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Wiosna 2016 roku jest istotna dla polskiego rynku PPP. Wszyscy zainteresowani realizacją projektów publiczno-prywatnych
oczekują na nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji. Jest to również kluczowy okres krystalizacji założeń nowego rządu co do zasad na jakich w najbliższych latach przebiegać mogą przedsięwzięcia PPP. Po latach podziału
kompetencyjnego połączenie pod jednym kierownictwem działu rozwoju regionalnego oraz gospodarki stwarza możliwość
wykreowania jednego ośrodka administracyjnego, wspierającego wdrażanie projektów PPP. Wsparcie realizacji projektów PPP,
również na gruncie wypracowania spójnych założeń dla tego typu projektów, jest kluczowe dla administracji publicznej. O ile
przyjdzie nam jeszcze ocenić ostateczny kształt regulacji proceduralnych dotyczących wyboru partnera prywatnego czy koncesjonariusza, należy wyraźnie zaznaczyć, że najważniejszym zadaniem jest zwalczenie przeświadczenia, że rynek infrastruktury ureguluje się sam. Rynek inwestycji infrastrukturalnych, kluczowy dla rozwoju Polski, wymaga kierunkowego, międzysektorowego zarządzania i planowania w skali makro ze strony rządu. Ostateczny głos o tym, na jakich szczegółowych zasadach
będzie realizowany konkretny projekt partnerstwa publiczno-prywatnego powinien należeć do administracji inicjującej
przedsięwzięcie, ale czy projekt ten w ogóle powinien być realizowany w formule PPP powinno być przedmiotem ocen dokonywanych na poziomie polityki krajowej i dyskusji między agendą rządową a publicznym sponsorem. Stworzenie kompleksowego rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz powołanie agendy rządowej będącej jego stróżem (nawet
jeśli odbędzie się to w ramach dotychczasowych struktur) pozwolą uzyskać stabilność działań podmiotów publicznych w zakresie realizacji projektów PPP, tak jak ma to miejsce w krajach stosujących PPP z powodzeniem. Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w tym zakresie w innych krajach, jak również wizją dotyczącą PPP wyrażoną w wywiadach z kluczowymi, dla rozwoju tej formuły, ministrami nowego polskiego rządu. Miejmy nadzieję, że PPP będzie
faktycznie częścią nowej strategii rozwoju na najbliższe lata. Być może śladem pierwszych udanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Wyspa Spichrzów w Gdańsku) pójdzie niedokończony po EURO 2012 plan zagospodarowania terenów wokół
stadionu PGE Narodowy. Sektor prywatny jest gotowy do realizacji kolejnych, znacznie większych projektów infrastrukturalnych: rewitalizacyjnych, kubaturowych, z zakresu ochrony środowiska, czy zarzuconych z nie całkiem jasnych powodów
przedsięwzięć drogowych o znaczeniu krajowym. Polska jest liderem wykorzystania środków UE, w tym środków zwrotnych w ramach inicjatywy JESSICA, widać więc, że sensownie przygotowany plan w zakresie wykorzystania środków strukturalnych i sprawne działania administracji przynoszą owoce. Oby podobnie potoczyły się nasze doświadczenia w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania Forum PPP.
Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Systemowe wsparcie
dla partnerstwa
publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej w Polsce
uznajemy za alternatywne narzędzie finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Niesłusznie. W partnerstwie nie
ten element jest najistotniejszy. Partnerstwo jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi
prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby
może świadczeniem tych usług zarządzać lepiej i oszczędniej. Logika stojąca za ppp to “płacić mniej za takie same
usługi” albo “dostać więcej za te same pieniądze”. Mimo
korzyści jakie przynosi partnerstwo publiczno-prywatne,
decyzja o posłużeniu się nim, jako narzędziem optymalizującym wykonywanie zadań publicznych, oznacza jednak dla podmiotów publicznych wstąpienie na wyboistą
drogę skomplikowanych przygotowań i realizacji przedsięwzięcia, pełną pułapek merytorycznych, politycznych i organizacyjnych.
Zadaniem rządu jest wytyczenie narodowej
drogi rozwoju gospodarczego i społecznego. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są zapewnić świadczenie usług
użyteczności publicznej na rzecz regionalnych lub lokalnych społeczności. Zarówno
administracja rządowa, jak i jednostki samorządu terytorialnego mogą stosunkowo

Mikołaj Markiewicz,
aplikant radcowski,
Clifford Chance

autonomicznie podejmować decyzje o tym, które z powyższych celów lub zadań realizować na zasadzie partnerstwa międzysektorowego. Podejmując powyższe decyzje podmioty publiczne muszą wnikliwie ocenić, czy
partnerstwo publiczno-prywatne stanowi najlepszą formułę wykonania danego zadania, czy lepiej powierzyć
je wykonawcom w ramach kilku tradycyjnych zamówień
publicznych, a może w formie koncesji lub joint venture.
Jeżeli podmiot publiczny podejmie decyzję strategiczną
o wyborze partnerstwa publiczno-prywatnego, staje dalej
przed pytaniami praktycznymi. Według jakich kryteriów
oceniać oferty partnerów prywatnych? Czy decydować
się na zinstytucjonalizowane PPP? Czy łączyć zamknięcie komercyjne projektu PPP z jego zamknięciem finansowym? Jak długo współpracować
z inwestorem prywatnym, co zrobić
jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej albo dojdzie do zmiany prawa?
Podpisywać umowę bezpośrednią
z finansującymi? Jak rozliczyć się
na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy o PPP? Powyższe pytania to konkretne wyzwania merytoryczne do rozstrzygnięcia
przez podmiot publiczny w związku
z przygotowaniem danego projektu partnerstwa. Dochodzą do tego także zagad-

Partner wydania

Bartosz Korbus,
Instytut PPP

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 2 (32) 2016

Marcin Bejm, adwokat,
Clifford Chance

PPP na co dzień

4

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 2 (32) 2016

Partner wydania

Te wszystkie wyzwania i dylematy w naturalny sposób
prowadzą podmioty publiczne do preferowania sprawdzonych wzorców realizacji zadań publicznych, które
może nie będą równie efektywne, jak partnerstwo publiczno-prywatne, jednak nie narażą przedstawicieli sektora publicznego, odpowiedzialnych za wdrożenie projektu
inwestycyjnego, na negatywną ocenę podmiotów kontrolujących ich pracę.

Ważne, by państwo naprawdę wspierało współpracę
sektora prywatnego i publicznego. Transparentne regulacje prawne i ułatwienia systemowe dla projektów realizowanych w formule partnerstwa na pewno sprzyjają
zwiększeniu liczby takich przedsięwzięć. Najważniejsze
jednak w tym kontekście jest wzajemne zaufanie i świadomość korzyści, które obie strony odnoszą z tej współpracy. Powinno się zacząć od rzeczy naprawdę najprostszych, czyli od ułatwiania kontaktów, od sprzyjania
w podejmowaniu rozmów i prawdziwego, partnerskiego dialogu pomiędzy stronami. Musi być otwartość i gotowość, a także musi następować wymiana wiedzy. Bez
tego nie uda się pokonać istniejących obecnie barier.
Z jednej strony samorządy, czyli strona publiczna, muszą
być przekonane o korzyściach i celach projektu, które
chcą osiągnąć, z drugiej zaś muszą otrzymać wsparcie
od firm, strony prywatnej – w postaci wiedzy, doświadczenia, kompetencji i przede wszystkim wiarygodności.
Pamiętajmy, że mamy do czynienia z projektami wieloletnimi. Stabilność i wiarygodność po obu stronach to
w tym przypadku szczególnie istotna kwestia.
Peter Baudrexl, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o.

nienia natury politycznej. Osoby prowadzące projekty
partnerstwa publiczno-prywatnego po stronie podmiotów publicznych wdrażając je działają w sferze podejmowania samodzielnie skomplikowanych decyzji zarządczych i finansowych. Oznacza to dla nich ryzyko narażania
się na popełnienie błędu pociągającego za sobą odpowiedzialność polityczną, a być może także dyscyplinarną.
Dodatkowo, później, w toku przygotowywania przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego pojawiają się
pytania jak efektywnie i sprawnie przeprowadzić negocjacje pakietu dokumentów partnerstwa oraz jak wspólnie
z partnerem prywatnym ustrukturyzować finansowanie
tak, aby obniżyć jego koszty.

Mając na uwadze tak prozaiczne problemy hamujące rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, jak te wskazane
powyżej, i inne wyzwania większego kalibru (np. powodowane przez przepisy podatkowe czy zamówieniowe,
niedopasowane do realiów projektów ppp), nasuwa się
pytanie: jakie działania powinniśmy podjąć w Polsce, aby
pokonać te przeszkody i odblokować potencjał tkwiący
w PPP? Umożliwienie dynamicznego rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce będzie mieć dla naszego
kraju istotne znaczenie. Bez prowadzonej na szeroką skalę współpracy międzysektorowej, wytworzenia nowej infrastruktury, transferu wiedzy do sektora publicznego, zaangażowania know-how i środków finansowych sektora
prywatnego w rozwój infrastruktury ekonomicznej i społecznej spowolnimy wzrost gospodarczy w Polsce i nie
zrealizujemy naszych ambicji dotyczących skoku cywilizacyjnego, który ma się dokonać w ciągu najbliższej dekady (por. “Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wice
premiera Morawieckiego).
Poniżej o tym, co naszym zdaniem powinno wydarzyć
się, aby partnerstwo publiczno-prywatne przeistoczyło
się w zjawisko współtworzące polski sukces.
Uważamy, że bezwzględnym warunkiem dalszego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce jest
opracowanie przez rząd kompleksowego, zintegrowanego (międzysektorowego) programu realizacji kluczowej
infrastruktury gospodarczej oraz społecznej i jednoznaczne przesądzenie roli partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji tego programu. Powyższy program rządowy powinien określać potrzeby, kierunki, cele i narzędzia
rozwoju infrastruktury w poszczególnych sektorach infrastrukturalnych w perspektywie krótkoterminowej (np.
5 lat) i średnio terminowej (10-15 lat). W ślad za przyjęciem
powyższego programu rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej w Polsce, powinniśmy doprowadzić do
utworzenia agendy rządowej odpowiedzialnej za zapewnienie wdrażania tego programu w życie. Zadaniem tej
agendy byłoby podjęcie czynności służących doprecyzowaniu programu, określenie kluczowych działań niezbędnych do realizacji celów sektorowych wskazanych w programie, wdrożenie powyższych działań, monitorowanie
efektywności wdrożenia programu i identyfikacji projektów, współpracę z organami władzy publicznej regulują-
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Sposób działania i zakres zadań agendy rządowej może
być modyfikowany w zależności od realnych potrzeb występujących na krajowym rynku projektów infrastrukturalnych w danej fazie jego funkcjonowania. W odniesieniu
do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, agenda rządowa, w zależności od identyfikowanych na danym
etapie potrzeb, może być zaangażowana w tworzenie
sektorowych programów partnerstwa publiczno-prywatnego, tworzenie dobrych praktyk w zakresie PPP, tworzenie analiz sektorowych, typowanie projektów do realizacji
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, łączenie
podobnych projektów w grupy, których może dotyczyć
jeden przetarg, opracowywanie matryc ryzyk, standaryzację umów partnerstwa publiczno-prywatnego w poszczególnych sektorach, upowszechnianie metodologii oceny
korzyści związanych z realizacją projektów w formule PPP.
Polityczno-instytucjonalny wymiar partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, o którym mowa powyżej, jest
zaniedbany i powinien zostać zagospodarowany właśnie
przez rządową agendę.
To, o czym mowa w naszym apelu nie postuluje wprowadzenia rozwiązań nowatorskich czy niesprawdzonych.
Wskazywanie na potrzebę stworzenia kompleksowego
programu rządowego przedstawiającego założenia polityki państwowej w zakresie rozwoju infrastruktury (w ujęciu
międzysektorowym) oraz na konieczność powołania rządowej agendy nadzorującej wdrażanie polityki rządowej,
zapewniającej wielowymiarowy rozwój rynku infrastrukturalnego, odzwierciedla koncepcje, które w mniej lub bardziej zaawansowany sposób wcielane są w życie w innych

Z drugiej strony pomimo, że umowy PPP zakładają przejęcie pewnych obowiązków przez partnera prywatnego,
powinny one jednak zapewniać odpowiedni transfer
know-how dla podmiotu publicznego, również w trakcie
trwania umowy. Może to przyjąć np. formę cyklicznych
szkoleń. Dzięki takiemu podejściu podmiot publiczny będzie mógł płynnie przejąć ponownie obowiązki scedowane na podmiot prywatny, np. w przypadku jego wycofania się z umowy, niezależnie od ewolucji w rozwiązaniach
technicznych. Nabyta wiedza będzie mogła być wykorzystana w innych obszarach działalności podmiotu publicznego, nie tylko w obszarze objętym PPP.
Dzięki takiemu podejściu PPP staje się mechanizmem
rozwoju i tworzenia wartości dodanej, a nie tylko instrumentem finansowym. W przypadku projektów objętych
wsparciem rządowym kwestie innowacyjności oraz transferu wiedzy powinny zajmować szczególne miejsce.
Maciej Kopański, Prezes Zarządu,
Cofely Technika Instalacyjna

państwach. Na to, jakiego rodzaju działania mogłaby podejmować agenda rządowa zajmująca się zapewnieniem
realizacji narodowego programu rozwoju kluczowej infrastruktury wskazuje National Infrastructure Delivery Plan
2016-2021, przygotowany przez angielski Infrastructure and Projects Authority. Zalecamy jego lekturę. W tym
kontekście wskazujemy, że pierwszą przeszkodą mentalną, którą musimy pokonać w Polsce, jest obalenie mitu
zakładającego, że rynek infrastruktury ureguluje się sam.
Tak nie jest. Ten rynek wymaga kierunkowego, międzysektorowego zarządzania i planowania w skali makro ze stro-

Partner wydania

Stworzenie kompleksowego rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz powołanie agendy rządowej będącej jego stróżem pozwoli uzyskać stabilność działań
podmiotów publicznych w zakresie realizacji projektów
mających za przedmiot wytworzenie i utrzymanie infrastruktury ekonomicznej i społecznej, w tym projektów
partnerstwa publiczno-prywatnego. Pozwoli również wyeliminować dylematy, rozterki i problemy, o których pisaliśmy na początku artykułu, a także sprawnie usuwać
bariery prawne czy podatkowe wprowadzające element
wątpliwości i chaosu do projektów inwestycyjnych.

W przypadku postępowań na wybór partnera
prywatnego innowacyjność, będąca jednym
z priorytetów aktualnej
polityki rządu, powinna
odgrywać szczególną
rolę. Wynika to z tego, że
umowy PPP są zawierane
na wiele lat i w trakcie ich
trwania nawet najlepsze
aktualne rozwiązania
ulegną dezaktualizacji, ze względu na postęp technologiczny. Dlatego jest szczególnie istotne, aby w umowach
zapewnić konieczność aktualizacji przez partnera prywatnego rozwiązań technicznych wraz z postępem technologicznym, tak aby po zakończeniu umowy partner publiczny nie pozostał z przestarzałą technologią.
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cymi poszczególne rynki infrastrukturalne lub tworzącymi
ramy prawne dla ich działania, zidentyfikowanie priorytetowych projektów, które powinny zostać zrealizowane w poszczególnych sektorach, zbadanie wykonalności
tych projektów oraz wspieranie przygotowania i wdrożenia tych projektów specjalistycznym know-how, zgromadzonym przez tę agendę, albo pozyskiwanym przez nią
na rynku. Program i wyniki prac agendy rządowej dotyczyłyby również projektów infrastrukturalnych mających
potencjał do bycia realizowanymi w formule ppp.
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ny rządu. Ostateczny głos o tym, na jakich szczegółowych
zasadach będzie realizowany konkretny projekt partnerstwa publiczno-prywatnego powinien należeć do bezpośredniego sponsora tego projektu (np. jst), ale czy projekt
ten w ogóle powinien być realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego powinno być przedmiotem
ocen dokonywanych na poziomie polityki krajowej i dyskusji między agendą rządową a publicznym sponsorem.
Odwołując się do rozwiązań funkcjonujących na najbardziej żywotnych rynkach partnerstwa publiczno-prywatnego na świecie możemy wskazać, że założenia w zakresie
polityki dotyczącej PPP na szczeblu centralnym wypracowywane są często przez specjalnie powołane do tego
agendy rządowe1. Te jednostki mają dodatkowo kompetencje do proponowania zmian założeń polityki państwowej w zakresie PPP2.
We Francji władze centralne odpowiedzialne są za tworzenie regulacji prawnych3, w ramach których samorządy
zadecydować mogą o realizacji własnych inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasadniczym
zadaniem administracji centralnej jest jednak funkcja
kontrolna oraz rozwijanie działań wspierających konkret-
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1

2

3

Np. w Portugalii założenia polityki w zakresie PPP definiowane są
w ramach zespołu ekspertów powołanego przy Ministerstwie Finansów, natomiast portugalskie umowy PPP, o istotnej dla systemu
wartości, poddawane są kontroli przez Trybunał Obrachunkowy,
który sprawdza czy analizowany kontrakt został przygotowany
zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze zasadami ekonomicznymi i finansowymi oraz bada konkurencyjność postępowania.
Pozytywny wynik kontroli warunkuje dopuszczalność płatności na
rzecz partnera prywatnego. Por. E. Bagińska „Misja studyjna ppp
w Portugalii” s 32 Biuletyn ppp nr 3,wydany przez PARP ISBN 97883-7633-150-8 źródło: http://www.ppp.parp.gov.pl/uploads/files/
biuletyn%20PPP%203.pdf
Zalecamy zapoznanie się z dokumentem „Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego” opracowanym przez Ministerstwo
Skarbu Wielkiej Brytanii. Podmiot odpowiedzialny za realizację polityki w obszarze PPP, niezależnie od swojego ustrojowego statusu,
powinien również prowadzić działalność analityczną i edukacyjną.
W pierwszym etapie rozwoju rynku PPP cenne może być gromadzenie i upowszechnianie dobrych przykładów wdrożeń PPP i stosownej metodologii działań dla administracji w zakresie PPP.
Od 2004 roku we Francji funkcjonują regulacje ustawowe partnerstwa publiczno-prywatnego, które doprowadziły do wdrożenia kilkuset przedsięwzięć PPP (w sensie ścisłym w odróżnieniu do tysięcy
kontraktów zlecenia usług publicznych wdrażanych na zasadach
ogólnych). Od 1993 obowiązuje ustawa, która ustanowiła zasady
konkurencji w ramach procesu powierzania realizacji usług publicznych (Loi SAPIN3). W latach 2002-2005 wprowadzono kolejne przepisy branżowe, m.in. ustawy LOPSI4 oraz LOPJ5, dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i sprawiedliwości, a jeszcze w 2003 roku
do systemu prawnego wprowadzono rozporządzenie dotyczące
uproszczenia procedur i tworzenia placówek zdrowotnych. Istotna
dla francuskiego porządku prawnego w zakresie PPP jest ustawa
z czerwca 2004 r. zmieniona istotnie w 2008 r. (Ordonnance sur le
contrat de partenariat) ustanawiająca ramy dla umów o PPP, regulująca realizację przedsięwzięć w szerokim spektrum zadań publicznych. Więcej na temat rynku PPP we Francji: B. Korbus „Zarys systemu
wsparcia ppp we Francji. Biuletyn partnerstwa publiczno prywatnego nr 6 z 2013 r. wdany przez PARP ISBN 978-83-7633-220-8 źródło:
http://www.ppp.parp.gov.pl/uploads/files/Biuletyn_PPP_nr_6.pdf

ne projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontrola przedsięwzięć PPP prowadzona jest w ramach zadań
prefektów (odpowiednik wojewody), pod kątem legalności projektu i zasadności jego realizacji. Kontrola ta ma
charakter kontroli ex ante, która potwierdza i ocenia zasadność realizacji konkretnego projektu w przyjętych założeniach. Administracja lokalna może również liczyć na
pomoc w zapoznaniu się z metodologią realizacji projektów PPP, w formie stosownych podręczników, przykładów
dobrych praktyk i szkoleń.
Wyspecjalizowaną agendą rządową w zakresie realizacji
projektów PPP jest Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP) funkcjonująca przy francuskim ministerstwie gospodarki. MAPPP prowadzi działania w obszarze
wypracowania metodologii wstępnej oceny zasadności
realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego oraz upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie.
Ta ekspercka jednostka organizacyjna analizuje regulaminy i regulacje wewnętrzne podmiotów publicznych i prawo miejscowe mające wpływ na realizację projektów PPP.
MAPPP prowadzi bazę zawartych umów PPP oraz dokumentacji wdrożeniowej. Zebrane doświadczenia pozwalają MAPPP na aktywny udział w procesie legislacyjnym
na poziomie ustawowym, jak i aktów wykonawczych mających wpływ na zawieranie umów PPP, ich finansowanie
i status podatkowy. Dzięki temu MAPPP może kompetentnie udzielać wyjaśnień na temat obowiązujących w obszarze PPP regulacji administracji publicznej oraz firmom
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W Anglii nie obowiązuje jedna ustawa regulująca problematykę PPP. Nie ma także przepisów zezwalających
podmiotom publicznym na zawieranie umów PPP, a ich
kompetencje do zawierania tych umów wynikają z dokumentów tworzących ustrój podmiotów publicznych lub
z ustaw szczególnych, takich jak brytyjska ustawa o samorządzie (the Local Government (Contracts)
Act), która pozwala podmiotom publicznym
szczebla lokalnego zawierać umowy z partnerami prywatnymi w związku z realizacją zadań publicznych przez podmioty publiczne.
Charakterystyczną dla Wielkiej Brytanii odmianą umów PPP są kontrakty typu PFI (private financie initiative). Są to umowy długoterminowe, obowiązujące zwykle od 20 do 35 lat,
w których świadczeniem partnera prywatnego jest wniesienie składnika majątkowego, np.
poprzez wybudowanie budynku, i zapewnienie finansowania, a dochody z użytkowania tego składnika
stanowią zabezpie-

O ile było to koniecznie, władze brytyjskie podejmowały
działania mające na celu ochronę realizowanych w Wielkiej Brytanii projektów PPP przed negatywnymi skutkami
regulacji na poziomie krajowym. Dla przykładu, umowy
PPP zostały wyłączone z zakresu obowiązywania ustawy mającej zapewnić ochronę podwykonawców. Gdyby ustawa ta objęła również umowy PPP, część projektów realizowana na podstawie tych umów mogłaby
stracić finansową opłacalność, co negatywnie wpłynęłoby na krajowy rynek partnerstwa publiczno-prywatnego
w przyszłości.
W Australii zasady przygotowania i realizacji projektów
partnerstwa publiczno-prywatnego w całym kraju określa
„Krajowa Polityka i Wytyczne dla Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” (National Public Private Partnership Policy
and Guidelines) obejmująca zasady przygotowania i realizacji projektów PPP w całym kraju. Została ona opracowana przez rządową jednostkę doradczą ds. infrastruktury,
Infrastructure Australia, i zatwierdzona przez Radę Rządów Australijskich (Council of Australian Governments).
Uznano, że spójność zasad przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jest kluczowa
dla funkcjonowania tej instytucji w całej Australii, będącej państwem federalnym. W maju 2004 roku z inicjatywy władz stanu Victoria powstało Narodowe Forum PPP
(National Public Private Partnership Forum, National PPP
Forum), złożone z ministrów właściwych w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego ze wszystkich stanów i terytoriów oraz federalnego rządu Australii. National PPP
Forum to ciało o charakterze politycznym, koordynujące
politykę i regulacje dotyczące PPP w skali całej Australii.
Australijska polityka PPP skupiona jest na tym, by główną
przesłanką i warunkiem podejmowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego było wykazanie
ich wyższej opłacalności w stosunku do tradycyjnych projektów publicznych, w oparciu o pełny rachunek kosztów
w okresie realizacji projektu przy optymalnej alokacji ryzyka między partnerami. Formalnie, polityka partnerstwa
publiczno-prywatnego zawarta jest w zestawie publikacji opisujących fundamentalne zasady polityki PPP uzupełnionych o materiały zawierające szczegółowe reguły w zakresie przygotowania i realizacji indywidualnych
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Wielka Brytania jest europejskim liderem pod względem
liczby projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
a jej doświadczenia z projektami PPP sięgają wczesnych
lat dziewięćdziesiątych. Najbardziej znanym przykładem
brytyjskiej inwestycji PPP z tego okresu jest realizowany
we współpracy z Francją tunel pod kanałem La Manche.
Po reformie decentralizacyjnej przeprowadzonej w 1997
roku w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej powstały niezależne podmioty odpowiedzialne za realizację polityki
w obszarze PPP w ramach kompetencji przekazanych regionom. Za sprawy związane z projektami partnerstwa
publiczno-prywatnego na terenie Anglii i Walii, jak również za projekty PPP realizowane w ramach kompetencji, które nie zostały zdecentralizowane, odpowiada od 1
stycznia 2016 r. Project and Infrastructure Authority, działające w ramach brytyjskiego Ministerstwa Skarbu. Project and Infrastructure Authority doradza brytyjskiemu
rządowi w sprawach potrzeb infrastrukturalnych kraju
w perspektywie wieloletniej, zapewnia fachową wiedzę
potrzebną do realizowania najważniejszych projektów
i programów PPP oraz identyfikuje i uwzględnia przekrojowe zagadnienia związane z tą dziedziną. Należy jednak
zwrócić uwagę, że lokalne projekty typu PPP, które nie
otrzymują finansowania z budżetu centralnego, nie wymagają akceptacji ze strony władz centralnych i realizowane są bez ich formalnego udziału.

czenie finansowania. Partnerships UK (poprzednik Projects and Infrastructure Authority) i brytyjskie Ministerstwo
Skarbu stworzyły wzór kontraktu PFI, do używania którego zobowiązane są jednostki sektora publicznego przy
prowadzeniu projektów typu PFI na terenie Anglii i Walii.
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zainteresowanym wdrożeniem modelu PPP. Kompetencje MAPPP wykorzystywane są dla szkolenia administracji publicznej i doskonalenia metodologii wdrażania projektów PPP.
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W Kanadzie na
poziomie centralnym działa PPP
Canada, która jest
podmiotem publicznym pełniącym
rolę centrum kompetencyjnego rządu
Kanady w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem PPP Canada jest wspieranie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego przez
fachowe doradztwo, promowanie najlepszych praktyk
oraz wymianę doświadczeń między sektorem publicznym a prywatnym i uzyskanie wyższej efektywności w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze infrastruktury usług użyteczności publicznej. PPP Canada publikuje
liczne dokumenty ułatwiające zastosowanie modelu PPP
w praktyce.
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Wydaje nam się, że obecny okres, który jest czasem wykuwania się zrębów rządowego „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest też dobrym momentem do tego,
aby rząd rozważył postulaty przygotowania kompleksowego rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz
utworzenia rządowej agendy odpowiedzialnej za jego
realizację. Odnosząc się do tych kwestii Clifford Chance
i Instytut PPP złożyły na ręce premiera Morawieckiego list
dotyczący powyższych zagadnień.
W liście wskazaliśmy na konieczność opracowania i przyjęcia przez rząd kompleksowej, długoterminowej polityki określającej zasady posługiwania się partnerstwem
publiczno-prywatnym jako instrumentem rozwojowym.
Podkreśliliśmy, że przyjęcie powyższej polityki powinno
doprowadzić do wskazania przez rząd (przy uwzględnieniu wniosków jednostek samorządu terytorialnego)
tych sektorów infrastruktury ekonomicznej i społecznej,
w których partnerstwo publiczno-prywatne, w połączeniu
z innymi inicjatywami rządu, będzie mogło doprowadzić
do osiągnięcia zakładanych celów rozwojowych. W naszej ocenie, dopiero takie podejście uczyni partnerstwo
publiczno-prywatne “pełnoprawnym” narzędziem polskiej polityki gospodarczej i społecznej i pozwoli wykorzystać jego potencjał. Podjęliśmy również temat powołania rządowej agendy, która we współpracy z właściwymi
resortami i jednostkami samorządu terytorialnego przygotuje i będzie aktualizować sektorowe programy wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego, zidentyfikuje planowane projekty PPP, umożliwi łączenie projektów
partnerstwa publiczno-prywatnego w celu uzyskania korzyści płynących z ekonomii skali, doprowadzi do standaryzacji modelu alokacji ryzyk w projektach partnerstwa
publiczno-prywatnego oraz standaryzacji dokumentacji

projektowej, co obniży koszty i skróci
czas przygotowywania projektów, zgromadzenia po stronie
sektora publicznego wiedzy projektowej
i ekonomicznej, z której
będą mogły korzystać podmioty publiczne realizujące projekty PPP oraz będzie merytorycznie wspierać podmioty publiczne w trakcie projektów partnerstwa
publiczno-prywatnego, obniżając niebezpieczeństwo
podejmowania przez te podmioty, w warunkach ograniczonego dostępu do wiedzy, niekorzystnych ekonomicznie decyzji. W liście pozwoliliśmy sobie także wskazać, że
na jednoznaczne korzyści płynące z utworzenia specjalistycznego źródła wiedzy eksperckiej, dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach administracji
rządowej, szczegółowo wskazuje Europejskie Centrum
Wiedzy o PPP (EPEC). Budowanie ram instytucjonalnych
służących wsparciu podmiotów publicznych realizujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, według EPEC, istotnie wpływa na efektywność realizacji tych
projektów.
W liście podnieśliśmy ponadto, że o trafności rozwiązania
zakładającego utworzenie agendy do spraw partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce przesądzają doświadczenia państw, które powołały instytucjonalne wsparcie
dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie rządowym. Takie rozwiązanie przyjęto przykładowo w Wielkiej Brytanii (wspomniane PIA), Irlandii (National Development Finance Agency), Francji (wspomniany
MAPPP) czy Niemczech (Öpp Deutschland AG - Partnerschaften Deutschland PDPT ). W każdym z tych państw
szczegółowa rola jednostek koordynujących jest jednak
oczywiście inna ze względu na potrzeby rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Pod listem uzyskaliśmy podpisy około 30 sygnatariuszy. Mamy nadzieję, że postulaty
zawarte w naszym piśmie, z którymi zgadza się kilkadziesiąt podmiotów mających praktyczne doświadczenia w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i na świecie, zostaną uwzględnione przez
Ministerstwo Rozwoju w jego refleksji nad włączeniem
partnerstwa w krwiobieg instrumentów inwestycyjnych,
zapewniających Polsce przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i społecznego.
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Rozmawiamy
z Witoldem Słowikiem,
Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Rozwoju

Mamy obecnie jeden departament, który zajmuje się PPP. Do
istniejącego w byłym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
departamentu włączyliśmy kompetencje wydziału PPP funkcjonującego w Ministerstwie Gospodarki. Po połączeniu resortów
nie ma uzasadnienia dla istnienia
dwóch osobnych komórek. PPP musi mieć jedno centrum
decyzyjne i jest nim obecnie w ramach Ministerstwa Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Nowa komórka realizuje zadania wynikające z ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzi Platformę PPP, aktualizuje bazę danych o projektach PPP oraz
monitoruje wszystkie działania w tym obszarze prowadzone w Polsce. Ważnym zadaniem będzie szerokie upowszechnianie modelu PPP i dostarczanie wiedzy wśród
potencjalnych zleceniodawców, czyli strony publicznej.
Nowy departament odpowiada także za koordynację inwestycji w ramach najważniejszego filaru Planu Junckera
- Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Monitoruje również realizację strategicznych projektów rządowych.
„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wskazuje, iż
jednym z celów rządu będzie zachęcenie przedsiębiorców do angażowania się i przeznaczania swoich środków finansowych na realizację nowych projektów in-

westycyjnych, zapewniających
rozwój gospodarczy, podniesienie jakości usług publicznych, reindustrializację. Jaka
będzie w tym zakresie rola
partnerstwa publiczno-prywat
nego?
Jednym z filarów Planu jest „kapitał dla rozwoju” i PPP jest jednym z narzędzi pozyskania tego
kapitału. Będziemy rozwijać
i promować PPP. Widzimy w tym
dużą szansę na takie finansowanie inwestycji publicznych, które nie będzie całkowicie obciążać kosztami budżetu państwa.
Dostrzegamy też, że w naszym
kraju obawy przed PPP są wciąż
duże. Dlatego konieczne jest jasne określenie wizji, działań i preferencji na szczeblu państwowym w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego,
aby zmniejszyć obawy przed tą formułą.
Czy Ministerstwo planuje przygotować szczegółowe założenia dotyczące polityki rozwoju PPP w Polsce?
Odwołania do PPP znajdą się w przyjmowanych przez Ministerstwo i rząd dokumentach. Jednak nie jest to wystarczające. Dlatego opracowujemy też politykę rządową w tym
zakresie. Dokument taki będzie zawierać diagnozę rynku,
identyfikować bariery oraz wskazywać zestaw działań na
rzecz popularyzacji PPP.
Jednak to nie w przygotowaniu strategii upatrywałbym
najlepszego sposobu na rozwój PPP. Nawet najlepszy dokument nie zastąpi bieżącej wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Aktorów na tej scenie
mamy wielu – samorządy, instytucje rządowe i przedsiębiorców. Jedni poszukują inwestorów, inni przedsięwzięć
do realizacji. Klucz do sukcesu tkwi w tym, by obie strony
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Ministerstwo Rozwoju łączy
dotychczasowe
kompetencje Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jak po zmianach
organizacyjnych kształtują się
kompetencje i struktura administracji rządowej odpowiedzialnej za partnerstwo publiczno-prywatne?
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oraz sprawne zarządzanie projektami PPP. Poza tym, przygotowujemy długofalową ofertę szkoleniową dla kadr instytucji publicznych.
Widzimy również potrzebę stworzenia
kompleksowych baz projektów z podpisanymi umowami oraz planowanych inwestycji PPP (tzw. project pipeline). Ta
ostatnia baza jest szczególnie ważna z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Już podjęliśmy stosowne prace w tym zakresie.
o sobie wiedziały oraz znały swoje oczekiwania i plany.
A przede wszystkim, nie obawiały się wyjścia poza utarte schematy.
Wspomniał Pan o administracji rządowej. Czy istnieje
szansa na uruchomienie w Polsce instytucji centralnej,
która wspierałaby projekty PPP?
Samo utworzenie rządowej agendy nie jest rozwiązaniem na wyzwania, jakie stoją przed rynkiem PPP. W Wielkiej Brytanii, kraju, który jest prekursorem udzielania tego
typu zamówień, kompetencje takiej jednostki przekazano
do Ministerstwa Skarbu. Tak samo w Polsce, kluczową rolę
w zakresie wspierania PPP odgrywa Ministerstwo Rozwoju.
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Jak w takim razie widzi Pan rolę administracji rządowej
w zarządzaniu rynkiem PPP i wspieraniu wciąż jeszcze
niedoświadczonych w tym zakresie podmiotów publicznych?
Zadaniem administracji rządowej w tym obszarze jest
przede wszystkim wspieranie konkretnych projektów i ułatwianie przepływu informacji, np. przez szerzenie dobrych
praktyk. Do tej pory wspieraliśmy wybrane przedsięwzięcia
pilotażowe i udostępnialiśmy dokumentację wzorcową po
to, by inne zainteresowane podmioty mogły wykorzystywać ją w swoich przedsięwzięciach.
W najbliższych latach planujemy poszerzyć skalę tych działań. Ogłosiliśmy już nabór projektów do wsparcia. Zainteresowane podmioty publiczne mogły składać swoje propozycje do 15 kwietnia. Każdy zgłoszony projekt zostanie
wstępnie oceniony pod kątem zasadności i przygotowania
do realizacji w formule PPP. Podmioty publiczne otrzymają
wskazówki kierunkowe oraz możliwość konsultacji swoich
planów z ekspertami zapewnionymi przez Ministerstwo.
Najlepsze inwestycje eksperci wesprą w dalszych działaniach – na etapie analiz przygotowawczych i zawierania
transakcji PPP. Udostępnimy efekty wsparcia w formie zaleceń, dobrych praktyk oraz dokumentacji wzorcowej, wśród
której znajdą się wytyczne, standardy i wzory umów. Takie
dokumenty pozwolą na obniżenie kosztów przygotowania

Czy administracja rządowa, wzorem Ministerstwa Sprawiedliwości i projektu budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, będzie rozwijać własne projekty PPP?
Mamy taką nadzieję. Przedsięwzięcia PPP realizowane przez
instytucje centralne mogą i powinny stanowić wzorzec i zachętę do stosowania tej formuły tam, gdzie jest ona racjonalna i uzasadniona. Być może warto na poziomie rządowym wdrożyć mechanizm zatwierdzania dofinansowania
ze środków budżetowych dużych inwestycji, z uwzględnieniem badania zasadności zastosowania innowacyjnych instrumentów finansowania, w tym formuły PPP. Póki co, na
rynku rzeczywiście brakuje w administracji rządowej projektów PPP. Mamy pilotaż Sądu w Nowym Sączu, z którego
doświadczeń będziemy korzystać.
Może warto rozważyć zmiany prawa dotyczącego
PPP? Czy w Ministerstwie toczą się jakieś prace w tym
kierunku?
O zmianach prawnych w zakresie PPP mówi się od zawsze
i w różnych aspektach. Są one potrzebne, ale dotychczasowa niemoc to część większego problemu, który w „Planie
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Do takiego stanu rzeczy będziemy dążyć także w kontekście PPP. Pierwszym krokiem będzie przegląd systemu
prawnego, który pozwoli zidentyfikować bariery rozwoju
tego rynku. Niektóre przepisy generują dodatkowe koszty
po stronie zamawiających, co nie zawsze jest uzasadnione.
Analiza obejmie m.in. zagadnienia podatkowe, statystyczne, finansowe oraz procedury przetargowe.
Spore zmiany dla PPP wprowadzają dyrektywy unijne
i związane z nimi nowelizacje polskiego prawa. W przygotowanym przez nas projekcie Prawa Zamówień Publicznych wprowadziliśmy m.in. możliwość podziału negocjacji
z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego na etapy, co
powinno uprościć i przyspieszyć procedury negocjacyjne.

Dodatkowo, nowe brzmienie otrzymały przepisy dotyczące
zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przygotowaliśmy także projekt ustawy o umowach koncesji
na roboty budowlane lub usługi. Nowa ustawa, poza tym, że
wprowadzi do polskiego prawa uregulowania unijne, doprecyzuje już występujące pojęcia, np. definicję ryzyka operacyjnego. Pojawią się nowe reguły szacowania wartości umowy
koncesji. Przewidzieliśmy także, że próg stosowania ustawy zostanie ustalony na analogicznym do obowiązującego
w ustawie PZP. Nowością są też pojęcia koncesji mieszanych,
koncesji zastrzeżonych i na usługi społeczne.
Ruszają projekty dofinansowane z funduszy unijnych na
lata 2014-2020. Jakiej skali realizacji projektów hybrydowych spodziewa się Ministerstwo Rozwoju w najbliższych latach? Czy instytucje zarządzające poszczególnymi programami będą wspierać takie przedsięwzięcia?
Trudno oszacować tę liczbę. Wynika to m.in. z tego, że część
projektów hybrydowych będzie ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym. Poza tym, instytucje zarządzające
programami operacyjnymi dość ostrożnie pochodzą do tego
typu przedsięwzięć. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo takie inwestycje nie są powszechne i wiąże się z nimi większe
ryzyko. Z drugiej, działamy wspólnie z beneficjentami oraz
instytucjami krajowymi i europejskimi po to, żeby rozwiać te
obawy. Badamy obowiązujące przepisy, monitorujemy rynek
projektów hybrydowych oraz rozpowszechniamy wiedzę na
temat realizacji takich projektów i zidentyfikowanych problemów. Podejmowane przez Ministerstwo działania zmierzają
do zwiększenia liczby takich inwestycji, gdzie formuła partnerstwa publiczno-prywatnego może dać większe korzyści. W projekty hybrydowe zaangażowane są przecież środki
unijne, które zmniejszają koszty podmiotu publicznego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.
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na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zasygnalizował wicepremier Morawiecki. Chodzi o tzw. Polskę resortową, czyli
zasadę, że każdy resort patrzył tylko na swoją działkę, a całości prac rządu nikt nie koordynował. W dobrze działającej maszynie wszystkie podzespoły ze sobą współpracują.
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Rozmawiamy ze Zbigniewem Ziobrą,
Ministrem Sprawiedliwości,
Prokuratorem Generalnym
decyzję o ewentualnej potrzebie kontynuacji formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w resorcie sprawiedliwości.
Jak oceniania jest współpraca z sektorem prywatnym
przy przedsięwzięciu obejmującym elektroniczny nadzór
nad skazanymi?
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Ministerstwo Sprawiedliwości jest liderem wdrażania
przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego przez
administrację rządową. Mam na myśli projekt pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul.
Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Czy planowana jest kontynuacja wykorzystania
formuły partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju
infrastruktury służącej wymiarowi sprawiedliwości?
Na obecnym etapie trudno o ostateczną deklarację o wykorzystaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego dla
rozwoju infrastruktury w resorcie sprawiedliwości. Budowa
budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w tejże formule jest swoistym pilotażem. Wnioski z przygotowania całego
procesu inwestycyjnego, z jego realizacji oraz ocena efektywności inwestycji, w porównaniu do modelu tradycyjnego,
będą dopiero podstawą dalszych działań. Zupełnie nowym
dla nas elementem do oceny będzie zbadanie efektywności
utrzymania i eksploatacji obiektu przez partnera prywatnego. Dlatego, po dokonaniu wszystkich analiz podejmiemy

Współpracę z sektorem prywatnym przy wykonywaniu kar,
środków karnych i zabezpieczających, kontrolowanych w systemie dozoru elektronicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło w roku 2009 r. Każdorazowo, podstawą pełnej
oceny tego rodzaju współpracy jest dokonanie kompleksowej ewaluacji kontraktu realizowanego z partnerem biznesowym, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na
usługę rozwoju i eksploatacji SDE. Pierwszy kontrakt zakończyliśmy z pozytywną oceną działalności i współpracy z sektorem prywatnym, co przełożyło się na podjęcie kroków
w kierunku ogłoszenia kolejnego przetargu nieograniczonego na usługę rozwoju i eksploatacji SDE. Kontrakt z drugim
wykonawcą SDE, który wygrał kolejny przetarg, rozpoczął się
w roku 2014 i zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z treści umowy, zawartej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a konsorcjum firm, będzie trwał do września 2018 roku.
Obecnie nie możemy przeprowadzić kompleksowej oceny
działalności i współpracy kolejnego partnera biznesowego.
Oceny takiej dokonamy dopiero na końcowym etapie obowiązywania umowy i sformułujemy ostateczne wnioski oraz
rekomendacje w zakresie dalszych form współpracy z sektorem prywatnym.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.
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Rozmawiamy z Piotrem Dardzińskim,
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwestia współpracy uczelni i jednostek naukowych z sektorem prywatnym cieszy się rosnącym zainteresowaniem
ze strony władz uczelni i jednostek naukowych. Na pewno przyczynia się do tego uznanie takiej współpracy za jeden z elementów misji szkolnictwa wyższego (obok prowadzenia badań naukowych i dydaktyki). Nie ulega jednak
wątpliwości, że w tym obszarze jest wiele do nadrobienia,
zaś z całą pewnością nie da się tego osiągnąć bez zaangażowania władz uczelni i jednostek naukowych. Na zaangażowanie to składa się jednak wiele czynników. Jednym
z nich są kwestie finansowe – w nowej perspektywie duża
część środków unijnych na badania i innowacje może trafiać do uczelni i jednostek naukowych, ale wyłącznie poprzez projekty realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami.
Warto jednak zaznaczyć, że podobny cel i logikę działania
ma wiele programów krajowych, zwłaszcza finansowanych

Czy rząd zamierza zainicjować jakieś mechanizmy zachęcające do tego typu współpracy? Czy rząd zamierza tu
współpracować z inwestorami prywatnymi – zarówno finansowymi jak i sektorowymi, posiadającymi doświadczenie w implementacji i urynkowieniu rozwiązań innowacyjnych? Czy jest to szansa dla inwestorów spoza UE?
Mam tu na myśli przede wszystkim kojarzące z się nowymi technologiami kraje azjatyckie, zarówno te z długim
doświadczeniem w promowani innowacji, takie jak Japonia i Korea Płd., jak i nowe coraz bardziej ekspansywne,
jak Indonezja, Malezja, czy wreszcie Chiny, z którymi podczas jednej z pierwszych wizyt prezydenta Andrzeja
Dudy podpisano szereg istotnych umów o współpracy.
Oprócz opisanych powyżej mechanizmów zachęcających do współpracy sektora nauki i biznesu uruchamia-
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Jakie, w ocenie Pana Ministra, jest faktyczne zainteresowanie władz uczelni wyższych i instytutów badawczych
nawiązaniem współpracy z sektorem prywatnym w zakresie rozwijania badań służących tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji. Czy istnieją formalne instrumenty skłaniające władze publicznych uczelni
do tego typu działań, które nie są powiązane wprost ze
środkami unijnymi?

przez NCBR. Co więcej, badania naukowe
przedsiębiorstw realizowane we współpracy z naukowcami może także wspierać NCN. Badania o aplikacyjnym charakterze finansuje także Fundacja na rzecz Nauki
w Polsce. Poza środkami unijnymi kluczowe
znaczenie ma system oceny parametrycznej oraz dotacja statutowa, która nadal stanowi ważne źródła finansowania jednostek
naukowych. Od wielu lat wskazuje się, że
kryteria oceny parametrycznej w zbyt małym stopniu preferują współpracę nauki
z biznesem, sytuacja w tym zakresie ulega
jednak poprawie. Nie deklarujemy zakończenia prac w tym obszarze, wręcz przeciwnie - będziemy się tej kwestii szczegółowo przyglądać w pracach nad Białą Księgą
Innowacji. Istotne znaczenie ma także kwestia redukcji obciążeń administracyjnych –
mamy bowiem świadomość, że zbyt wiele
czasu władze uczelni i jednostek naukowych poświęcają na czynności administracyjno-biurowe, zamiast skupiać się na określaniu i wdrażaniu strategii organizacji. Należy stworzyć władzom uczelni
warunki, aby zamiast skupiać się na biurokracji, skupiały się
na wzmacnianiu współpracy z sektorem prywatnym. Prace
w tym zakresie już się toczą – do 4 kwietnia trwał proces
konsultacji społecznych tzw. małej ustawy o innowacyjności, w której przewiduje się już redukcję kilku obciążeń administracyjnych po stronie uczelni i jednostek naukowych.
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my również instrument oparty na wzorcach z wdrożonego z sukcesem w Izraelu programu YOZMA. Polski BRIdge
VC będzie zakładał połączenie w jednym funduszu inwestycyjnym środków pochodzących z budżetu publicznego (NCBR) z pieniędzmi inwestorów prywatnych. Środki te będą inwestowane w innowacyjne przedsięwzięcia
zgodnie z najlepszymi wzorcami rynkowymi, w oparciu
o metodyki prywatnych, doświadczonych partnerów finansowych. Według takich samych wzorów będzie działał
Fundusz Funduszy, który powstanie na podstawie umowy podpisanej w marcu pomiędzy MNiSW, NCBR, PZU
SA oraz PZU TFI. Dzięki połączeniu zasobów ww. instytucji powstanie fundusz dysponujący kwotą ok 500 mln
zł, która będzie uzupełniana przez środki innych inwestorów prywatnych. Możliwość udziału w obu inicjatywach,
tj. BRIdge VC oraz Funduszu Funduszy, jest otwarta dla
inwestorów zagranicznych, NCBR oraz MNiSW promują
obie inicjatywy, za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji, z partnerami zagranicznymi (kraje europejskie, Izrael, USA). PZU po podpisaniu ww. porozumienia
również rozpoczęło działania mające na celu pozyskanie
inwestorów (m.in. z terenu USA). Wybierając adresatów
działań kierujemy się głownie rozmiarem i doświadczeniem funkcjonujących w danym kraju środowisk inwestorskich, mamy bowiem na celu nie tylko zgromadzenie odpowiedniej ilości kapitału, ale również zapewnienie
najlepszych metod jego inwestowania.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zawarł
w 2014 r. wartą ok. 81 mln zł umowę PPP dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przebudowie kompleksu budynków przy ulicy Badurskiego (akademiki). Kolejne przedsięwzięcie tego
typu planowane jest w Gdańsku. Jak ocenia Pan inicjatywy dotyczące współpracy publiczno-prywatnej przy
rozbudowie i modernizacji infrastruktury uczelni? Czy
możliwe jest stworzenie przez MNiSW mechanizmów finansowania rozwoju infrastruktury uczelnianej, czy szerzej służącej działalności naukowej, zachęcającej ich
władze do poszukiwania zaangażowania kapitału prywatnego w modelu PPP?
Współpraca uczelni z biznesem przy rozbudowie infrastruktury jest z naszej perspektywy jak najbardziej mile
widziana – z jednej strony zmniejszamy presje na budżet państwa poprzez pozyskiwanie dodatkowych inwestorów, z drugiej, poprzez włączenie do zarządzania
tymi projektami partnerów biznesowych usprawniamy
ich realizacje. Pozyskiwanie przez uczelnie dodatkowych
środków na inwestycje i zmniejszanie w ten sposób niezbędnego udziału w ich finansowaniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego może być istotną przesłanką
na rzecz preferowania wyboru takich inwestycji do dofinansowania przez MNiSW kosztem innych, dla których

uczelnie wnioskują np. o 100% finansowania z budżetu
państwa. Przykładem takiego schematu finansowania
jest choćby działanie 4.2 POIR, gdzie projekty muszą być
w pewnej części współfinansowane przez przedsiębiorców.
Dotychczas głównym źródłem finansowania rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej były środki dotacyjne pochodzące ze źródeł UE. Obecnie w ramach POIR
(np. działania 4.2 POIR: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki), wymagany jest wkład
sektora prywatnego na poziomie ok. 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Czy niezależnie od partnerstwa
wnioskowego z przedsiębiorcami widziałby Pan pole do
realizacji tych projektów w modelu hybrydowym, tj. w bezpośrednim zaangażowaniu sektora prywatnego w realizację dofinansowanych inwestycji infrastrukturalnych,
nie tylko jako ich współużytkownika, ale i wykonawcy
projektu i robót budowlanych finansowanych ze środków UE?
Konkurs w działaniu 4.2 POIR realizowany przez NCBR
i OPI jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w Polsce, w ramach którego przewiduje się
współpracę jednostek naukowych i uczelni z przedsiębiorstwami na etapie tworzenia i eksploatacji infrastruktury badawczej. Celem tego działania jest, aby przedsiębiorstwa w większym niż dotychczas zakresie mogły
korzystać z nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej, zaś uczelnie i jednostki naukowe w większym
stopniu wykorzystywały ją na rzecz przedsiębiorstw.
W odniesieniu do modelu hybrydowego, o którym
mowa w pytaniu, należy przede wszystkim podkreślić,
że współpraca nauki i biznesu musi odbywać się w ramach obowiązujących ram prawnych w zakresie pomocy publicznej oraz zamówień publicznych. Regulacje
o pomocy publicznej przewidują, że przedsiębiorca zaangażowany w dane przedsięwzięcie infrastrukturalne
może w określonych warunkach uzyskać wyłącznie korzyść polegającą na uprzywilejowanym dostępie do danej infrastruktury. Nie dotyczy to jednak wykonywania
projektu i robót budowlanych. Te ostatnie prace muszą być realizowane zgodnie z regulacjami dotyczącymi
zamówień publicznych. Niemniej jednak, do każdego
przypadku należy podchodzić indywidualnie, stąd jeśli jakiś przedsiębiorca i uczelnia lub jednostka naukowa będą chciały realizować wspólne przedsięwzięcie,
to każdy taki przypadek będzie indywidualnie analizowany przez NCBR i OPI pod kątem zgodności z ww. regulacjami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.
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Zagospodarowanie terenów
wokół stadionu PGE Narodowy
Rozmawiamy z Jakubem Oparą, Prezesem PL.2012+ Sp. z o.o.
Panie Prezesie, początkowy entuzjazm związany z przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012 zakładał, oprócz budowy nowego Stadionu Narodowego, intensywne zagospodarowanie obszarów wokół tej
głównej inwestycji we współpracy z sektorem prywatnym. Czy plany te mają jeszcze szansę na wdrożenie?

W formalnym znaczeniu, PPP zrealizowano już w ponad
100 najróżniejszych umowach, których stroną była głównie administracja samorządowa. Być może również administracja rządowa i kontrolowane przez nią podmioty,
będą coraz aktywniej wykorzystywać to narzędzie.
Regulacje prawne w obszarze PPP są kompletne. Spółka
PL2012+ jest dysponentem infrastruktury stadionu PGE Narodowy oraz terenów w najbliższym jego sąsiedztwie. Dla
działek tych uchwalono plan rozwoju, co jest wyjątkowe
w przypadku tak dużego, ponad 38 hektarowego obszaru,

zlokalizowanego w centrum Warszawy. Na terenie tym zaplanowano m.in. budowę hali widowiskowo-koncertowej dla
ok 20 tys. osób. Jest to obiekt, jakiego w Warszawie brakuje,
a jest on już standardem w stolicach innych krajów europejskich, nie tylko tych najbogatszych. Obiekty takie zbudowano np. w Tallinie, Bratysławie czy Pradze. Ponadto na obszarze
tym zaplanowano budowę centrum kongresowego, hotelu
5-gwiazdkowego oraz centrum rozrywkowego,
również w czysto komercyjnym znaczeniu z salami kinowymi, kręgielniami itp.
W najbliższym otoczeniu terenów, jakimi dysonuje spółka
PL2012+, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przewidziano również usytuowanie budynków mieszkalnych, usługowych i handlowych. Są one jednak przewidziane na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
Warszawy czy PKP SA. W mojej opinii hala widowiskowo-sportowa mogłaby powstać dopiero gdzieś w 2018 roku.
W Warszawie jest wiele niezagospodarowanych terenów
więc tego typu obiekt może powstać wcześniej. Ty bardziej,
że sejm w grudniu uchwalił stosowne zapisy ustawy dotyczącej terenów zalewowych, co pozwoli realizować inwestycje
nie tylko w Warszawie, ale i na innych podobnie zlokalizowanych terenach, jak np. na Podhalu. Pozostały jedynie kwestie
techniczne, związane z koniecznością wzniesienia odpowiednich wrót przeciwpowodziowych, co jednak powinno
być zrealizowane w tym roku ze względu na plany inwestycyjne sektora prywatnego w najbliższym sąsiedztwie. m.in.
Portu Praskiego.
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W mojej ocenie współpraca sektora publicznego i prywatnego w Polsce ma dobre tradycje sięgające już 20-lecia międzywojennego, gdy w ramach PPP budowano linie tramwajowe
w Łodzi. W 1997 roku tylko w kilku państwach na świecie były
realizowane inwestycje w formule PPP, a w 2010 r. na inwestycje PPP przeznaczono ponad 250 miliardów euro w skali
tylko i wyłącznie Europy. Współcześnie, sukcesem okazały się
inwestycje autostradowe np. A2, a w samej Warszawie budowa 1580 wiat przystankowych zbudowanych w modelu koncesyjnym. Sądzę, że w dobie obecnych zawirowań na rynku
finansowym partnerstwo publiczno-prywatne będzie ważną
metodą realizacji szeroko rozumianych inwestycji publicznych. Mam nadzieję, że wzrostowa tendencja na rynku PPP
utrzyma się.
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Jaka formuła współpracy z sektorem prywatnym jest planowana dla hali widowiskowej, centrum kongresowego
i hotelu?
Spółka prowadzi wstępne analizy zatem jeszcze jest za
wcześnie, aby wskazywać najkorzystniejszy model, właściwy
dla poszczególnych elementów tak dużej inwestycji. Co więcej, z przyczyn logistyczno-technicznych nie możemy budować jednocześnie hali widowiskowej, centrum kongresowego i hotelu.
W Sopocie i Gdańsku model współpracy z sektorem prywatnym zakładał wynagrodzenie strony prywatnej powiązane z możliwością zagospodarowania nieruchomości,
stanowiących własność podmiotu publicznego, w rozliczeniu za budowę infrastruktury celu publicznego. Czy
w omawianych inwestycjach rozważany jest analogiczny
model współpracy?
Jak najbardziej, jednak wymaga to jeszcze analizy. W przypadku hali widowiskowo-koncertowej trzeba w szczególności przeanalizować czy model publiczny nie byłby najkorzystniejszy ze względu na niewielką dochodowość tego typu
obiektów, która w żaden sposób nie koresponduje z oczekiwaniami inwestora prywatnego. Różnice między nakładami
inwestycyjnymi i dochodami widać w przypadku PGE Narodowego, którego wartość odtworzeniowa to ok. 3 miliardów
złotych, wobec zysku operacyjnego na poziomie 1,5 miliona
złotych rocznie. Dodatkowo, problemem naszego obiektu
jest brak powiązania z rozgrywkami ligowymi i naturalna
konkurencja kameralnego stadionu Legii Warszawa.
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Być może wspomniana relacja byłaby lepsza, gdyby,
zgodnie z założeniem modelu PPP, partner prywatny, który ma zarządzać obiektem jednocześnie by projektował
i budował obiekt, unikając zbyt dużych, nie zawsze koniecznych nakładów inwestycyjnych?
W przypadku sali widowiskowej zakładamy, że ma być to
projekt z serii „economy”, tzn. zrównoważony pod względem
nakładów i dochodów, zgodnie z wymogami modelu biznesowego. Zamierzamy oprzeć się na biznesplanie i analizach
finansowych, aby hala widowiskowo-koncertowa nie powtórzyła historii stadionu PGE Narodowy, nawet jeśli inwestycja
będzie znacznie mniejsza, bo rzędu około 500-600 milionów
złotych. Dla porównania, analogiczna inwestycja krakowska

kosztowała 450 milionów zł a jej powierzchnia gromadzi jedynie 17800 miejscach siedzących. Nasze plany zakładają pomieszczenie ponad 20000 miejsc, co wiąże się z uwarunkowaniami federacji międzynarodowych i sportowych przy
organizacji niektórych wydarzeń wysokiej rangi.
Podstawowym założeniem naszego projektu jest budowa
hali widowiskowej, która będzie miała charakter multifunkcyjna, tzn. aby była uzupełnieniem oferty Stadionu, który niestety jest nieogrzewany i z tego powodu nie może być areną
wydarzeń jakie będziemy mogli organizować w planowanej
hali, szczególnie w okresie od końca października do końca
kwietnia. Hala ma być uzupełnieniem oferty biznesowej szeroko rozumianego kompleksu sportowo-eventowego szczególnie, że w Warszawie nie ma hali koncertowej, a stadion
PGE Narodowy nie ma odpowiedniej akustyki, co często powoduje, że gwiazdy wielkiego formatu omijają Warszawę.
Planując kontraktację doradztwa, niezbędnego dla wdrożenia kolejnych przedsięwzięć, planuje Pan przeprowadzić dialog techniczny lub inną formę testu rynku?
Jak najbardziej. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z doradcą jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej po zakończeniu
szczytu NATO, który odbędzie się na PGE Narodowym w lipcu br.
W mojej ocenie największą szansę na realizację w formule
PPP będzie miało centrum kongresowe, posiadające duży
potencjał biznesowy związany z możliwością wprowadzenia
do struktury przedsięwzięcia powierzchni biurowych na wynajem. Interesujący biznesowo może być również hotel.
Kluczowa będzie ocena sektora prywatnego, jeszcze na
etapie analiz przedrealizacyjnych.
Naszym atutem jest lokalizacja i duży potencjał komercjalizacji przestrzeni towarzyszących infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej. Już teraz odnotowujemy zainteresowanie inwestorów.
Jako operator są Państwo w stanie zrównoważyć koszty
operacyjne zarządzanego obiektu, a nawet uzyskać
w tym obszarze nadwyżkę. Nie ma jednak mowy o odzyskaniu nakładów inwestycyjnych, poniesionych w związku z budową stadionu. W bilansie zarządzania projektem
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dużą rolę odgrywa umowa z PGE, ale jaką rolę w bieżącym zarządzaniu pełni outsourcing?
Outsourcing obejmuje ponad 50% zadań spółki. Outsourcowana jest zarówno ochrona, która przy wydarzeniach
sportowych wymaga zaangażowania wielu osób, podobnie
jak wiele innych osób zaangażowanych jest w obsługę gości. W konsekwencji, liczba osób obsługujących imprezy na
Stadionie dochodzi do dwóch tysięcy, a są to: stewardzi,
służby informacyjne, służby ochrony, sprzątanie obiektu itd.
Umowy dotyczące ochrony mają okres obowiązywania
dwu- bądź trzyletni i zawierane są w systemie konwencjonalnych zamówień publicznych. W ramach umów długoterminowych zawieramy umowy partnerskie, np. w zakresie
obsługi cateringowej. Oczywiście Spółka, jak każda tego
typu struktura, zleca podmiotom zewnętrznym usługi
prawne czy księgowe.
W swoim czasie popularna wśród samorządowców była
koncepcja budowy stadionów w formule PPP, najchętniej
w modelu koncesyjnym. Jak ocenia Pan tego typu koncepcje z perspektywy operatora Stadionu PGE Narodowego?
Żaden projekt tego typu nie miałby szans spiąć się biznesowo. Jak przed chwilą wspomniałem, jesteśmy jedynym tej
skali obiektem w Polsce, który zamyka finansowo swoją działalność operacyjną. W tym kontekście należy jeszcze wspomnieć o konieczności opłaty podatków lokalnych, które
mogą być bardzo istotnym obciążeniem.

Jaka jest proporcja między Państwa dochodami generowanymi przez wydarzenia sportowe a pozostałymi działaniami biznesowymi, jak np. wynajem biur czy koncerty?
Głównym takim źródłem są organizowane u nas wydarzenia na
całym stadionie. Oczywiście skala zarobku różni się w zależności
od imprezy. Niestety te najmniejsze dochody paradoksalnie pochodzą z meczów piłkarskiej reprezentacji Polski, ale chcę jasno
powiedzieć - Narodowy jest i będzie domem dla naszej kadry.
Z kolei największe zyski przynoszą nam wydarzenia typowo komercyjne - koncerty gwiazd muzycznych (w tym roku wystąpi
u nas np. Rihanna), wyścigi samochodów. Spodziewamy się też,
że dochodową imprezą będzie Grand Prix Polski na żużlu. Szykujemy również kilka niespodzianek na jesień. Dodam, że czekają nas jeszcze w tym roku mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach eliminacji do mistrzostw świata i majowy finał
Puchar Polski w piłce nożnej. Mamy również ok. 1 tys. m.kw. powierzchni biurowej, której jeszcze nie wynajmowaliśmy, ponieważ należałoby ją wykończyć i zamontować klimatyzację a to
wymaga sporych nakładów finansowych.
Czyli dochód generują głównie biura.

W zasadzie nie ma żadnych szans. Nawet uwzględniając 1%
zysk, bo myślę, że w takich kategoriach możemy to rozpatrywać, to taka inwestycja się nigdy nie zwróci.
Zatem, jak Pana zdaniem można zminimalizować koszty
realizacji tego typu projektów, jeśli o zyskach nie ma
mowy?
Przede wszystkim należy zadbać o możliwie dużą multifunkcyjność obiektów. Natomiast w przypadku małych aglomeracji miejskich, również ta recepta może się nie sprawdzić.
Jeśli obiekt odwiedza relatywnie mało odbiorców, artyści nie
są zainteresowani tego typu stadionami. Ponadto, istotne
znaczenie ma zamożność lokalnego społeczeństwa i związany z tym koszyk produktów, które są niezbędne do ich funkcjonowania, a rozrywka jest przeważnie na ostatnim miejscu.
W konsekwencji, również ze sponsorami jest też zdecydowanie trudniej.

Biura na wynajmem plus część wystawiennicza to jest 15 tys.
m2. 95% powierzchni jest obecnie wynajęta przez firmy, począwszy od start-upów po duże podmioty. Ceny za metr zależą od lokalizacji i kształtują się w granicach 8-15 euro, a obiekt
jest niepowtarzalny i dysponuje wygodnym parkingiem.
Czy z perspektywy czasu, jako operatorzy, nie żałują
Państwo, że Stadion nie posiada infrastruktury lekkoatletycznej?
Pozbawienie Stadionu bieżni było błędem. Niestety, jest już
za późno, gdyż obecnie budowa bieżni wokół płyty boiska
wiązałoby się z kompletną przebudową trybun i mogłaby
negatywnie wpłynąć na konstrukcję nośną obiektu, co jest
wykluczone. Mam jednak nadzieję, że inwestycje, które obecnie planujemy, będą w pełni funkcjonalne i będą zaspokajać
wszelkie potrzeby nasze oraz podmiotów i społeczeństwa
korzystającego z nich.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.
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Czyli możemy ze spokojnym sumieniem powiedzieć samorządowcom, którzy myślą o większych projektach stadionowych, że na zwrot nakładów inwestycyjnych z działalności operacyjnej nie ma co liczyć.
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Infrastruktura drogowa
i elektroniczny pobór
opłat w PPP
Rozmawiamy z Krzysztofem Bernatowiczem, CEO Egis Projects Polska

Jako Egis Projects Polska współpracujemy z sektorem prywatnym jak i publicznym. Uczestniczymy w typowych przetargach publicznych, np. w tej chwili wygraliśmy ponownie
przetarg na utrzymanie systemu poboru opłat na odcinku
Wrocław - Katowice i systemu ERT, czyli systemu komunikacji,
transmisji danych i systemów alarmowych. Nasze doświadczenia pozwalają świadczyć usługi na rzecz zamawiającego
w charakterze zarządcy dróg publicznych, jak i wykonywania
części zadań (maintenance) partnera prywatnego w modelu
PPP. Jesteśmy udziałowcem w spółce koncesyjnej (autostrada A2) oraz udziałowcem w spółkach operacyjno-utrzymaniowych O&M na autostradach A2 i A4.
Nasza strategia obejmuje również nawiązanie współpracy typu PPP w projektach drogowych prowadzonych przez
Urzędy Marszałkowskie. Mam tu na myśli postępowania prowadzone obecnie przez region kujawsko-pomorski i dolnośląski. Mamy nadzieję, że niebawem kolejne regiony podążą

Możemy również pomóc konsorcjantom, głównie firmom budowlanym,
w zamknięciu finansowym kontraktu,
zapewniamy wymagane przez podmiot publiczny gwarancje, możemy
zapewnić na potrzeby projektu stosowne zasoby ludzkie i techniczne.
Naszym atutem jest możliwość zapewnienia odpowiedniej zdolności finansowej na potrzeby uczestnictwa w konkretnym postępowaniu
i realizacji kontraktu. Posiadamy też
niezbędne referencje potwierdzające wykonanie kontraktów w Polsce, jak i na świecie. Dlatego w konsorcjum możemy przejąć pozycję organizatora
procesu negocjacyjnego i lidera konsorcjum, pozostawiając
naszym partnerom obszary działalności, w których czują się
najpewniej. Posiadamy potencjał do bycia liderem konsorcjum ubiegającego się o kontrakt PPP, jak również gotowi
jesteśmy przyjąć rolę partnera konsorcjum. Specjalizujemy
się w zarządzaniu ryzykami występującymi na etapie realizacji kontraktu, jak i ryzykami występującymi w relacjach wewnątrz konsorcjum. Naszą specjalizacją jest jednak realizacja
zadań związanych z eksploatacją infrastruktury objętej w zarządzanie, jak i zbudowanej przez naszych partnerów.
Zatem Państwa zadania skupiają się na zarządzaniu infrastrukturą wznoszoną przez partnerów – firmy budowlane?
Tak. Zapewniamy bieżące utrzymanie, ewentualnie wykonujemy bieżące naprawy nawierzchni, całkowite utrzymywanie poboczy, rowów melioracyjnych, oznakowania pionowego, poziomego, patrole drogowe itd. Zapewniamy również
utrzymanie zimowe. Dysponujemy referencjami potwier-

Partner wydania

Egis jest spółką akcyjną, której
udziały w 75% należą do Caisse
des Dépôts, będącej jednym z największych inwestorów finansowych
w Europie, a w 25% do Iosis Partner
(kadry managerskiej). Łącznie Grupę reprezentuje 13.000 pracowników świadczących usługi na projektach realizowanych w ponad
100 krajach na świecie. Egis Projects Polska, jako część Grupy, realizuje na polskim rynku projekty
dla podmiotów prywatnych oraz
dla zamawiających z sektora publicznego. Większość realizowanych
projektów ma charakter długotrwały. Jako podmiot o bardzo bogatym doświadczeniu z zakresu PPP, ma możliwość podzielenia się nim w obszarze
technicznym, finansowym, prawnym i handlowym.

za przykładem liderów. Egis Projects
Polska zainteresowany jest uczestnictwem w procesie utrzymania infrastruktury drogowej na określonym
w kontrakcie PPP standardzie eksploatacyjnym.
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nie w obsłudze systemu wolnego przepływu RFID w Ameryce Północnej.
Zatem byliby Państwo zainteresowani dostarczeniem
rozwiązań dla ETC w Polsce?

dzającymi nasze doświadczenie zgromadzone w utrzymaniu już ponad 2 400 km autostrad na całym świecie. Dzięki
naszemu doświadczeniu możemy elastycznie dobierać podwykonawców, zapewniając naszym kontrahentom pozyskanie tych elementów do budowy wspólnej oferty dla sektora
publicznego, których najbardziej potrzebują w obszarze projektów drogowych.
Czy jesteście Państwo aktywni w innych obszarach infrastruktury publicznej niż drogownictwo?
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Partner wydania

Obecnie skupiamy się na projektach drogowych i chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w rynku PPP zainicjowanym
projektami w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim.
Misją spółki w Polsce jest utrzymanie O&M dróg i autostrad
oraz systemy poboru opłat ETC i MTC jak i bezpieczeństwa,
dlatego chcemy angażować się w partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie zarządzania sieciami dróg ekspresowych, krajowych, zarządzanie elektronicznymi strefami miejskiego parkowania, utworzenie i zarządzanie sferami niskiej
emisji spalin czy też car-sharing.
Jakie są najważniejsze doświadczenia Egis w zakresie zarządzania infrastrukturą typu ETC ?
Byliśmy pionierem w obsłudze systemu wolnego przepływu
w Australii (Melbourne City Link) w 2000 roku, opartym na
technologii DSRC. Zarządzamy ponad 2.6 milionami użytkowników ETC, posiadających technologię DSRC. Obsługujemy następujące systemy poboru opłat ETC, oparte na technologii DSRC: India (New Delhi – Gurgaon), Dartford River
Crossing w Wielkiej Brytanii oraz trzy autostrady we Francji
(A28, A88 oraz A63). Egis jest liderem w Usługach ETC w Irlandii (ponad 170 000 użytkowników) używając systemu o nazwie Easytrip. Nasza marka (Easytrip) jest również częścią
francuskiego interoperacyjnego systemu ETC. Egis, jako dostawca tego typu usług, uczestniczy w rozwoju rynku ETC na
Filipinach z bazą 200 000 klientów. Mamy także doświadcze-

Polski rynek jest niezwykle interesujący w kwestii rozwoju
usług ETC dla pojazdów osobowych, dlatego też wyrażamy
swoją chęć dostarczenia rozwiązania alternatywnego do ViaToll. Egis, poprzez swoje lokalne biura oraz międzynarodowe
filie działające pod nazwą Easytrip, jest w stanie zaspokajać
różnorodne potrzeby rynku transportu drogowego oraz dostarczać usługi inteligentnego transportu. Dotyczy to zarówno użytkowników pojazdów osobowych (LV), jak i użytkowników pojazdów ciężarowych (HGV), w tym między innymi
Elektronicznego Poboru Opłat. Egis świadczy usługi dla użytkowników samochodów ciężarowych w Europie, których
częścią są płatności i rozliczenia elektroniczne.
Ze względu na swoją obecność na kontynencie europejskim, Egis uczestniczy jako doradca przy tworzeniu Dyrektyw Europejskich w zakresie infrastruktury do dokonywania
płatności (EETS). Znając potrzeby klientów, w podobnych
projektach na całym świecie, jest w stanie im sprostać dzięki zgromadzonym kompetencjom technicznym i zaproponować atrakcyjne rozwiązanie dla polskiego rynku. Ponadto posiada kompetencje zarówno w zarządzaniu relacjami
z klientem, jak i w zdolności do pracy w środowisku zintegrowanego partnerstwa.
Jak ocenia Pan otoczenie prawne dla realizacji tego typu
projektów?
Egis Projects Polska jest obecny na polskim rynku od 17 lat
i przez ten czas intensywnie działała na rzecz promowania
systemów ETC w Polsce. Działania te napotykały jednak na
trudności z uwagi na bieżącą sytuację prawną i działanie jednego usługodawcy, mogącego dyktować warunki, które naszym zdaniem nie leżą w interesie użytkowników polskich
dróg. Wprowadzenie możliwości działania wielu firm pozwala na stworzenie optymalnych warunków dla klientów
w drodze działań konkurencyjnych. Niezwykle ważne jest teraz ustalenie ram prawnych dla krajowej interoperacyjności.
Rozmawia się obecnie o zakresie „modernizacji” istniejącego
systemu ETC oraz wypracowania modelu rozszerzenia istniejącego systemu Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz
o ewentualnych rozwiązaniach technologicznych (DSRC,
GNSS), jak również zintegrowania go z innymi systemami
ETC w całej Europie (EETS). Naszą sugestią jest rozdzielenie
ról podmiotów zainteresowanych przedmiotowym rynkiem,
zgodnie z dyrektywą unijną, co zapewni prawidłowe uregulowanie mechanizmu działania EPO w całej Europie, zgodnie
z koncepcją jedno konto, jeden rachunek, jedna etykieta. Aktualnie oczekujemy na ogłoszenia przedmiotowego przetar-
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Powinien być możliwy do dostosowania i łatwy do aktualizowania. Sieć podstawowych elementów powinna być rozmieszczona na terenie całego kraju, dając możliwość na przyszły rozwój sieci poboru opłat. System poboru opłat musi
gwarantować pełną równość w traktowaniu każdego użytkownika. Istotne jest, by był niezawodny, zapewniając stałe i bezbłędne rozpoznawanie przejechanych odcinków, zapobiegając pobieraniu opłaty za podróż nieodbytą. System
powinien być łatwy do wdrożenia i wymagający minimalnej interakcji z komponentami systemu ze strony płatnika,
a urządzenie musi być łatwe do zainstalowania w pojeździe
i mieć dobry system obsługi ze strony operatora. Generalnie,
powinien być to system elastyczny, a naliczanie opłat powinno mieć miejsce za przejechany kilometr lub odcinek o planie taryfowym łatwym do wdrożenia i zaktualizowania, z zachowaniem możliwości rozliczeń pomiędzy operatorami.
Z perspektywy doświadczonego uczestnika projektów
koncesyjnych w UE, jakie dostrzega Pan słabości polskiego rynku PPP w obszarze drogownictwa?
Analizując sytuację na rynku PPP w projektach drogowych
należy pamiętać, że są to bardzo duże i trudne, wieloletnie
projekty. Mają bardzo dużą skalę wartości, liczoną w setkach milionów złotych, co wymaga zaangażowania dość
silnych podmiotów. Niestety, często zamawiający nie biorą
pod uwagę zawiłości problematyki finansowej, technicznej
i kontraktowej tego typu zamówień. Słabe przygotowanie
tych przedsięwzięć dotyczy w szczególności modelu podziału różnego rodzaju ryzyka występującego w projekcie, związanego z nadmiernym obciążeniem strony prywatnej w imię
hasła „podmiot publiczny odpowiada tylko za płatność, reszta jest po stronie partnera prywatnego”. To nie jest założenie
modelu PPP. Powinien on bazować na optymalnej alokacji
ryzyka między obiema stronami współpracy, wedle klucza
kompetencji każdej ze stron. Myślę, że przy założeniu „opłaty
za dostępność infrastruktury” przy niemal całkowitym powierzeniu stronie prywatnej zarządzania wszelkimi rodzajami ryzyka, szybciej można wdrożyć projekt kubaturowy, znacznie
mniej skomplikowany od przedsięwzięcia drogowego. Natomiast, jednostronny model przerzucenia całości ryzyka na
stronę prywatną nie sprawdza się w dużych, skomplikowanych projektach drogowych, wymagających podziału zadań
i rodzajów ryzyka pomiędzy firmą budowlaną i utrzymaniową, przy konieczności udzielenia odpowiednich gwarancji
i odpowiedzialności za realizację całości zadania. Aby właściwie, efektywnie podzielić ryzyko między stroną publiczną

Co jest zatem według Pana przyczyną porażki negocjacyjnej w drogowych projektach PPP?
W Polsce nie było jeszcze dość dużo doświadczeń w tym zakresie, ale generalnie bardzo niebezpieczne dla sukcesu negocjacji jest założenie podmiotu publicznego, zgodnie z którym, po zmodernizowaniu i rozbudowie starej infrastruktury,
kwoty ponoszone przez podmiot publiczny, tytułem utrzymania infrastruktury przed jej modernizacją, pozwolą na
utrzymanie tej nowej. Szczególnie, jeśli strona publiczna wymaga, aby przy zakończeniu umowy o PPP, przy przekazaniu
wytworzonej w jej ramach sieci dróg, partner przekazał je
w stanie niemal idealnym, znacznie lepszym niż w przypadku normalnego jej zużycia.
Opcja remontu infrastruktury na koniec współpracy?
Tak. Jest to trudne do wykonania, jeżeli współpraca zaplanowana jest na 30 lat, a po 10-15-20 latach prowadzone będą remonty kapitalne przewidziane umową, co nie jest niczym nadzwyczajnym w praktyce. Trudno jednak zaakceptować obowiązek
„końcowego remontu”, jeśli już po 3-4 latach umowy partner
doprowadza powierzoną mu sieć drogową do oczekiwanego
stanu. Takie żądanie może skończyć się tym, że sieć nie będzie
należycie zabezpieczana w trakcie eksploatacji, a moment odtworzenia przesunięty zostanie na koniec kontraktu.

Partner wydania

Jakie cechy powinien mieć efektywny system poboru
opłat?

i prywatną, konieczny jest prawdziwy dialog między zamawiającym i wykonawcą. Podmiot publiczny powinien jasno
zdefiniować swoje oczekiwania, ale też być świadomy jakie
typy ryzyka jest w stanie przejąć i na jakich warunkach może
mieć to miejsce, ewentualnie gdzie nie jest to możliwe, ze
względu np. na koszty obsługi finansowania przy zwiększonym ponad miarę ryzyku, kiedy przerzucenie danego ryzyka
na stronę prywatną osiąga punkt krytyczny oraz kiedy wyklucza złożenie sensownej oferty.
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gu, aby przystąpić do analizy wymagań kontraktowych, zaś
później kalkulacji cenowych z zachowaniem możliwości dla
rozbudowy systemu.
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Zły podział ryzyka dostępności i tak nie polepszy standardu infrastruktury, podnosząc cenę lub zachęcając do pozornych działań za niskie wynagrodzenie?
Partner zazwyczaj wie, że pierwszy np. 10 letni okres eksploatacji infrastruktury nie będzie rodził żadnych problemów, bo
sam zajmuje się utrzymaniem kontrolowanej infrastruktury.
Nie należy więc w tym okresie przymuszać strony prywatnej
do zbędnych nakładów, bo odbije się to wzrostem całościowego wynagrodzenia.
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A jak podchodzić do kwestii utrzymania w okresie zimowym? Czy partner prywatny jest w stanie efektywniej wydawać pieniądze podatników na utrzymanie zimowe niż
lokalne, często publiczne firmy?
Na pewno efektywniej, ale nie zawsze taniej w znaczeniu
nominalnym. Szczególnie, jeśli oferta partnera prywatnego,
zakładająca rzetelne wykonanie realnych obowiązków, konfrontowana jest z fikcją realizacji zadań za fikcyjne wynagrodzenie. W rzeczywistości, jeżeli są ustanawiane określone wymogi kontraktowe, to należałoby sprawdzić, czy naprawdę
wykonywane są one za ceny realne, a nie „niskie”. Te ceny muszą być sprawdzone pod kątem adekwatności do zadań, jakie mają być wykonane. Kluczowe jest, aby podmiot publiczny kontrolował realne wykonanie zadań oraz jakość działań
strony prywatnej. Czy ludzie pracujący w danej firmie mają
stałe umowy o pracę, czy na czas dostają wynagrodzenia,
czy dany podmiot nie zalega ze składkami ZUS i podatkami,
i najważniejsze, czy zadania są realizowane zgodnie z ustalonym standardem? Kontrola zamawiającego jest kluczowa.
To jest uniwersalny problem. Oferty cenowe muszą być składane na konkretne zadanie i nie można później zaniżać standardu wykonania ”pod niski budżet” lub też nie przestrzegać
parametrów oferty. To powoduje, że cena za odpowiednią
jakość nie może być zaniżona. W PPP, ale i w tradycyjnych
przetargach, niedopuszczalne są sytuacje, które zdarzały się
w świetle doniesień prasowych, gdy nierzetelne firmy przekierowywały określony w ofercie sprzęt na inne kontrakty
i w przypadku kontroli okazywało się, że zdefiniowanego
w ofercie sprzętu nie używa się na potrzeby danego kontraktu, zgodnie z obowiązującą umową.

kwatnej ceny) do zaniżonych cen i niewłaściwie czy pozornie
realizowanych zamówień.
Chcę podkreślić, że nie chodzi o to, żeby biznes opierać na
wysokich cenach. To naturalne, że raz się wygrywa przetarg,
a raz przegrywa, ale chodzi o to, by ofertować na normalnych, uczciwych warunkach. Firma musi zarobić, czyli musi
wprowadzać oszczędności, zarządzać przejętymi formami ryzyka, zatem musi je wkalkulować w cenę usługi. Jeżeli ich nie
wkalkuluje, licząc na to, że nie będzie konieczności wywiązania się z zadań, bo np. „nie będzie zimy”, że nie będzie kontroli, czy „kontrolować będzie miła pani, a nie niemiła”, to nie
jest to rzetelne podejście. Zapewnienie równych warunków
realizacji kontraktu i kontrola ich wykonania to jest kluczowy obowiązek strony publicznej nie tylko w kontraktach PPP.
Czy faktycznie partner prywatny powinien mieć wpływ
na projektowanie przedsięwzięcia? Pojawiają się zarzuty,
że jest to źródło braku porównywalności ofert i nadmiernych cen. Może lepszy pomysł to PPP z gotowym projektem podmiotu publicznego?
Projekt podmiotu publicznego to nie jest dobry pomysł. Cieszy mnie podejście już wprowadzone przy realizacji obwodnicy południowej Warszawy: Projektuj-Buduj. Firmy startują,
projektują samodzielnie, podejmują ryzyko, wykonują, biorą za to całkowitą odpowiedzialność. To rozwiązanie pozwala uniknąć konfliktu między wykonawcą i projektantem na
etapie prac wykonawczych, jakich byliśmy świadkiem w minionych latach. Partner prywatny powinien odpowiadać za
zasadniczą część procesu inwestycyjnego, stosownie do wyniku negocjacji umowy PPP. Warto te zagadnienia omówić
już na etapie dialogu technicznego. Dialog techniczny pozwala również lepiej przygotować się do przetargu i właściwych negocjacji, np. co do zakresu analizy technicznej
projektu PPP. Dzięki temu oszczędza się czas, jeśli potem na
etapie negocjacji niezbędne okazują się dane techniczne, np.
co do stanu nawierzchni dróg i trzeba je przygotować w drodze odrębnego zamówienia publicznego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.

Poważni wykonawcy poważnie traktują swoje zadania, właściwie je wyceniając, aby mieć pewność, że na autostradzie,
drodze ekspresowej czy krajowej zapewniona będzie adekwatna obsługa techniczna i eksploatacyjna. Żadna poważna
firma, która działa na całym świecie, nie pozwoli na to, żeby
dostawać punkty karne za brak dostępności i mieć z tego
tytułu problemy z wykonaniem kontraktu i stracić renomę.
Natomiast nie wszyscy wykonawcy aktywni na rynku mają
takie samo założenie i błędem jest relatywizowanie ofert złożonych w modelu PPP (rozpoznanych rodzajów ryzyka i ade-

Egis Projects Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 WARSZAWA
Tel.: +48 224 902 033, Fax: +48 224 035 933
E-mail: egis@egisprojects.com.pl
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15 avenue du Centre - CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex – France

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 2 (32) 2016

Z wizytą w…
23

Z wizytą w…

24

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 2 (32) 2016

Partner wydania

Czy jest miejsce na PPP
w Planie na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju?
Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ogłoszony w lutym br. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, może być postrzegany jako nowe rozdanie w polityce gospodarczej realizowanej przez
kolejne rządy po roku 1989. Komentatorzy podkreślają jednakże, że istotnie różni się on od poprzednich. Przede wszystkim, krytycznej analizie poddane
zostały procesy ekonomiczne zachodzące dotychczas w polskiej ekonomii. W jej wyniku zidentyfikowane zostały istotne ograniczenia i zagrożenia dla
dalszego wzrostu gospodarczego, pomimo dość
szybkiego jego dotychczasowego tempa. Należy przy tym podkreślić, iż tempo to było dobrze
oceniane przez ekonomistów oraz różne instytucje międzynarodowe. Niemniej, dalsza dynamika
może ulec spowolnieniu ze względu na brak solidnych fundamentów w przemyśle i innowacyjności.
Opieranie rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa na wytwarzaniu wystandaryzowanych dóbr, o niskiej i średniej wartości dodanej, może prowadzić do utrwalenia tzw. pułapki
średniego wzrostu. Zasadne jest zatem przejście do
innej strategii, która może pomóc w procesie realnej konwergencji Polski z krajami najbardziej rozwiniętymi.
W sukurs przychodzą nowe koncepcje dotyczące polityki przemysłowej, które dzisiaj już niekoniecznie kojarzą się z nadmiernym interwencjonizmem państwowym, ograniczeniem konkurencji
czy ingerowaniem w procesy na poziomie mikro.
Dostrzegany jest natomiast narastający problem zawodności rynków i konieczność aktywnej roli instytucji państwa w ich korygowaniu. Taka aktywna polityka przemysłowa państwa nie jest jednakże czymś zupełnie nowym.
Wystarczy wskazać przypadki Japonii, Korei Południowej,
Tajwanu, Singapuru czy najbardziej znaczący – Chin. Trudno również nie dostrzegać istotnej roli w wyznaczaniu
kierunków rozwoju w krajach wysokorozwiniętych. Są to
kraje, które osiągnęły sukces gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństw pomimo dzielących je istotnych różnic w momencie startu, czy zastosowanych konkretnych
instrumentów wspierających postęp. Okazało się, że możliwe jest pogodzenie kapitalizmu z ingerencją państwa
w zachodzące procesy gospodarcze. Jednakże, jak poka-

zują te przykłady, niezbędne są bardzo silne, cieszące się
autorytetem instytucje publiczne.
Może to mieć również duże znaczenie w Polsce, gdyż jednym z filarów rządowego planu jest szerokie wykorzystanie
kapitału zarówno intelektualnego, jak i finansowego przedsiębiorstw komercyjnych. Mają temu służyć m.in. rządowe
programy wpierania tworzenia i wdrażania nowoczesnych
technologii, reindustrializacji kraju, większego ukierunkowania gospodarki na innowacje. Nie można również zapominać
o konieczności dalszej rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, istotnej w sferach transportu, komunikacji,
energetyki czy poprawy jakości usług świadczonych przez
sektor publiczny na rzecz przedsiębiorstw prywatnych i spo-
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W tym kontekście zarysowuje się wyraźna potrzeba silnej
współpracy instytucji publicznych z sektorem prywatnym,
czego urzeczywistnieniem jest koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta metoda realizacji przedsięwzięć,
uznanych przez sektor publiczny za ważne, spełnia szereg
kryteriów sformułowanych w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Innowacje czy nowoczesne technologie
będą przecież najszybciej rozwijane w prywatnych przedsiębiorstwach. Dostarczanie wysokiej jakości infrastruktury technicznej, czy też usług publicznych, może być efektywnie realizowane przez podmioty prywatne, które poza

Rafał Petsch
Bank Pekao SA, Dyrektor Zarządzający
Pekao Investment Banking, Członek Zarządu
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W programie rządowym widoczna staje się kluczowa rola
sektora prywatnego. Tak sformułowanych celów nie uda
się osiągnąć tylko za pomocą instytucji i przedsiębiorstw
państwowych. Rolą państwa jest zatem tworzenie efektywnych, przyjaznych warunków dla rozwoju prywatnych
inicjatyw i angażowania prywatnego kapitału w różne
przedsięwzięcia, w tym w te, które państwo uznaje za strategiczne w perspektywie mezo lub makroekonomicznej.

posiadanym know-how mogą zaangażować także prywatny kapitał finansowy. Szerokie otwarcie instytucji publicznych, na korzystną dla wszystkich zainteresowanych współpracę z sektorem prywatnym, może również zachęcić do
zwiększenia zaangażowania w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych. Trudno bowiem o lepszą motywację dla
przedsiębiorców niż perspektywa rozwoju biznesu w stabilnych warunkach. Jest to o tyle istotne, że wewnętrzne
czynniki generowania środków finansowych oraz oczekiwana poprawa relacji w handlu zagranicznym mają swoje ograniczenia i z dużym prawdopodobieństwem nie dostarczą szybko kapitału koniecznego do sfinansowania
niezbędnych przedsięwzięć. Tym samym, tempo wzrostu
w kolejnych latach może być w dalszym ciągu uzależnione od napływu funduszy zagranicznych. Jednocześnie nie
do przecenienia jest wykreowanie w sektorze publicznym
instytucji odpowiedzialnych za transfer wiedzy, koordynację procesów decyzyjnych, pomiar osiąganych rezultatów,
wdrażanie w niezbędnym zakresie działań korygujących
tak, aby minimalizować zagrożenia dla zrównoważonego
rozwoju kraju, której fundamentem jest innowacyjna i nowoczesna gospodarka.
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łeczeństwa. Efektem tych działań ma być m.in. tworzenie
produktów o wysokiej wartości dodanej, rozwój polskich
firm, zwiększenie ich zdolności do konkurowania z przedsiębiorstwami zagranicznymi na rynkach światowych. Docelowo, Polska może przeskoczyć na znacznie wyższy poziom
rozwoju gospodarczego, a Polacy będą mogli w znacznie
większym stopniu partycypować w owocach tego wzrostu.
Innym bardzo ważnym efektem może być wzrost szeroko rozumianego kapitału społecznego, a zwłaszcza kapitału intelektualnego, który obecnie stanowi o przewagach komparatywnych krajów wysoko rozwiniętych.
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Prywatyzacja
czy rekomunalizacja?
W poszukiwaniu modelu na miarę aktualnych wyzwań rozwojowych
w sferze usług użyteczności publicznej

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 2 (32) 2016

Partner wydania

Początek roku 2016 był obfity w wydarzenia o charakterze
polityczno - gospodarczym, które mogą mieć duży wpływ
zarówno na ogólne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, definiowanie roli państwa w gospodarce, jak i dalszego rozwoju samego rynku PPP w Polsce. Upublicznione
zostały m.in. ramy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego lektura
może prowadzić do wniosku, iż promowane będą działania zmierzające do
wzmocnienia funkcji państwa w wielu
obszarach życia społeczno – gospodarczego. Tym samym zasadne wydaje się
pytanie, czy i w jakim zakresie podmioty
zaangażowane w rynek PPP mogą liczyć na wsparcie rządowe dla tej koncepcji świadczenia usług publicznych?
Czy może nastąpi powrót do formuły
tradycyjnej, czyli skupienia zasadniczej
części usług użyteczności publicznej
w podmiotach publicznych?
Niezależnie jednak od tego, która koncepcja przeważy, warto dokonać analizy współczesnych trendów w tym sektorze, aby lepiej zrozumieć ich specyfikę
i uwarunkowania. Zwolennicy szeroko
rozumianej prywatyzacji oraz ich oponenci od lat prowadzą
rozważania nad przewagą którejś z możliwych metod zaspakajania potrzeb społecznych. Żadna ze stron nie jest
w stanie jednoznacznie wykazać wyższości promowanej
przez siebie formy. Może to wynikać m.in. z tego, że gospodarka jest organizmem żywym, na który oddziałuje szereg
zmieniających się w czasie bodźców. Ważny wpływ mają
również uwarunkowania historyczne i kulturowe, których
natura powoduje, iż niezwykle trudno skwantyfikować je
i wbudować w mniej lub bardziej wyrafinowane modele
ekonomiczne, którymi naukowcy i praktycy próbują opisać
rzeczywistość. Powyższe ograniczenia nie są jednakże warunkiem wystarczającym, aby zaniechać tego typ badań.
Wręcz przeciwnie, im więcej zebranego, uporządkowanego
oraz przeanalizowanego materiału empirycznego, tym więcej konstruktywnych wniosków można wyciągnąć. Ma to
istotne znaczenie również w przypadku naszych decyden-

tów politycznych i gospodarczych w procesie formułowania polityki państwa w tym zakresie. Tym bardziej, że ogłoszony właśnie Plan zapowiada olbrzymi wysiłek
inwestycyjny, wymagający potężnych środków finansowych, których w sektorze publicznym nie ma.
Jakie zatem można
wskazać przyczyny
istnienia własności
państwowej
w gospodarce?
Na gruncie teorii ekonomii zalicza się do nich przede
wszystkim zawodność rynków
w rozumieniu Pareta i konieczność jej korekty, efekty zewnętrzne, istnienie monopoli
naturalnych, działania antycykliczne przeciwdziałające wahaniom w poziomie inwestycji
i zatrudnienia, zapewnienie
powszechnego dostępu do
dóbr uważanych w danych
warunkach za podstawowe.
Duże znaczenie mogą odgrywać również takie czynniki, jak uwarunkowania historyczne,
społeczne czy podkreślane często w ostatnich czasach bezpieczeństwo kraju. Stąd m.in. znaczny udział w wielu krajach kapitału publicznego w przemyśle energetycznym czy
zbrojeniowym. Dlatego też mogą występować znaczne
różnice w poziomie udziału państwa w gospodarce, akceptowalnym przez poszczególne społeczeństwa.
Z drugiej strony, w sektorze przedsiębiorstw państwowych,
obserwuje się szereg negatywnych zjawisk, które mogą
wpływać na obniżenie efektywności ich działalności, a tym
samym wzrost kosztów dostarczanych produktów. Wśród
nich wskazuje się funkcjonowanie monopoli, wielość i niejasność celów, biurokrację, znaczny wpływ polityków, problem agencji. Badania wykazują jednakże, że część tych zjawisk występuje również w sektorze prywatnym, zwłaszcza
w dużych korporacjach o rozmytej własności, odpowie-
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Trudno zatem w tym kontekście oczekiwać wzrostu ilości
prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w sferze
użyteczności publicznej. Niemniej, zasadne jest dalsze modernizowanie tego sektora poprzez komercjalizację i outsourcing tych procesów, które mogą być najefektywniej realizowane przez podmioty prywatne. Jednocześnie,
w domenie publicznej powinno nadal pozostać wyznaczanie kierunków rozwoju, formułowanie polityk i strategii, czy
świadczenie usług bezpośrednio przez podmioty komunalne w tych przypadkach, w których nie występują obecnie
zdecydowane przewagi komparatywne po stronie sektora
prywatnego. Tym samym, będzie można nadal liczyć na
transfer know-how do przedsiębiorstw publicznych, wzrost
efektywności całego sektora, przy uwzględnieniu celów
istotnych dla ogółu społeczeństwa.
Dr Sławomir Listkiewicz

Co może z powyższych wniosków
wynikać dla Polski?
Należy przede wszystkim pamiętać, że krajowy sektor usług
komunalnych przeszedł znaczną metamorfozę. W okresie
2002 – 2012 udział spółek kapitałowych w podmiotach ko-

Bank Pekao SA
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W Polsce coraz więcej zadań własnych samorządów realizowanych jest przez spółki komunalne, co w pewnym zakresie
wymusza optymalizację procesów i spojrzenie na funkcjonowanie również przez pryzmat wyników finansowych. Spowodowało to zauważalną poprawę efektywności całego sektora przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności
publicznej. Tym samym, zasadne stało się pytanie: czy sektor
prywatny rzeczywiście w obecnych warunkach jest w stanie
świadczyć takie usługi korzystniej niż sektor komunalny? Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że
w branżach: energetycznej, transportu kolejowego oraz wodociągowej, usługi świadczone przez przedsiębiorstwa prywatne są droższe dla gospodarstwa domowego o 250 funtów rocznie. Wynika to głównie z uwzględniania przez
prywatnych inwestorów płatności dywidend, które obciążają wyniki spółek. Element ten nie jest natomiast brany pod
uwagę w przypadku firm komunalnych, działających, podobnie jak w Polsce, na zasadzie koszt plus. Z drugiej strony
szacuje się, że w tejże Wielkiej Brytanii obniżenie kosztów
świadczenia usług publicznych w formule PFI w stosunku do
modelu tradycyjnego może sięgać 15%, co jest także zgodne
z analizami przeprowadzonymi w Niemczech. Jednocześnie,
rekomunalizacja wodociągów w Paryżu w 2010 roku spowodowała obniżenie cen o 8%. Badania modelu szkockiego,
opartego na koncepcji monopolu publicznego potwierdziły,
że możliwe jest utrzymanie własności publicznej oraz efektywności. Wyniki nie są zatem jednoznaczne.

munalnych ogółem zwiększył się z 47% do 58%, przy łącznym wzroście ilości takich podmiotów o 30%. Widać wyraźnie, że coraz więcej zadań realizowanych jest przez spółki
kapitałowe. Zauważalne stało się również wprowadzenie
do tego sektora rachunku ekonomicznego, nowoczesnych
metod zarządzania, korzystanie z doświadczeń komercyjnych. Nie są to przy tym przedsiębiorstwa działające w celu
maksymalizacji zysku, a maksymalizacji użyteczności publicznej. Do końca 2015 roku podpisanych zostało przeszło
200 umów PPP. Chociaż część z nich nie weszła w fazę realizacji, jest to także istotny czynnik wpływający na unowocześnienie świadczenia usług publicznych. Z drugiej strony,
widoczną bolączką polskiego rynku jest bardzo mała średnia wartość przedsięwzięcia typu PPP, brak standaryzacji
kluczowych warunków oraz dokumentacji takich projektów. Tym samym, jesteśmy ciągle w fazie dość wolnego początkowego rozwoju tego sektora. Myśląc o przyszłości,
warto również uwzględnić to, że obecnie w sektorze instytucji finansowych zmniejsza się apetyt na ryzyko. W konsekwencji preferowane są inwestycje, w których podstawowym źródłem przychodów są różne formy opłaty za
dostępność. Zmniejsza się natomiast zainteresowanie projektami stricte koncesyjnymi, w których użytkownicy końcowi bezpośrednio płacą za otrzymywaną usługę. Nie bez
znaczenia będzie także, że w Europie pojawiły się procesy
rekomunalizacyjne, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Finlandii czy na Węgrzech. W tzw. cyklu Kleina-Rogera jesteśmy dziś w fazie powrotu do dominacji modelu
publicznego, który nastąpił po etapie nasilonej prywatyzacji zapoczątkowanej w latach 80-tych XX wieku.
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dzialności i z istniejącymi powiązaniami biznesowo-politycznymi. Konstatacja ta spowodowała, że coraz ważniejsze
stają się wyniki badań porównawczych nad efektywnością
funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych i publicznych.
Okazuje się bowiem, że ujęcie teoretyczne głównego nurtu
nie wszędzie i nie zawsze odpowiada rzeczywistości gospodarczej. Dostrzeżone zostało bardzo duże znaczenie kapitału społecznego i intelektualnego, jakości instytucji państwa
czy historycznie uwarunkowanej kultury prowadzenia polityki gospodarczej i biznesu. Zauważono również, że część
negatywnych zjawisk, występujących w sektorze publicznym, może zostać ograniczona poprzez zastosowanie adekwatnych metod zarządzania i nadzoru. W ostatnich latach,
m.in. dzięki szerokiemu wykorzystaniu formuły PPP, nastąpił
znaczny przepływ kapitału intelektualnego z sektora prywatnego do publicznego. W krajach rozwiniętych zwrócono też szczególną uwagę na efektywność przedsiębiorstw
państwowych i podjęto szereg działań o charakterze
usprawniającym.
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Małżeństwo z rozsądku w miejsce
przelotnych znajomości
Rozmawiamy z Przemysławem Szulferem,
Wicedyrektorem administracyjno-finansowym w Warbud SA,
odpowiedzialnym za projekty PPP w Grupie Warbud
Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy PPP a zwykłym zamówieniem
publicznym ?

rzędzia realnego egzekwowania od partnera prywatnego jego zobowiązań. Argumenty księgowe są moim zdaniem drugorzędne.

Różnic pomiędzy partnerstwem publiczno-prywatnym a tradycyjną formą
realizacji inwestycji publicznych jest
bardzo wiele. Z punktu widzenia interesu publicznego model PPP jest
o wiele atrakcyjniejszy, aniżeli tradycyjne zamówienie publiczne.

Jakie formy partnerstwa są optymalne wg
Warbudu?
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Sektor publiczny powoli zdaje się dostrzegać zalety PPP, w którym odpowiedzialność wykonawcy za dostarczoną infrastrukturę wykracza daleko
ponad pięcioletni okres rękojmi. Realna odpowiedzialność wykonawcy to
pochodna kompleksowej usługi, na którą składają się nie tylko usługa budowlana, ale również projektowanie i wieloletnia obsługa serwisowa nieruchomości.
Obsługę nieruchomości należy rozumieć szerzej, niż tylko techniczny serwis. Usługi utrzymania czystości, dozoru czy zarządzania zużyciem energii stają się powoli
standardem w ofercie partnerów prywatnych, w ramach
usług PPP.
Zapewne nie bez znaczenia pozostaje również kwestia
korzystnej klasyfikacji zadłużenia wynikającego z umów
PPP?
Ma Pan rację, to ciągle ważny argument dla samorządów.
Jeszcze kilka lat temu jednostki samorządu terytorialnego
traktowały PPP wyłącznie jako sposób ucieczki od zwiększania długu publicznego, z uwagi na brak konieczności zaciągania kredytu na inwestycję. Jednak z mojego punktu widzenia nie ten argument winien przesądzać o atrakcyjności PPP
jako formy realizacji inwestycji publicznych. Ostatecznie, długoterminowe zobowiązania trzeba spłacić, niezależnie czy
znajdą się w bilansie czy poza nim.
Partnerstwo publiczno-prywatne oferuje dobrze utrzymaną
infrastrukturę na wiele lat za stałą cenę i jednocześnie na-

Bardzo efektywną formą realizacji inwestycji publicznych jest PPP oparte na opłacie za
dostępność, kiedy partner prywatny odpowiada nie tylko za budowę, ale również za
późniejsze utrzymanie techniczne infrastruktury. W tym modelu zamawiający nie ponosi żadnych wydatków w trakcie realizacji inwestycji. Koszt dla sektora publicznego jest
rozłożony w czasie, przez okres użytkowania
obiektu. Dodatkowo, wysokość wynagrodzenia wykonawcy jest uzależniona od faktycznej jakości infrastruktury, czyli właśnie „dostępności”.
W odróżnieniu od tradycyjnej formuły usług budowlanych,
w PPP jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność przez większość okresu życia infrastruktury, a nie tylko przez kilkuletni
okres gwarancji.
Trochę jak budowa obiektu z 20-letnią gwarancją, za którą jeszcze płatność jest rozłożona w czasie?
Otóż to. PPP to kompleksowa usługa i kompleksowa odpowiedzialność. Publiczny zamawiający wiążąc się z wiarygodnym partnerem prywatnym zdobywa swoisty spokój co do
losów przedsięwzięcia, nie tyko w okresie trwania procesu
inwestycyjnego, ale również w wieloletnim okresie eksploatacji. W ramach określonych obszarów kompetencji partner prywatny musi m.in. przygotować kompleksowy projekt
budowlany, uzyskać pozwolenia na budowę, pozyskać długoterminowe finansowanie inwestycji w sposób najbardziej
neutralny dla budżetu publicznego, wykonać prace budowlano - wykończeniowe „pod klucz”, uzyskać pozwolenie na
użytkowanie, dobrać oraz zapewnić pełne wyposażenie ruchome. Następnie, w okresie nawet kilkudziesięciu lat, partner prywatny zapewnia pełne utrzymanie techniczne, w tym
natychmiastowo reaguje na awarie, przeprowadza w określonym czasie niezbędne remonty i odtworzenia substratu tech-
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To wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin
związanych z obsługą nieruchomości. Czy samorządy są
kompetencyjnie przygotowane do rozstrzygania o tak
wielu kwestiach w trakcie jednego przetargu?
Faktem jest, że w jednym postępowaniu PPP rozstrzyga się sprawę projektu architektonicznego, finansowania nakładów inwestycyjnych,
wykonania prac budowlanych oraz zapewnienia właściwego utrzymania
technicznego powstałego obiektu
na wiele lat.
Proszę jednak pamiętać, że przy stosowaniu tradycyjnej formuły zamówienia publicznego i tak należałoby
przeprowadzić postępowania przetargowe na: projekt, kredyt, budowę, utrzymanie techniczne. W pierwszej kolejności
zamawiający musiałby wybrać projektanta,
aby na podstawie przygotowanego projektu oszacować kosztorys inwestorski, w oparciu o który zamawiający
powinien ogłosić przetarg na udzielenie kredytu w celu zabezpieczenia środków w budżecie na zapłatę wynagrodzenia dla potencjalnego wykonawcy. Wreszcie, posiadając projekt i finansowanie, zamawiający mógłby ogłosić przetarg na
wykonanie robót budowlanych. Dalej, w trakcie eksploatacji
nowego obiektu powstaje konieczność dokonywania wielu
okresowych zamówień usług w zakresie czynności serwisowych i remontowych.
Wyliczyliśmy, że PPP skraca czas postępowania przetargowego o co najmniej 1 rok, w stosunku do tradycyjnej „cząstkowej” formy kontraktowania zamówień publicznych. To z kolei
obniża koszty przetargu o co najmniej 20 procent.
Mimo wszystko, konieczność jednorazowego zmierzenia
się przez sektor publiczny z tak szeroką materią może
skutecznie paraliżować samorządowców.
To prawda, ale jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Przede
wszystkim trzeba zdefiniować swoje oczekiwania na każdym

Efektywny dialog konkurencyjny pozwoli na wspólne wypracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej i pozyskanie atrakcyjnych
ofert mieszczących się w budżecie zamawiającego. Warunkiem jest jednak dobór do dialogu kompetentnych wykonawców, posiadających wiedzę
i doświadczenie z zakresu prawa i finansów, architektury, budownictwa,
w tym nierzadko budownictwa specjalistycznego, jak również ergonomii użytkowej oraz serwisowania
technicznego urządzeń oraz obiektów
użyteczności publicznej. W przeciwnym
razie dialog będzie stratą czasu.
Czy jednak tradycyjna forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych nie pozwala na optymizację rozwiązań
projektowych w odniesieniu do kosztu budowy i utrzymania?
Nierzadko w tradycyjnym procesie inwestycyjnym projektant przygotowuje projekt w oderwaniu od możliwości finansowych budżetu zamawiającego lub nie przywiązując
wagi do realnej dostępności danych materiałów budowlanych lub też bagatelizując możliwości technologiczne potencjalnych wykonawców. Fakt niedopasowania projektu do
realiów finansowych i wykonawczych jest niestety identyfikowany zbyt późno, dopiero na etapie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych lub, co gorsza, w trakcie realizacji
robót. W wielu przypadkach zmusi to zamawiającego do dokonywania kosztownych zmian w projekcie, zlecania robót
dodatkowych. W skrajnym przypadku zamawiający zostaje
z „rozgrzebaną” budową i bez pieniędzy, które zostały wydane na „drogie fundamenty”. Z kolei po zakończeniu procesu inwestycyjnego pozostaje zawsze bardzo ważna i drażliwa kwestia związana z kosztami utrzymania i serwisowania
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Chcemy dostarczać gwarancję na nasze usługi nawet
w okresie 20-30 lat: bieżące konserwacje, naprawy, wymiany i remonty kapitalne powinny zostać wycenione przez
partnera prywatnego równolegle w okresie projektowania
i kosztorysowania inwestycji. Tylko wtedy zapewnimy optymalną relację jakości i kosztu w całym cyklu życia obiektu.

etapie życia obiektu, a to wymaga syntezy dość specjalistycznej wiedzy. Z drugiej strony, to sektor prywatny dysponuje
większym doświadczeniem w ekonomicznym gospodarowaniu nieruchomościami. I tu z pomocą przychodzi coraz
bardziej popularny dialog konkurencyjny przeprowadzany
w trybie Prawa Zamówień Publicznych. Dzięki prekwalifikacjom zamawiający może wyłonić grupę zainteresowanych
wykonawców, z którymi następnie omawia pełen zakres
przedsięwzięcia. Na podstawie zebranych doświadczeń
i propozycji można stworzyć naprawdę optymalny SIWZ,
program funkcjonalno – użytkowy i standardy utrzymania
infrastruktury. Zachęcam, by w trakcie dialogu z potencjalnymi wykonawcami omawiać również skutki finansowe proponowanych rozwiązań i skonfrontować je z możliwościami
finansowymi samorządu. Należy szyć rozwiązania na miarę
potrzeb i możliwości sektora publicznego.
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nicznego, niekiedy zapewnia również ochronę, sprzątanie,
odśnieżanie, wywóz śmieci, zarządza kosztami energii elektrycznej i cieplnej, zarządza polisami ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej posiadacza obiektu.
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przedmiotu inwestycji w taki sposób, aby przedmiot ten jak
najdłużej i najlepiej służył mieszkańcom.
W ramach PPP wykonanie kompleksowej umowy będzie
zależało od jednego wykonawcy, czyli partnera prywatnego. Czy to nie za duże ryzyko dla zamawiającego?
W ramach PPP mamy jeden, ale wszechstronny przetarg zamiast wielu, czasem nieskoordynowanych ze sobą postępowań. Przemyślany przetarg, racjonalne zapisy umowne, podział odpowiedzialności i ryzyk pomiędzy sektor prywatny
i publiczny - PPP daje urzędnikom nieprawdopodobny wieloletni komfort. Takie małżeństwo z rozsądku w miejsce wielu przelotnych znajomości. W miejsce tradycyjnej przysięgi
małżeńskiej dziesiątki zapisów kontraktowych, regulujących
wzajemne oczekiwania i zobowiązania, ale również sankcje
czy rozwiązania na wypadek z impasu.
Wspomniał Pan o kompleksowej odpowiedzialności za
dostarczony produkt w ramach PPP.
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PPP czyni cały proces inwestycyjny bardziej przewidywalnym i zapewnia najbardziej optymalne rozwiązania projektowe w aspekcie realizacyjnym i utrzymaniowym, w tym
w aspekcie konsumpcji energetycznej. Scentralizowana odpowiedzialność za projekt, długoterminowe finansowanie,
wykonanie prac budowlanych oraz późniejsze utrzymanie
gwarantuje, że wszystkie elementy będą ze sobą spójne.
W tym miejscu bardzo dosadnie widać przewagę modelu
PPP nad tradycyjnymi zamówieniami publicznymi. W przypadku PPP nie ma dylematu:
•

czy zaciągnąć wyższą kwotę kredytu, aby wybrać droższą
ofertę budowlaną, ale następnie zaoszczędzić na kosztach remontu, energii i utrzymania?

•

czy też wybrać niższy poziom zadłużania budżetu, jednakże mając świadomość, że w niedalekiej przyszłości
będzie się ponosić wyższe wydatki bieżące na remonty
i zużycie energii?

Kwestia tego wyboru i odpowiedzialności za jego dokonanie
leży po stronie partnera prywatnego, który dobierze technologię pod kątem łącznych kosztów infrastruktury w całym cyklu życia inwestycji.

Partner prywatny „pierwszą złotówkę” zobaczy bowiem najwcześniej po wybudowaniu w całości obiektu i oddaniu
go do użytkowania. Dodatkowo, w trakcie okresu utrzymaniowego, wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pomniejszane w przypadku braku tzw. dostępności tego obiektu. W praktyce, duża część zapisów umowy PPP poświęcona
jest szczegółowemu opisowi sytuacji, które rodzą po stronie
partnera prywatnego obowiązek zapłaty kar umownych. Dla
przykładu należą do nich: brak usunięcia w określonym czasie awarii lub zbyt duża częstotliwość występowania awarii
w danym okresie.
Model PPP zwiera również silny aspekt motywujący partnera
prywatnego do rzetelnego, tj. zgodnego z ofertą, wykonania
prac budowlanych oraz świadczenia usług utrzymaniowych.
W tradycyjnej formie realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialność wykonawcy ogranicza się do 3 lat z tytułu
rękojmi lub gwarancji oraz kwotowo do 3% wartości wykonanych robót budowlanych, natomiast w przypadku PPP
odpowiedzialność wykonawcy jest w całym okresie trwania
umowy PPP, a kary umowne mogą dotyczyć całej wartości
wynagrodzenia za utrzymanie.
Które obszary infrastruktury samorządowej są najbardziej
atrakcyjne dla PPP? Czy model PPP może również uchronić
stronę publiczną przed nieuzasadnionymi inwestycjami?
Jesteśmy przekonani, że model PPP, a właściwie formuła
samego dialogu konkurencyjnego, zmierzająca do zawarcia umowy PPP, w istotny sposób zabezpiecza samorządy
przed nieracjonalnymi inwestycjami, tak ze społecznego, jak
i finansowego punktu widzenia. Partner prywatny jest odpowiedzialny za sfinansowanie inwestycji i rozłożenie spłaty w czasie. Na tą okoliczność należy przeprowadzić analizę
wieloletniej prognozy finansowej zamawiającego, szczególnie w kontekście generowanych nadwyżek operacyjnych
i planów inwestycyjnych. „Krótka kołdra” zmusza do optymalizacji i racjonalizacji zapędów inwestycyjnych.
PPP to nie luksus, to zdrowy rozsądek. Ciągle jesteśmy krajem na dorobku, dlatego nie stać nas na ignorowanie zalet
tej formuły.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.

Jakie narzędzia ma sektor publiczny by wyegzekwować
od partnera prywatnego jego zobowiązania? Mówimy
o perspektywie kilkunastu i więcej lat…
Model prawny PPP i szczegółowe zapisy umowy PPP bardzo
silnie chronią podmiot publiczny przed ryzykiem niedokończenia inwestycji i zapłaty pieniędzy publicznych za przysłowiowe „fundamenty”.
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O stabilności infrastruktury

Obserwacje poczynione przez ostatnie lata w krajach
rozwijających się3 oraz analiza potrzeb gospodarek zachodnich doprowadziły do zapożyczenia pojęcia, które
w języku angielskim semantycznie dotyka sedna wyzwań
stojących obecnie przed sektorem infrastrukturalnym.
Ten termin to „sustainable infrastructure”. Chociaż pojawia się on w światowej dyskusji o przyszłości sektora in1
2

3

m.in.: M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu,1999, s. 11; K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, 1994, s. 155.
m.in.: Aaron Bielenberg, Mike Kerlin, Jeremy Oppenheim, Melissa
Roberts, Financing change: How to mobilize private sector financing for sustainable infrastructure, analiza przygotowana przez
McKinsey&Company, 2016
Np. obszernie o sytuacji w Korei: Marianne Fay, Michael Toman, Infrastructure and Sustainable Development, referat zaprezentowany
na szczycie Korea Pd. – Bank Światowy przy wsparciu Prezydenckiego Komitetu wsparcia dla szczytu G20 i Koreańskiego Instytutu Międzynarodowej Polityki ekonomicznej (KIEP), 2010.

Koncepcja infrastruktury stabilnej zakłada odejście od
myślenia o tworzeniu infrastruktury wyłącznie w kontekście projektowania, realizacji, odbioru i eksploatacji poszczególnych projektów, proponując w zamian położenie nacisku na planowanie inwestycji infrastrukturalnych
w poszerzonym kontekście. To planowanie inwestycji infrastrukturalnych w szerszym kontekście ma prowadzić
do uwzględnienia przy realizacji projektów infrastrukturalnych aspektów „utrzymywalności” i „finansowalności”
tworzonej infrastruktury, jej wpływu na środowisko naturalne, przydatności i efektywności wykorzystania w sieci
powiązań międzysektorowych oraz kryteriów pozaekonomicznych.
Dyskusja na temat optymalizacji procesu projektowania
i realizacji infrastruktury stabilnej skupia się obecnie na
trzech aspektach jej zrównoważenia: środowiskowym, finansowym i systemowym. Przy tym te dwa ostatnie przenikają się wzajemnie.
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Rozwój infrastruktury ekonomicznej wskazywany jest
jako podstawowy warunek zapewnienia wzrostu gospodarczego oraz ogólnego poziomu zamożności, pozwalającego na eliminację ubóstwa i wyłączenia społecznego1.
Kwestie rozwoju infrastruktury postrzegane są również
jako kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska,
szczególnie w kontekście zmian klimatycznych. W ramach
dyskusji na temat kierunków rozwoju infrastruktury na
świecie2 panuje powszechna zgoda, że obecne modele
planowania, finansowania i korzystania z infrastruktury są
dalekie od ideału.

Michał Głowacki, aplikant
adwokacki, Clifford Chance

frastrukturalnego od
dłuższego czasu, nie
podjęto jeszcze próby
pełnego przetransponowania go na grunt
języka polskiego. Niekiedy tłumaczony jest
jako „infrastruktura dla
zrównoważonego rozwoju”, czasami jako
„zrównoważona infrastruktura”. Dalej odwołując się do terminu
„sustainable infrastructure” będziemy posługiwać się pojęciem
infrastruktura stabilna.
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Partnerstwo publiczno-prywatne to narzędzie tworzenia,
modernizacji i optymalizacji infrastruktury ekonomicznej i socjalnej. Chcielibyśmy,
obok dyskusji na temat przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce,
której poświęcony jest
obecny numer Forum PPP, podzielić się
z Państwem kilkoma
spostrzeżeniami zwią- Marcin Bejm, adwokat,
zanymi z dyskusją, któ- Clifford Chance
ra toczy się obecnie
w wielu miejscach świata na temat przyszłości planowania i eksploatacji infrastruktury, jak również odnieść te
spostrzeżenia do krajowego rynku PPP.
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Optymalizacja ekologiczna
We współczesnym świecie nie kwestionuje się już potrzeby tworzenia infrastruktury z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska. Coraz większe znaczenia
mają tu pobudki nie tyle etyczne czy ekologiczne,
co względy czysto pragmatyczne. Kurczące się zasoby
naturalne, kwestia zaopatrzenia ludności w wodę
odpowiedniej jakości, czy bardzo istotny,
przy współczynniku urbanizacji sięgającym na świecie 70%, problem
skażenia powietrza w wielkich
miastach powodują, że koszty
związane z usuwaniem skutków projektów infrastrukturalnych, realizowanych w sposób
niezoptymalizowany, w dłuższej perspektywie przewyższają krótkoterminowe zyski z jej
wytworzenia. Doskonale widać
to na przykładzie wielu pozornie
spektakularnych projektów realizowanych w Azji, których wpływ na środowisko naturalne i związane z tym koszty
okazały się katastrofalne4. Tak więc, decyzjom o realizacji
projektów infrastrukturalnych powinny towarzyszyć rzetelne analizy dotyczące jej długoterminowego wpływu
na środowisko, ryzyk ekologicznych, które może tworzyć
eksploatacja danego typu infrastruktury oraz sposobu ich
minimalizacji czy kompensacji. Projekty infrastrukturalne
pociągające za sobą ryzyka ekologiczne, których skutkami nie da się rozsądnie zarządzać, nie powinny być realizowane. Z kolei, jeżeli usunięcie skutków ryzyka ekologicznego, które wystąpiło, w ujęciu finansowym byłoby
większe w porównaniu z kosztami budowy samej infrastruktury, to koszty te powinny być również ważone przez
sektor publiczny zlecający realizację inwestycji. Powinien
on posiadać również plan finansowania działań służących

usuwaniu tych skutków, czy
to samodzielnie, czy we
współpracy z zarządcą infrastruktury.
Optymalizacja finansowa
W kontekście występującej na całym świecie luki między dostępnymi środkami na wytwarzanie nowej, niezbędnej infrastruktury a środkami,
które są potrzebne, aby te inwestycje
faktycznie zrealizować5 faktem jest, że
sektor publiczny samodzielnie nie
będzie w stanie sprostać wyzwaniom finansowym związanym
z modernizacją i zapewnieniem
oczekiwanego tempa rozwoju
infrastruktury w przyszłości. Optymalizacja w tym zakresie powinna
być rozumiana dwojako. Po pierwsze, jako stosowanie alternatywnych
modeli finansowania projektów infrastrukturalnych, przede wszystkim opartych na koncepcji PPP. Po drugie, jako
wnikliwe analizowanie długoterminowych
konsekwencji finansowych danego projektu. Odpowiedzialnie skonstruowany projekt powinien, w możliwie
najmniejszy sposób, obciążać podatników także w przyszłych latach i nie powinien generować nieuzasadnionych
albo niemożliwych do pokrycia kosztów dla lokalnych
społeczności. Przy podejmowaniu decyzji o realizacji niezbędnej dzisiaj infrastruktury nie można unikać zadawania
sobie pytań o to, jak długo jej parametry zachowają funkcjonalną adekwatność, czy też jakie będą koszty remontów kapitalnych, albo dodatkowe koszty podniesienia jej
standardu tak, aby dopasować ją do oczekiwań wynikających z przewidywalnych i rozpoznanych trendów w korzystaniu z danego rodzaju infrastruktury.
Optymalizacja systemowa

4

Zhou Shengxian, były chiński minister ochrony środowiska ostrzega, że „zanieczyszczenie będzie dalej rosło”, jeśli ochrona środowiska będzie w Chinach „nadal mniej istotna niż wzrost gospodarczy”. Zhou zastąpił na stanowisku swego poprzednika Xie Zhenhua
w grudniu 2005 r. po tym, jak wyciek substancji rakotwórczych do
rzeki Songhua (północny wschód kraju) na kilka dni pozbawił bieżącej wody miliony osób i wywołał panikę w mieście Harbin. Zhou
informuje, że od tamtego czasu w Chinach doszło do 76 wypadków
niekorzystnie wpływających na środowisko. Jego zdaniem, wypadki te „stwarzają ogromne zagrożenie dla stabilności społecznej”.
Wśród najpoważniejszych katastrof ekologicznych w Chinach wymienia się wyciek kadmu do Rzeki Perłowej (południe Chin) w styczniu 2006 r. i wyciek gazu w Chongqing (centrum kraju), w wyniku
którego trzeba było ewakuować 15 tys. osób, również w 2006 r.
Według Zhou, 50 proc. katastrof ekologicznych na terenie ChRL
związanych jest z zanieczyszczeniem rzek, a 40 proc. z zanieczyszczeniem powietrza. – Informacje z Serwisu PAP Nauka w Polsce.

Infrastruktura stabilna to infrastruktura, która funkcjonuje w dobrze działającym systemie powiązań. Planowanie
projektów infrastrukturalnych powinno odpowiadać nie
tylko przewidywanym potrzebom, ale także wpisywać się
w kontekst już istniejącej sieci infrastrukturalnej i planów
jej rozwoju. Krótko mówiąc, należy unikać niepotrzebnego wydawania środków na dublowanie infrastruktury6 lub
5
6

m.in. : Rafaelle Della Croce, Stefano Gatti, Financing infrastructure –
International Trends, OECD Journal: Financial Market Trends, Volume
2014/1.
Wydaje się, że koncepcja budowy lotniska w Gdyni nawiązuje do tej
kwestii. Warto wskazać jak zmieniła się liczba planowanych na przestrzeni ostatnich lat spalarni odpadów w Polsce.
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budowanie infrastruktury dla np. obsługi
planowanych strumieni podróżnych, które nigdy nie powstaną z powodu niezrealizowania równoległych projektów zapewniających dostęp do infrastruktury
(problem „interkonektorów”). Realizacja
postulatów infrastruktury stabilnej wymaga, tym samym na etapie planowania, myślenia o późniejszych fazach życia
projektu, następujących po jego wybudowaniu. Dla zapewnienia optymalizacji
niezbędne jest wczesne opracowanie założeń dotyczących fazy eksploatacyjnej,
jak również wycofania obiektu z użytku.
Kontekst krajowy

Skala planowanych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych, obejmujących projekty tak doniosłe jak elektrownia
jądrowa, uspławnienie głównych rzek czy kolejne projekty
drogowe, sprawia jednak, że refleksja dotycząca optymalizacji infrastruktury będzie dla nas istotna także w przyszłości. Bez wątpienia, rozsądne planowanie w Polsce stabilnej infrastruktury powinno prowadzić do tworzenia
projektów potrzebnych, użytecznych i odpowiednio spa-

rametryzowanych. W tym kontekście niezwykle ważne byłoby, gdyby rząd rozważył wprowadzenie narzędzi programowania i planowania inwestycji infrastrukturalnych,
np. na takiej zasadzie, jak uczynił to rząd angielski, powołując specjalną komisję do spraw planowania rozwoju infrastrukturalnego w skali całego kraju (National Infrastructure Comission).

Nie ma wątpliwości, że w Polsce model PPP będzie stanowił podstawową metodę wypełnienia luki finansowej
między publicznymi środkami dostępnymi na inwestycje
infrastrukturalne, a środkami faktycznie potrzebnymi do
ich realizacji. W praktyce powinno to oznaczać, że również
podmioty prywatne, biorące udział w finansowaniu opartym na modelu PPP, powinny intensywniej angażować się
w zoptymalizowane planowanie infrastruktury krajowej
poprzez zabieranie głosu w sprawie kierunków jej rozwoju, wywieranie wpływu na władze publiczne oraz działania
analityczne, także nakierowane na wdrażanie rozwiązań
o charakterze innowacyjnym. W przeciwnym razie, uniknięcie pułapki infrastruktury przedwcześnie porzuconej
i realizacja celów, takich jak optymalizacja energetyczna
czy tani transport, może okazać się ograniczona.
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Rola inwestorów prywatnych
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Przenosząc powyższe rozważania na
polski grunt, warto zastanowić się, w jakich sektorach gospodarki myślenie kryteriami stabilnej infrastruktury może
w krótkim czasie przynieść największe
korzyści. Gałęziami infrastruktury, których powinna dotyczyć optymalizacja
w Polsce są: gospodarka odpadami, gospodarka wodna,
energetyka, transport lotniczy i transportowa infrastruktura miejska. W każdym z powyższych sektorów Polska
intensywnie nadrabia braki infrastrukturalne. Licznie powstające zakłady przetwarzania odpadów, modernizacje
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, nowe drogi, lotniska
i niezliczone projekty realizowane w przestrzeni miejskiej
są dostrzegalne na każdym kroku. Niestety, nie da się powiedzieć, że nasza infrastruktura była w ostatnich 15 latach rozwijana w sposób w pełni zoptymalizowany. Liczne
kontrowersje ekologiczne, często nagłaśniana medialnie
niegospodarność i nieracjonalne planowanie finansowe
czy nieczęste, ale mimo wszystko zdarzające się tworzenie obiektów zbędnych albo generujących koszty trudne
do udźwignięcia dla lokalnych społeczności, są niestety
obok projektów zrealizowanych z sukcesem również łatwo zauważalne. Niekiedy nadmierny rozmach w planowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych wynikał
w Polsce w przeszłości, w pewnej mierze, z wysokiej dostępności środków unijnych i niskich kosztów finansowania dłużnego.
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Projekty infrastrukturalne
w Polsce i na świecie
– kierunki zmian
Partnerstwo publiczno-pr ywatne służ y
tworzeniu i zarządzaniu infrastrukturą publiczną. Projekty inwestycyjne realizowane
w formule PPP pozwalają na realizowanie
nowej i modernizację
istniejącej infrastruktury ekonomicznej lub
socjalnej. Trendy, które
dziś wyznaczają kierunek rozwoju, sposób
planowania i prowadzenia projektów infrastrukturalnych na Marcin Bejm, adwokat,
świecie, będą nieba- Clifford Chance
wem widoczne w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych w Polsce. Jest to nieuniknione, ponieważ rynek
projektów infrastrukturalnych jest współcześnie rynkiem
globalnym. Jest także rynkiem bardzo szybkiego przepływu informacji i wdrażania innowacji organizacyjnych,
technologicznych, inżynieryjnych czy finansowych, które
sprawdziły się we wcześniejszych projektach.
Nasza kancelaria jest jedną z niewielu w pełni zintegrowanych firm prawniczych, działających w skali globalnej.
Daje nam to unikalne możliwości porównywania informacji o sposobach wdrażania projektów infrastrukturalnych,
w tym projektów PPP, realizowanych na całym świecie:
nad Zatoka Perską, w Azji, Ameryce Południowej, Stanach
Zjednoczonych, Afryce, czy wreszcie w innych krajach
europejskich. Dostęp do ogromnego know-how projektowego Clifford Chance pozwala nam rozpoznawać nowości w sposobie podejścia do realizacji tychże inwestycji
w różnych krajach oraz zidentyfikować obecne wyzwania
i przyszłe kierunki rozwoju globalnego rynku tego typu
projektów. Chcieliśmy podzielić się z Państwem kilkoma
refleksjami dotyczącymi zjawisk zachodzących obecnie na
światowym rynku infrastrukturalnym. W przyszłości odcisną one na pewno swe piętno na projektach PPP realizowanych w Polsce.

Rozwój
infrastruktury jako
warunku wzrostu
gospodarczego
McKinsey Global Institute szacuje, że
utr z ymanie obecnego tempa rozwoju gospodarczego na
świecie (wahającego
się w okresie ostatnich 10 lat między
2,75 a 3,8%)1 wymaga dokonania do roku
2030, w skali globalnej,
inwestycji infrastrukMonika Adamin, prawnik,
turalnych o wartoClifford Chance
ści około 57 bilionów
dolarów amerykańskich2. To wielkość, która pozostaje całkowicie abstrakcyjna. Kontekst dla niej można uzyskać poprzez wskazanie, że
jest ona wyższa, niż wartość infrastruktury obecnie istniejącej na świecie. Oznacza to, że w następnych 15 latach „zasoby” infrastrukturalne na świecie powinny zostać podwojone, jeżeli chcemy, aby gospodarka światowa pozostała
na krzywej wzrostu. Będzie to olbrzymie zadanie organizacyjne i finansowe. Aby mu podołać, trzeba będzie sprawnej współpracy sektora publicznego i sektora prywatnego,
dobrego planowania projektów (unikania opóźnień w ich
realizacji, głównie poprzez uproszczenie ścieżki realizacji
inwestycji), umiejętności uzyskiwania oszczędności inwestycyjnych oraz upowszechnienia nowych instrumentów
finansowych. O wszystkich tych procesach wspominamy
pokrótce poniżej. W tym kontekście warto dodać, że zgodnie z szacunkami polskiego rządu oraz Standard & Poor’s
wartość niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, które
powinniśmy przeprowadzić w Polsce, wynosi 355 miliar1

2

Chris Heathcote, CEO, Global Infrastructure Hub, Turning around global economic growth: how well-planned and bankable infrastructure
can return our world to growth, przemówienie z 5 kwietnia 2016 roku
na forum australisjkiego AmCham, opublikowane na stronach internetowych Global Infrastructure Hub, 2016.
analiza przygotowana przez McKinsey&Company, Infrastructure
productivity: How to save $1 trillion a year, 2016
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W różnych krajach zaczyna dominować przekonanie, że
sektor publiczny musi pobudzać i być przygotowany do
tworzenia katalogu projektów infrastrukturalnych służących zapewnieniu rozwoju gospodarczego bądź społecznego. Oznacza to kładzenie przez sektor publiczny znacznie większego, niż dotychczas, nacisku na koncepcyjne
przygotowanie projektów, w celu ich uproszczenia i zaproponowania podziału ryzyk, akceptowalnego dla sektora prywatnego, a potem szybsze przeprowadzenie projektów w fazie przetargowej.
Na poziomie poszczególnych państw efektywna realizacja projektów infrastrukturalnych, w warunkach ograniczonych środków, wymaga niezależnej i dogłębnej analizy
potrzeb sektora publicznego oraz dostępu do wiedzy i zasobów doświadczonych wykonawców. Aby uzyskać ten
cel, poszczególne kraje muszą albo tworzyć rynek projektów infrastrukturalnych o długoterminowej perspektywie
funkcjonowania, albo mieć zdolność przyciągania najlepszych wykonawców do pojedynczych projektów, najczęściej proponując realizację tzw. mega projektów. Jedno
i drugie wymaga podjęcia wysiłku organizacyjnego i zarządczego ze strony administracji rządowej.

Poszukiwanie oszczędności w planowaniu
Coraz bardziej dostrzegalne stają się wysiłki administracji centralnej w różnych krajach, skierowane na obniżanie kosztów kapitałochłonnych projektów infrastruktural-
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Władza publiczna jako regulator rynku
infrastrukturalnego

W wielu miejscach na świecie, administracja centralna prowadzi obecnie aktywne działania służące kształtowaniu
rynku infrastrukturalnego. Kierunek przemian w tym zakresie wyznacza Wielka Brytania, gdzie powołana została National Infrastructure Commission. Celem działania Komisji
jest rozstrzyganie o priorytetach infrastrukturalnych w Wielkiej Brytanii, tzn. ustalenie w jakich sektorach, jakiego typu
projekty powinny być realizowane w perspektywie kilkunastu lat, decyzja o tym na jakich zasadach je realizować oraz
wytypowanie konkretnych projektów do realizacji. Oznacza to centralne zarządzanie i „programowanie” rynku infrastruktury. Takie scentralizowane, merytoryczne typowanie konkretnych projektów infrastrukturalnych do realizacji
ma kluczowe znaczenie dla przekonania wiarygodnych wykonawców o atrakcyjności inwestowania na danym rynku.
Powinniśmy jak najszybciej wziąć to pod uwagę w Polsce.
Niewątpliwie przełomowym wydarzeniem w naszym kraju byłoby utworzenie organu/agendy rządowej o kompetencjach zbliżonych do brytyjskiej National Infrastructure
Commission, która mogłaby dodatkowo zajmować się planowaniem rozwoju rynku i typowaniem do realizacji projektów PPP wpisując je na listę priorytetowych projektów
infrastrukturalnych w Polsce.
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dów euro. Przyjmuje się, że z tej kwoty około 150 miliardów euro będzie musiało pochodzić z sektora prywatnego.
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nych poprzez planowanie i parametryzację „zamawianej”
infrastruktury, co ma pozwalać na osiąganie możliwie wysokiej wydajności operacyjnej aktywów, oraz dążenie do
wystandaryzowania, kopiowalności czy modułowości jej
elementów. Wśród podmiotów publicznych upowszechnia się także świadomość, jak istotne znaczenie dla przyszłych projektów infrastrukturalnych ma rozwój technologii. Obecnie projektowana infrastruktura za 15-20 lat,
a więc jeszcze przed pełnym jej zamortyzowaniem czy
spłatą finansowania zaciągniętego na jej budowę, może
nie być zdolna do spełniania zadań, dla realizacji których
ją wytworzono. Z tego względu, w inwestycjach realizowanych w ostatnich latach dużą wagę przykłada się do
wykonywania analiz, pozwalających ocenić wpływ postępu technologicznego na „adekwatność” tworzonej infrastruktury w perspektywie średnio i długoterminowej
i sposoby minimalizacji kosztów podnoszenia jej jakości
wobec spodziewanego, przyszłego benchmarku.
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Ze scentralizowanym podejściem sektora publicznego
do tworzenia listy niezbędnych projektów infrastrukturalnych związany jest problem oceny, jak najlepiej wykorzystać planowaną infrastrukturę łącząc ją z infrastrukturą
istniejącą, względnie jak uwolnić potencjał infrastruktury istniejącej, dodając do niej nowe elementy systemu.
Tym samym, możliwości uzyskania przez sektor publiczny
oszczędności, w związku z realizacją projektów infrastrukturalnych, upatruje się obecnie w optymalizowaniu ich
portfela i wprowadzeniu zobiektywizowanych kryteriów
dopuszczenia konkretnych projektów do realizacji. Projekty infrastrukturalne muszą mieć jasno sformułowane cele
i korzyści, które mają przynieść, nie mogą być implementowane w oparciu o decyzje polityczne czy ideologiczne.
Wszystko to prowadzi do upowszechniania się modelu,
w którym decydowanie o realizacji danego projektu zapada nie na płaszczyźnie jednego projektu, a całego systemu infrastrukturalnego. Właściciele publiczni chcą obecnie uzyskiwać wyższą wydajność z istniejących projektów
poprzez lepsze zarządzanie popytem i przepustowością,
pociągając za sobą obniżenie kosztów utrzymania całego systemu.
Przyjęciu mechanizmów kontroli realizacji nowych projektów towarzyszy lepsze zarządzanie istniejącymi aktywami
infrastrukturalnymi i tworzenie mechanizmów zachęty do
korzystania z istniejącej infrastruktury wśród użytkowników końcowych.
Finansowanie
Nawet jeżeli różnice umiejętności w zarządzaniu infrastrukturą między sektorem prywatnym i sektorem publicznym stopniowo zmniejszają się, zmniejszając tym samym

konieczność pozyskiwania know-how sektora prywatnego na etapie operacyjnym projektów, to zapotrzebowanie na międzysektorowe finansowanie projektów wciąż
rośnie. W ostatnich latach na rynku finansowania projektów infrastrukturalnych zachodzą istotne przemiany. Trendy, które widzimy obecnie będą zapewne widoczne również w najbliższych latach. Te trendy to wzrost w projektach
udziału finansowania dłużnego dostarczanego przez inwestorów instytucjonalnych, rosnąca aktywność instytucji multilateralnych (EBI, EBRD) mających przyciągać dłużne finansowanie komercyjne, próby rozszerzania kręgu
finansujących poprzez aktywizowanie rynku obligacji projektowych, wprowadzanie instrumentów typu credit enhancement oraz rosnąca rola funduszy infrastrukturalnych
jako dostarczycieli finansowania equity, także w projektach
typu greenfield. Na horyzoncie pojawiają się także w ostatnich latach zjawiska, które są wciąż marginalne, ale które
w perspektywie kilku kolejnych lat mogą znacznie przybrać
na sile. Po pierwsze, w wielu krajach świata coraz częściej
realizuje się projekty zakładające uiszczanie opłat z tytułu
eksploatacji infrastruktury przez użytkowników końcowych.
Opiera się to na paradygmacie przenoszenia kosztów użytkowania infrastruktury na tych, którzy bezpośrednio z niej
korzystają. Po drugie, zwiększa się liczba przypadków prywatyzacji aktywów infrastrukturalnych ze strony inwestorów finansowych. Zjawisko to zwane jest także „monetyzacją aktywów”. Prywatyzacja aktywów infrastrukturalnych
pozwala na pozyskanie środków zamrożonych w istniejącej infrastrukturze i wykorzystanie ich w celu finansowania budowy nowej infrastruktury, najczęściej bardziej złożonej. W Polsce działania monetyzacyjne wobec jst prowadzi
Fundusz Inwestycji Samorządowych zarządzany przez PFR
S.A. (Polski Fundusz Rozwoju). Należy przyjąć, że proces ten
będzie intensyfikować się w najbliższych latach. Jednak
u podstaw monetyzacji powinna leżeć zawsze klarowna wizja po stronie podmiotu publicznego dotycząca sposobu
wykorzystywania dochodów z jej przeprowadzenia. Wiele
takich projektów zrealizowano dotychczas w Australii.
Koszty pozyskiwania kapitału na projekty infrastrukturalne na całym świecie od kilku lat systematycznie maleją.
Wynika to w pierwszej kolejności z nadpodaży pieniądza
bankowego i equity. Warto byłoby, abyśmy z tego skorzystali w Polsce, musimy jednak pamiętać, że kapitał prywatny będzie napływał wyłącznie na rynki oferujące przewidywalne i stabilne otoczenie inwestycyjne. W tym ujęciu
nie służy naszemu rynkowi to, w jaki sposób prawodawca zmienia właśnie regulacje dotyczące inwestycji w tzw.
farmy wiatrowe.
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Rozmawiamy z Mariuszem Łozowskim,
Członkiem Zarządu REMONDIS Aqua Sp. z o.o.

Mówiąc o korzyściach dla samorządów wynikających z PPP w branży wodociągowo –
kanalizacyjnej zawsze na pierwszym miejscu
podkreślamy nasz know-how oraz wieloletnie doświadczenie, które REMONDIS Aqua zdobyła na całym świecie. Jest to
klucz do efektywnej i oszczędnej realizacji zadań publicznych
w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Ze względu na skalę prowadzonej działalności możemy zastosować unikalne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, znacznie polepszające
efektywność działań. Oprócz doświadczenia i know-how jesteśmy w stanie udostępnić gminom i jej spółkom dodatkowy kapitał na inwestycje infrastrukturalne. Co ważne, środki
finansowe pozyskane w ten sposób na realizację inwestycji
mogą być neutralne dla budżetu, co ma istotne znaczenie,
gdy mówimy o możliwościach współpracy. Dodatkową zachętą mogą być wygenerowane oszczędności w wydatkach,
pomimo wyższego kosztu kapitału. Jeżeli dodamy do tego
możliwość przeniesienia na partnera prywatnego szeregu ryzyk oraz szybszą realizację inwestycji, to model PPP oceniamy jako wyjątkowo atrakcyjny dla samorządów.
Jakie zadania samorządu możecie Państwo przejąć do realizacji w formule PPP?
Pomysł na nawiązanie współpracy z silnym branżowym
partnerem prywatnym nie jest nowy. Partnerstwo publiczno-prywatne było i jest dla REMONDIS Aqua interesującą
formą współpracy z samorządami w Polsce i na świecie. Do
tej pory pojawiały się na naszym rynku przetargi, które dotyczyły zarządzania infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. Ze względu na łatwość pozyskania środków UE, a także
dotacji krajowych, inwestycje infrastrukturalne były realizowane w większości przez samorządy. Jak wszyscy wiemy,
okres wsparcia dotacyjnego powoli dobiega końca, dlatego zakładamy, że po wykorzystaniu środków pomocowych
samorządy będą korzystać w większym zakresie z możliwości współpracy z prywatnym kapitałem. Warto pamiętać, że
zakończenie inwestycji to dopiero początek funkcjonowa-

nia infrastruktury, a nieprawidłowa eksploatacja i zarządzanie generują znaczne koszty, które ostatecznie spoczywają na barkach
mieszkańców. Z tego względu REMONDIS
Aqua zamierza wspierać samorządy zarówno w działalności operacyjnej w zakresie zarządzania majątkiem gminnym, jak i inwestycyjnej.
Jakie działania rządu mogłyby w Pana
ocenie pomóc w szerszym stosowaniu
partnerstwa publiczno-prywatnego? Prosiłbym o wskazanie zmian w prawie, działań w zakresie polityki i ustanowienia instytucji odpowiedzialnych za rozwój PPP lub innego
postępowania.
Od początku obowiązywania ustawy o PPP zależało nam
i samorządom na tempie realizacji procedur przetargowych. W wielu przypadkach postępowanie kończyło się
wraz z wniesieniem skargi do sądu. Samorządy nie mogły
czekać miesiącami na decyzje sądów i decydowały się na
inne, nie zawsze korzystne rozwiązania. Proszę pamiętać, że
mówimy o usługach, które muszą być świadczone na rzecz
mieszkańców w sposób ciągły. Dlatego do tej pory największym problemem w stosowaniu partnerstwa były przewlekłe postępowania przed sądami administracyjnymi. Jeżeli
zgodnie z zapowiedziami uda się przenieść kompetencję
rozstrzygania sporów z WSA do KIO, będzie to duże ułatwienie do stosowania modelu PPP. W tym miejscu chciałbym podkreślić jeszcze jeden ważny aspekt skutecznego
wdrażania partnerstwa. Na każdym etapie postępowania
kluczową rolę odgrywa doradca, którego gminy wybierają do obsługi prawnej przedsięwzięcia. W wielu przypadkach to od jego doświadczenia i kompetencji zależy powodzenie projektów PPP. Osobiście uważam, że nie należy
tworzyć kolejnej instytucji odpowiedzialnej za rozwój PPP,
zdałbym się raczej na mądrość włodarzy gmin przy wyborze doradców. Mam nadzieję, że samorządy będą wybierały doświadczone kancelarie, które efektywnie pomogą przy
postępowaniach przetargowych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.
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Jakie są, w Pana ocenie, potencjalne korzyści wynikające z nawiązania współpracy
z sektorem prywatnym w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej? Mam tu na
myśli dodatkowy kapitał, know-how, podział zadań oraz dodatkowe ryzyka, które
mogą być przejęte przez stronę prywatą,
np. w zakresie zaostrzania się standardów
ochrony środowiska i konieczności gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi.
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Zagospodarowanie północnego
cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Rozmawiamy z Bartłomiejem Hofmanem, Prezesem Zarządu
Immobel Poland Sp. z o.o.
Komunikacyjnego (ulica Chmielna, Pożarnicza,
Motławska, ciąg pieszy przy nabrzeżu nr IX), przebudowę skrzyżowania Podwala Przedmiejskiego
z ulicą Chmielną, budowę Mostu Stągiewnego jako
mostu zwodzonego, budowę mariny na południe
od Mostu Stągiewnego.

Partner wydania

Konsorcjum IMMOBEL & MULTIBUD zawarło 31 marca 2015
roku umowę partnerstwa publiczno-prywatnego z Gminą
Miastem Gdańsk w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy
Spichrzów w Gdańsku”. Konsorcjum, jako Partnera Miasta,
wyłoniono w konkurencyjnym postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Umowa zawarta została na okres 16 lat, do listopada 2031 roku, łącznie z okresem
zarządzania. Sam okres realizacji budowy przewidziano do
końca 2023 roku, a jej wartość wynosi ponad 430 mln zł.
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W ramach inwestycji rewitalizacji zostanie poddany
bardzo ważny kwartał Starego Miasta wkomponowany w najbardziej reprezentacyjną dla Gdańska
przestrzeń, otwartą nie tylko dla mieszkańców i odwiedzających Miasto gości, ale też podmiotów gospodarczych aranżujących w Gdańsku swoją działalność gospodarczą. W sumie, przedsięwzięcie
będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju współczesnego Gdańska, szanującego swoje historyczne
korzenie.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę na terenie północnego
cypla Wyspy Spichrzów wielofunkcyjnego kompleksu obejmującego powierzchnię użytkową z szerokim wachlarzem
usług: hotelowych, handlu, biur oraz apartamentów mieszkalnych. W części komercyjnej przewidziano rewitalizację
terenu o wielkości niespełna 2ha, na którym, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano łączną powierzchnię użytkową zabudowy ok. 60
tys. m2, wyposażoną w odpowiednią liczbę samochodowych miejsc postojowych na dwóch podziemnych kondygnacjach. W części publicznej zaplanowano wykonanie
budowy i/lub modernizacji sześciu obiektów obejmujących: budowę zwodzonej kładki pieszej z Długiego Pobrzeża na północny cypel Wyspy Spichrzów, modernizację Długiego Pobrzeża, remont Zewnętrznego Układu

Panie Prezesie, na jakim etapie umowy znajduje się
obecnie realizacja umowy?
Od momentu podpisania Umowy PPP, prowadzone są
przez Konsorcjum intensywne prace przygotowawcze I Etapu Przedsięwzięcia zogniskowane na zabudowie północnej
i wschodniej części cypla poprzez budowę budynku usługowo – mieszkaniowego oraz zespołu obiektów hotelowych. Przeprowadzono badania archeologiczne, prace inwentaryzacyjne, geotechniczne, geologiczne oraz
geodezyjne terenu zabudowy. Zaawansowane zostały prace projektowe obiektów celu komercyjnego i pierwszych
czterech obiektów celu publicznego I Etapu tak, aby do
końca maja można było wystąpić do Miasta z wnioskami
o pozwolenia na budowę. Umownym terminem rozpoczęcia budowy jest przełom października/listopada 2016 roku.
Na terenie budowy zorganizowano część zaplecza budowy,
które wykorzystywane jest także na cele informacyjne o przebiegu realizacji przedsięwzięcia przez spotkania informacyjne z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji miejskich
oraz lokalnych mediów, a także przez tematyczne prezentacje efektów prac koncepcyjnych i projektowych zabudowy, łącznie z prezentacją historii miejsca inwestycji i wynikającego stąd kontekstu dla współczesnych rozwiązań
urbanistyczo-architektonicznych. Konsorcjum angażuje
środki własne dla prowadzenia prac przygotowawczych,
ale podjęło też rozmowy z bankami w przedmiocie uzupeł-
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niającego finansowania kredytowego nakładów
inwestycyjnych planowanych do poniesienia
w związku z realizacją inwestycji.
Jaki jest harmonogram realizacji przedsięwzięcia?
Przedsięwzięcie, w sensie przygotowania i wykonania budowy, realizowane jest od 31 marca 2015
roku i potrwa do końca 2023 roku.

Hotel, który jest projektowany na najbardziej wysuniętej na
północ części Wyspy Spichrzów będzie posiadał standard
czterogwiazdkowy. Dobiegły już końca rozmowy z operatorem hotelowym. Ze względu jednak na zobowiązania
umowne Konsorcjum, nie jest jeszcze możliwe podanie nazwy operatora. Informacje te zostaną opublikowane przez
Konsorcjum w pierwszych dniach czerwca, podczas specjalnie zorganizowanej, kolejnej konferencji prasowej Konsorcjum.
Czy mógłby Pan przedstawić zasady rozliczeń między
stronami, w szczególności dotyczące budowy infrastruktury publicznej i ich powiązania z nabywaniem nieruchomości służących celom
komercyjnym?
Na podstawie Umowy PPP, Konsorcjum, jako
podmiot prywatny, odpowiada przed miastem za zaprojektowanie i wykonanie obiektów celu publicznego. Znaczna część nakładów realizacyjnych ponoszonych na ten cel
przez Konsorcjum, około 95%, zostanie zrefundowane przez Miasto Gdańsk.
Partner Publiczny pozyska środki na finansowanie obiektów celu publicznego ze sprzedaży Konsorcjum nieruchomości, przeznaczonych pod realizację obiektów celu

Partner wydania

Proces komercjalizacji obiektów planowanych do budowy
na północnym cyplu Wyspy jest jeszcze w przygotowaniu.
Zakończone zostały prace koncepcyjne budynku usługowo
– mieszkaniowego zlokalizowanego w II kwartale północnego cypla. Ich celem było zapewnienie budynkowi wyrazu urbanistyczno – architektonicznego zgodnego z oczekiwaniami uprawnionych władz, skali i intensywności
zabudowy mieszczących się w kryteriach MPZP oraz funkcjonalności lokali użytkowych i mieszkalnych, która będzie
przekonująca dla ich nabywców-inwestorów. Proces sprze-

daży lokali nie został jeszcze rozpoczęty. Aktualnie Konsorcjum odnotowuje wiele sygnałów zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, podejmujących kontakt
w oparciu o dane ze strony internetowej przedsięwzięcia
(www.granaria.pl). W związku z tym, rozważa podjęcie procesu rezerwacyjnego w trzecim kwartale 2016 roku, a samej
sprzedaży na przełomie 2016/2017.
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Przez następne lata obiekt mariny, położonej na
południe od Mostu Stągiewnego, będzie obowiązkowo utrzymywany i zarządzany przez Konsorcjum do końca listopada 2031 roku, tj. przez
okres 9 lat od pozwolenia na użytkowanie. Inne
trzy obiekty celu publicznego: ogólnodostępna
kładka piesza, ciąg pieszy przy nabrzeżu nr IX i ulica Motławska będą eksploatowane przez okres 8 lat od momentu pozwolenia na użytkowanie. Terminy oddania do
użytku obiektów celu publicznego rozłożone są w czasie
i dostosowane do przebiegu zabudowy północnego cypla,
jednak nie dłużej, niż do końca listopada 2022 roku. Pierwsze dwa obiekty, zewnętrzny układ drogowy oraz skrzyżowanie Podwala Przedmiejskiego z ulicą Chmielną, powinny
być oddane do użytku odpowiednio we wrześniu i w listopadzie 2017 roku.
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komercyjnego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie bazowała na wartości nieruchomości, oszacowanej przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Dzięki temu mechanizmowi miasto zyska rewitalizację fragmentu miasta wraz z nowoczesną infrastrukturą publiczną,
a Konsorcjum wybuduje i skomercjalizuje (sprzeda/wynajmie) obiekty komercyjne, które pozwolą na wypracowanie
zysków. Tak więc, ta formuła gwarantuje korzyści dla obu
stron umowy.
Jakie są obowiązki partnera związane z utrzymaniem infrastruktury powstałej w toku realizacji przedsięwzięcia?
W ramach obowiązków wynikających z Umowy PPP Konsorcjum będzie utrzymywać i zarządzać oddanymi do użytku obiektami celu publicznego przez wskazane w Umowie
PPP okresy. Konsorcjum będzie uprawnione do pobierania
pożytków w okresie zarządzania obiektami, jakie wiążą się
z ich eksploatacją, np. opłaty związane z użytkowaniem
mariny na południe od Mostu Stągiewnego.
Skąd pochodzi główna część wynagrodzenia partnera
prywatnego?
Podstawowym źródłem wynagrodzenia Konsorcjum, jako
partnera prywatnego miasta, są korzyści, jakie będą możliwe do osiągnięcia w procesie komercjalizacji obiektów zbudowanych na północnym cyplu Wyspy. Być może, źródłem
uzupełniającym staną się także pożytki osiągane w procesie

eksploatacji wskazanych w umowie PPP czterech obiektów
celu publicznego.
Urząd Miasta, jako ramię wspierające wykonanie kompetencji i zadań Prezydenta, ma obowiązek skupiać się na
działalności publicznej i w tym celu pozyskuje odpowiednie środki finansowe z podatków i innych źródeł. Działalność gospodarcza podejmowana jest przez podmioty gospodarcze dla osiągania dochodów, ale charakteryzuje się
ryzykiem finansowym. Jej prowadzenie wymaga wiedzy
specjalistycznej i gotowości przedsiębiorcy do poniesienia
skutków ryzyka, czasami także upadku i bankructwa. Dodatkowo, działalność inwestycyjna wymaga posiadania wysokiej zasobności kapitałowej.
Te właśnie przesłanki przemawiają nie za samodzielnością
podmiotów publicznych w projektach inwestycyjnych, a za
wspólnotą przedsięwzięć sektora publicznego i prywatnego w ich realizacji.
Jakie, w Pana ocenie, są największe korzyści dla strony
publicznej ze współpracy w modelu PPP, w porównaniu
z tradycyjnym podejściem polegającym na prostym
zbyciu nieruchomości?
W kategoriach ogólnych, ewidentnymi korzyściami partycypowania podmiotu publicznego w projektach PPP są:
•

godziwa cena, po której podmiot publiczny wprowadza
posiadane nieruchomości do inwestycji,
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•

udział w zysku osiąganym w danym projekcie,

•

możliwość pozyskania, w procesie realizowanego projektu, obiektów potrzebnych podmiotowi publicznemu
do wykonywania przyrodzonej misji publicznej w ciężar
korzyści omówionych wyżej,
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najbardziej reprezentacyjny cypel Wyspy Spichrzów, który do tej pory nie był wizytówką miasta, a poprzez jego
położenie wpływał niekorzystnie na ogólny odbiór pięknej starówki.
Jakie są dla strony prywatnej największe zalety realizacji
projektów PPP?

otrzymuje godziwą cenę za sprzedaż nieruchomości
wybranemu w konkursie Konsorcjum,

•

skalkulowana cena pozwala na realizację w jej ciężar,
przy pełnej odpowiedzialności Konsorcjum, potrzebnych Miastu obiektów celu publicznego,

•

otrzymuje zrewitalizowany ważny fragment Miasta ku
dobru mieszkańców, gości i przedsiębiorców.

Przez zawarte w umowie PPP mechanizmy przekazania
nieruchomości, a także przeniesienie własności w momencie zakończenia części podziemnej poszczególnych
obiektów, miasto ma gwarancję wykonania inwestycji
przez partnera prywatnego oraz istotny wpływ na architekturę realizowanych obiektów. Równolegle do realizacji komercyjnych obiektów kubaturowych miasto otrzymuje zrealizowane przez nas obiekty celu publicznego,
wpływające na polepszenie infrastruktury miejskiej. Dodatkowo, niebagatelną korzyścią dla miasta jest poprawa
jego wizerunku. Wreszcie zostanie zagospodarowany

W kategoriach ogólnych, interesująca dla partnera prywatnego jest możliwość pozyskania nieruchomości pod inwestycję, bez konieczności poniesienia wysokich nakładów
początkowych.
Podstawową zaletą przy realizacji projektu na Wyspie
jest uzyskanie możliwości zagospodarowania zupełnie
wyjątkowego terenu w Gdańsku. Atrakcyjność lokalizacji to dla Konsorcjum podstawowy miernik atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przy tym projekcie występuje zatem relatywnie wysoka pewność możliwego do
osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Jednocześnie podkreślić należy, że IMMOBEL, jako dominujący partner
w Konsorcjum, ma długoletnie tradycje na rynku belgijskim związane z kreowaniem przestrzeni publicznej.
Tamtejsze projekty są zawsze nacechowane niezwykłą
dbałością o to, aby realizowane przez firmę budynki
wpisywały się twórczo w istniejącą tkankę miejską oraz
dobrze służyły szerokiemu gronu odbiorców. Projekt
Granaria na Wyspie Spichrzów jest projektem o takim
właśnie charakterze przez co wpisuje się również w długofalowe cele IMMOBEL.
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W omawianym projekcie na Wyspie Spichrzów Miasto:
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Jakie są największe wyzwania związane z realizacją projektu?
O złożoności projektu decydują między innymi: charakter
miejsca z jego rygorami planistycznymi, konserwatorskimi
oraz geologicznymi. Na relatywnie ograniczonym terenie
2ha powstanie bardzo intensywna zabudowa o wielu funkcjach, które muszą być sensownie skonfigurowane i cieszyć
się wzięciem u nabywców.
Także istotnym utrudnieniem w tym projekcie jest złożoność i mnogość realizowanych obiektów. Są tu zatem
obiekty publiczne i komercyjne, drogowe, mostowe i wodne, usługowe i handlowe, biurowe, mieszkaniowe i hotelowe. Wszystkie te obiekty realizowane są praktycznie równolegle i wymagają szerokiego spektrum wiedzy inżynierskiej,
handlowej, administracyjnej i budowlanej.
Jak układa się współpraca z Miastem? Czy mógłby Pan
zarekomendować tego rodzaju model realizacji projektów rewitalizacyjnych innym miastom?

i to czy działają skutecznie i rzetelnie. Jesteśmy pod
wielkim wrażeniem urzędników miejskich, którzy działają niezwykle profesjonalnie i bardzo wspierają nas
w tym przedsięwzięciu. Przy takim podejściu partnera
publicznego ten model realizacji projektów jest korzystny dla obu stron.
Czy zainteresowani są Państwo realizacją podobnych
projektów w przyszłości?
Oczywiście, wszystko jednak zależy od konkretnego projektu oraz jego ekonomicznego sensu. Do każdego z projektów podchodzimy niezwykle indywidualnie i dokładnie go
analizujemy. Podstawą decyzji inwestycyjnej jest uzyskanie
parametrów ekonomicznych, które są oczekiwane przez
naszych udziałowców. Nie zamykamy się na żadne możliwości i chętnie podejdziemy do rozmów przy podobnych
projektach.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Bartosz Korbus.

Współpraca z Miastem przebiega wzorcowo. W ramach
umowy utworzona została rada konsultacyjna składająca się z przedstawicieli miasta, konserwatora zabytków,
inwestora oraz środowisk akademickich związanych
z urbanistyką i architekturą. Zapewnia to szeroką platformę do dyskusji nad projektem oraz jego finalnym
kształtem. W każdym projekcie najważniejsi są ludzie
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Norymberska szkoła ppp
Projekt  „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa inicjatywa PPP”, którego inicjatorem jest
krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej, ma
na celu rozszerzenie współpracy oraz wymianę doświadczeń związanych ze stosowaniem
formuły ppp. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wizyty studyjne w Norymberdze,
Lwowie i Krakowie, konferencję oraz działania
informacyjno-edukacyjne.

W Bawarii najwięcej wdraża się przedsięwzięć ppp z dziedziny energetyki, budynków użyteczności publicznej,
w tym szkół, przedszkoli i urzędów oraz hal wielofunkcyjnych. Instytucje publiczne planujące wszczęcie procedury
ppp, mogą liczyć na bezpłatną pomoc Zespołu ds. ppp,
działającego z ramienia bawarskiego rządu. Jego działania
obejmują wsparcie i doradztwo w konkretnych projektach,
jak również edukację w zakresie ppp, wydawanie publikacji
czy ułatwienie wymiany doświadczeń.
Inaczej niż w Polsce, gdzie koncesje są chętnie wykorzystywane przez samorządy, nasi zachodni sąsiedzi bardzo rzad-

ko sięgają po tę formę zamówień publicznych. Finansowanie wynagrodzenia partnera prywatnego z opłat
wnoszonych przez użytkowników infrastruktury nie sprawdziło się zarówno w przypadku hal sportowych, jak i infrastruktury drogowej. Firmy niemieckie nie chcą przyjmować
na siebie ryzyka rynkowego związanego z faktycznym wykorzystaniem powstałych w wyniku ppp obiektów. Dlatego
właśnie gros przedsięwzięć realizowanych w ppp w Bawarii
to projekty z tzw. opłatą za dostępność. Generalnie partnerstwo publiczno-prywatne pełni tam inną funkcję niż w Polsce – Niemcy cenią w nim lepszą jakość, szybkość i terminowość wykonania, mniejsze znaczenie ma zaś dla nich
wymiar finansowy. Z uwagi na bardziej elastyczne niż w Polsce przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu zadłużenia samorządów, również ta kwestia nie jest dla nich motywacją do angażowania się w ppp. Ważne dla bawarskich
gmin jest natomiast to, aby przez cały czas pozostawać
właścicielem obiektu będącego przedmiotem ppp, gdyż
jest to warunek otrzymania dotacji z kraju związkowego.
Z tego powodu dużą popularnością cieszy się tam model
własnościowy ÖPP-Inhabermodell (I-Modell). Ponadto fakt,
że majątek powstały w ramach przedsięwzięcia pozostaje
w rękach publicznych, ucisza zarzuty o prywatyzacji za
sprawą ppp.
Druga prezentacja przedstawiała uwarunkowania, kierunki
rozwoju i ograniczenia rynku ppp w samej Norymberdze,
ale poruszała również kwestie bardziej uniwersalne. Myślą
przewodnią wystąpienia Haralda Riedla, Skarbnika Miasta
Norymbergi, było stwierdzenie, że najważniejszą korzyścią
ze stosowania ppp jest rozłożenie płatności w czasie, dające
samorządom borykającym się z brakiem środków możli-
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fot. P. Chwała/ZIS
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Inauguracja projektu należała do Niemców,
którzy w dniach 19–22 kwietnia gościli polską delegację w Norymberdze. Przez ten czas
przedstawiciele ZIS razem z dwoma ekspertami z warszawskiego Instytutu PPP zapoznawali się ze specyfiką tamtejszego rynku.
Wprowadzenia dokonał Bernhard Kohl z Naczelnego Urzędu Budowlanego działającego
przy ministerstwie w rządzie bawarskim. W swej prezentacji
wskazał na najistotniejsze elementy umowy o ppp. W Bawarii za niezbędne elementy kontraktu ppp uważa się, poza
budową/modernizacją obiektu, jego zaprojektowanie oraz
utrzymanie przez określony w umowie czas (zwykle 25 lat).
Finansowanie projektu przez partnera prywatnego nie jest
uznawane za element konieczny. Model DBFO jest w Bawarii stosowany często, m.in. przez Norymbergę, jednak sporą
popularnością cieszy się również model 3-fazowy, w którym finansowanie przedsięwzięcia jest zadaniem podmiotu
publicznego. Chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem
w przypadku modelu DBO jest spłata przez podmiot publiczny całości kosztów robót budowlanych dopiero po ich
zakończeniu i odebraniu. W efekcie to partner prywatny ponosi ryzyko budowlane, co przekłada się na jakość i terminowość prowadzonych prac. Jednocześnie zredukowany
zostaje koszt finansowania inwestycji, ponieważ oprocentowanie kredytu zaciągniętego przez gminę jest niższe niż
w przypadku, gdy kredytobiorcą jest partner prywatny.

Z wizytą w…
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monty (które wchodziły w zakres
przedsięwzięcia Vier Schulen), a skupić się na inwestycjach w nowe budynki wznoszone na własnym terenie. Prezentację norymberskich
projektów ppp przeprowadzili Peter
Fuchs, Ernesto Warkentin oraz Bettina Keller z Urzędu Miasta Norymbergii. Jej zwieńczeniem było odwiedzenie najnowszej inwestycji
(Johann-Pachelbel Realschule).

fot. P. Chwała/ZIS
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wość wdrożenia większej liczby inwestycji. W ocenie pana
Riedla, przewagą partnerstwa publiczno-prywatnego nad
standardowym zamówieniem publicznym jest też dotrzymywanie terminów oraz gwarancja stałej ceny, co znajduje
odzwierciedlenie w analizie opłacalności uwzględniającej
te wskaźniki. Zawsze jednak wykorzystanie ppp jest ostatecznie autonomiczną decyzją danej gminy, która musi wykazać jego opłacalność w konkretnym projekcie.
W Norymberdze decyzja o realizacji dwóch pilotażowych
projektów w sektorze oświaty była poprzedzona długą dyskusją. Obecnie miasto może się pochwalić 5 ukończonymi
obiektami szkolnymi (projekty: Vier Schulen oraz Förderzentrum Paul-Moor) i jednym w trakcie budowy (Johann-Pachelbel Realschule). Współpraca z partnerem prywatnym
przebiegała właściwie bez zarzutu. Obiekty powstały zgodnie ze specyfikacją, w ustalonym terminie, co – jak podkreślał przedstawiciel Miasta – jest w przypadku szkół szczególnie ważne, muszą być one bowiem oddane do użytku
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Pozytywnie zaskakuje
szybkość realizacji – np. w przypadku Förderzentrum Paul
Moor gotowy kompleks przedszkolno-szkolny, wzniesiony
w technologii pasywnej, wraz z infrastrukturą zewnętrzną
oraz zapleczem sportowym powstał w zaledwie rok. Pomimo sukcesu obu projektów, władze miasta nie zamierzają
więcej angażować się w obarczone większym ryzykiem re-

partnerzy:

Współpraca Norymbergi z sektorem
prywatnym ma również miejsce,
choć w innej formie, w obszarze
sportu i rekreacji. Przykładem na to
może być utrzymanie i eksploatacja
Stadionu Frankońskiego (obecna nazwa to Grundig Stadion). Zadanie to
w latach 2005–2015 realizowane
było, na zasadach koncesji na usługi,
przez zewnętrzną firmę, w ramach powołanej przez miasto
spółki celowej o kapitale mieszanym. Na spotkaniu z polską
delegacją obecny był kierownik jednostki budżetowej Stadion Norymberga, Gerhard Albert oraz prezes spółki Stadion Nürnberg, Alfred Diesner.
Od 2015 roku spółka należy w całości do miasta, jednak zadania firmy zarządzającej nie zmieniły się – nadal ponosi
ona koszty utrzymania stadionu, łącznie z wykonaniem
drobnych remontów, organizuje większość imprez oraz zapewnia catering. Poza wpływami z wydarzeń odbywających się na stadionie, dochody zapewnia spółce umowa
z drużyną piłkarską FC Nürnberg oraz sprzedaż praw do nazwy. Dzięki temu miasto nie musi dopłacać do bieżącej
działalności stadionu.
Wizyta studyjna w Norymberdze dostarczyła cennych obserwacji na temat partnerstw publiczno-prywatnych
w Niemczech, gdzie nadal dominującą rolę w realizacji inwestycji w sektorze publicznym odgrywają tradycyjne zamówienia. Zrealizowane tam inwestycje ppp przynoszą
jednak korzyści niemożliwe do osiągnięcia w inny sposób,
co przemawia za szerszym wykorzystaniem tej formuły
w przyszłości. Cenne mogą się dla nas okazać doświadczenia Norymbergi w budowie szkół, jeśli jakieś elementy tych
projektów uda się wykorzystać w polskich warunkach.

organizator:

dofinansowanie:
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Inicjatywa JESSICA
wspiera instytucje otoczenia biznesu i pobudza rozwój przedsiębiorczości
w województwie wielkopolskim

•

W ramach tej alokacji, w województwie wielkopolskim zawarto najwięcej umów z inwestorami projektów miejskich w Polsce.

•

Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Menadżerem Funduszu Powierniczego JESSICA, była pierwszą tego typu umową
w Unii Europejskiej.

•

To w Wielkopolsce zakończono realizację pierwszego w Unii Europejskiej projektu miejskiego –
centrum kultury w Koźminie Wielkopolskim.

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich)
to inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy, funkcjonująca
w ramach środków funduszy strukturalnych na lata 2007-2013,
jako jeden ze zwrotnych instrumentów finansowych. Została stworzona w celu wspierania trwałych i zrównoważonych
inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na obszarach miejskich.
W województwie wielkopolskim preferencyjne finansowanie, w formie pożyczek o obniżonym oprocentowaniu, wydłużonej karencji i okresie spłaty nawet do 20 lat, oferowane jest w celu realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości dzięki wsparciu
instytucji otoczenia biznesu. Powyższe obszary interwencji
odpowiadają celom Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć
powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schematu III
„Inwestycje wspierające instytucje otoczenia biznesu na obszarach miejskich” oraz Działania 4.1 „Rewitalizacja obszarów
miejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO).
Dzięki Inicjatywie JESSICA, w województwie wielkopolskim
do końca grudnia 2015 roku, finansowanie uzyskało aż 39
zróżnicowanych projektów o łącznej wartości ponad 675,4
mln zł, z czego ok. 330 mln zł pokryły pożyczki z Inicjatywy
JESSICA. W kontekście wspierania instytucji otoczenia bizne-

su, na szczególną uwagę zasługują inwestycje obejmujące
część projektów, takich jak: Minicentrum przedsiębiorczości
w Lesznie oraz Adaptacja dawnego hotelu Polonez pod nowe
funkcje społeczno-gospodarcze w Poznaniu, a także inwestycje
polegające na Rozwoju Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (etap II) i Budowie budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu, dla których
pożyczki JESSICA, w ramach Działania 1.4 WRPO, wyniosły
niemal 60 mln zł. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) pełnią
niezwykle istotną rolę w rozwoju regionalnym, jako podmioty, które wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej i prowadzą działania z zakresu promocji i inkubacji
przedsiębiorczości, transferu technologii oraz dostarczania
usług proinnowacyjnych, a także aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem.
Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące realizacji wybranych projektów, finansowanych w formie pożyczek
w ramach Działania 1.4 WRPO, które przyczyniają się m.in.
do stwarzania korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w celu wzrostu potencjału obszarów miejskich na terenie województwa wielkopolskiego.
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Spośród polskich regionów to Wielkopolska przeznaczyła największą alokację na realizację Inicjatywy JESSICA, tj. ponad 66 mln euro.

Rozwój Poznańskiego Parku TechnologicznoPrzemysłowego (etap II)
Inwestor:
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o.
Miasto:
Poznań
Data podpisania umowy:
8 lipca 2011 roku
Kwota pożyczki:
około 18,5 mln zł
Stan realizacji:
inwestycja zakończona
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Inwestycja obejmowała rewitalizację obszaru poprzemysłowego w Poznaniu w celu utworzenia instytucji otoczenia biznesu. W zakres projektu wchodziła budowa i wyposażenie
budynku biurowego wraz z parkingiem podziemnym, o łącznej powierzchni prawie 5 tys. m2, w tym inkubatora przedsiębiorczości.
Motywem przewodnim realizacji projektu było wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenom poprzemysłowym
w postaci budowy nowego wielofunkcyjnego obiektu
biurowo-usługowego, co bezpośrednio przyczyniło się
do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Parku oraz pośrednio do stworzenia nowych
miejsc pracy, m. in. w sektorze zaawansowanych technologii. Poprzez wygenerowane oszczędności dla podmiotów
funkcjonujących w Parku, z tytułu niższych kosztów najmu
powierzchni biurowej oraz oszczędności z wynajmu sal
konferencyjno-szkoleniowych w istniejącym już Segmencie A Parku, stworzono dogodne warunki do prowadzenia
przedsiębiorczości. Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego lokalnych ośrodków zainicjował zwiększenie ich
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, jak również poprawę życia mieszkańców. Ma to z kolei korzystny wpływ
na rozwój przedsiębiorczości w regionie, inicjowanie i animację powiązań kooperacyjnych na terenie województwa
wielkopolskiego oraz organizowanie, rozwój i wspieranie
różnorodnych narzędzi internetowych, służących nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami. W konsekwencji, stworzenie warunków do absorpcji nowych technologii,
pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich firm wykorzystujących nowoczesne technologie, budowanie więzi kooperacyjnych pomiędzy inwestorami z Parku a sektorem
naukowo – badawczym oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, sprzyja nie tylko rozwojowi innowacji, ale również transferowi technologii.

Budowa Minicentrum Przedsiębiorczości w Lesznie
Inwestor:
ICC Real Estates Sp. z o.o.
Miasto:
Leszno
Data podpisania umowy:
6 września 2013 roku
Kwota pożyczki:
2,6 mln zł
Stan realizacji:
inwestycja zakończona
W wyniku realizacji projektu, zakładającego zakup, modernizację
i rozbudowę istniejącej nieruchomości handlowo‐magazynowej,
powstał nowoczesny wielofunkcyjny obiekt wsparcia biznesu. Minicentrum zaoferowało przedsiębiorcom ok. 874 m2 powierzchni
do wynajęcia, w tym: 439 m2 powierzchni handlowej oraz 435 m2
powierzchni biurowej w inkubatorze przedsiębiorczości. Głównymi przyczynami realizacji projektu
były: niewystarczający potencjał
i oferta usługowa instytucji otoczenia biznesu w Lesznie, które
powinny tworzyć system ułatwiający przedsiębiorcom dostęp do
kompleksowych, wysokiej jakości
usług oraz nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu, co miałoby korzystny wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm w rejonie.
Oferowana powierzchnia handlowa stanowi tańszą alternatywę do drogiej oferty w galeriach handlowych, jakością
przewyższająca zdecydowaną większość pozostałych ofert
na rynku, ze względu na bardzo atrakcyjną lokalizację. Oferta
najmu adresowana jest głównie do firm, które współpracują
z klientem detalicznym, tj. do małopowierzchniowych sieci handlowych, lokalnych firm handlowych czy banków, dla
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których lokalizacja w centralnych ciągach komunikacyjnych
odgrywa decydujące znaczenie.

Adaptacja dawnego hotelu Polonez pod nowe
funkcje społeczno-gospodarcze
Inwestor:
ZERTA Sp. z o.o.
Miasto:
Poznań
Data podpisania umowy:
11 grudnia 2013 roku
Kwota pożyczki:
około 24,4 mln zł
Stan realizacji:
Akademik oddany do użytku, trwają prace adaptacyjne
Dzięki realizacji przedsięwzięcia, zakładającego modernizację
istniejącego budynku hotelu Polonez i dostosowania go do
nowych funkcji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. restauracją/stołówką, sklepami i punktami handlowo-usługowymi,
biurami, klubem oraz pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi, świadczone są usługi zbiorowego zakwatero-

Celem komercyjnym projektu są nie tylko usługi zakwaterowania długoterminowego dla studentów oraz krótkoterminowego dla turystów, lecz również usługi wynajmu miejsc
parkingowych oraz powierzchni handlowo-usługowych, które powstały w wyniku realizacji projektu. W ramach usług na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości możliwy jest wynajem powierzchni biurowych dla małej przedsiębiorczości na godziny (tzw. coworking, który zakłada wykorzystywanie wspólnej
przestrzeni biurowej, przez wielu pracowników, skierowany
głównie do osób, które nie posiadają własnego biura i poszukują profesjonalnego miejsca do pracy, w tym dla studentów
rozpoczynających działalność gospodarczą) oraz sal konferencyjnych, na krótkoterminowy wynajem, dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpiło zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru centralnego miasta
Poznania poprzez rewitalizację obiektu objętego ochroną
konserwatorską oraz zwiększenie oferty wynajmu w domach
studenckich. Ponadto, nastąpiła poprawa ładu przestrzennego obszaru, bezpieczeństwa publicznego (dzięki monitoringowi) oraz stworzone zostały nowe miejsca pracy. Aktualnie
w obiekcie dostępne są następujące usługi: bezprzewodowy
internet, klub fitness, punkt ksero, kawiarnia, sklep spożywczy, sklep sportowy, pralnia/suszarnia, przechowalnia rowerów. Cały czas trwa rozszerzanie tej oferty, np. od nowego
roku akademickiego planowane jest uruchomienie klubu gastronomiczno-rozrywkowego dla studentów, a także gabinetów medycznych. Wszystkie usługi będą również dostępne
dla klientów z zewnątrz, generując stały dochód.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Partner wydania

Rewitalizacja obiektu i terenu przyczyniła się do zwiększenia
podaży nowoczesnej powierzchni biurowej, propagowania
idei przedsiębiorczości w samym sercu dysfunkcyjnego obszaru oraz wsparcia gospodarczego już istniejących na tym
obszarze firm. Nowe miejsca pracy ściągnęły aktywne zawodowo jednostki, natomiast nowo powstałe podmioty stworzyły zapotrzebowanie na usługi zewnętrzne.

wania dla około 600 studentów poznańskich uczelni, a także
usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
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Kolejnym założeniem budowy Minicentrum Przedsiębiorczości było stworzenie w centrum miasta przestrzeni biurowej
dla biznesu, głównie dla nowopowstałych i młodych mikroprzedsiębiorstw. Branże, które wykazały zainteresowanie najmem to m.in. obrót nieruchomościami, pośrednictwo finansowe i doradztwo podatkowe, usługi prawnicze oraz usługi
projektowe. Minicentrum umożliwia nie tylko wynajęcie nowego biura w centrum miasta, ale także korzystanie z licznych usług dodatkowych, takich jak: wspólny sekretariat, salka konferencyjna oraz wygodny parking. Obiekt umożliwia
szybkie i bezinwestycyjne wynajęcie gotowego „pod klucz”
biura dla firmy lub przeniesienie działalności gospodarczej
z domu/mieszkania do centrum miasta. Organizacja i udostępnianie salki konferencyjnej lokalnemu centrum szkoleń
umożliwiły, ich pracownikom oraz okolicznym mieszkańcom,
rozwijanie kompetencji zawodowych.
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Korzystny wpływ modelu
PPP na budżet JST
Rozmawiamy z Jackiem Maciejewiczem, Członkiem Zarządu MuniFund Sp. z o.o.,
odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie transakcji PPP.
Czy skarbikom powinno zależeć
na realizacji inwestycji w formule PPP?
Model realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zdobywa coraz większą liczbę zwolenników
wśród jednostek samorządu terytorialnego. Władze lokalne widzą
w tym modelu wiele korzyści dotyczących samego procesu inwestycyjnego, późniejszego utrzymania przedmiotu inwestycji,
jak również optymalizacji finansowej budżetu samorządowego.
Rzeczywisty sukces projektów PPP w odbiorze lokalnych
włodarzy jest uzależniony od łącznego wystąpienia tych
wszystkich korzyści, niemniej dla każdego skarbika ostatni element, związany z korzyściami budżetowymi, będzie
z pewnością najważniejszy. Współpraca z sektorem prywatnym przy realizacji inwestycji może być ważnym elementem procesu optymalizacji budżetowej działań władz
lokalnych.
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Na czym polega optymalizacja budżetowa?
Pojęcie optymalizacji budżetu samorządowego może
mieć wiele znaczeń i w zachodnioeuropejskiej praktyce
gospodarczej najczęściej pojawia się w odniesieniu do takiej formy prawnej finansowania zadań publicznych, która
nie generuje długu publicznego w rozumieniu terminologii używanej przez „Eurostat” i tym samym jest neutralna wobec wskaźników obrazujących, czy dane państwo
członkowskie UE spełnia kryteria traktatu z Maastricht.
Stąd też, w żargonie finansowym, takowa optymalizacja
budżetów publicznych określana jest mianem „Maastricht-neutral financing”. Podobnie sprawa wygląda w naszym
kraju, gdzie kwestia wysokości długu publicznego jest
bardzo ważna i poświęcone są jej szczególne przepisy
prawne. Nasze krajowe regulacje prawne odnoszą się zarówno do ogólnego poziomu krajowego długu publicznego, jak również ograniczeń w jego generowaniu przez
jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wspomniane ograniczenia
wpływały na realizację ważnych
inwestycji komunalnych?
Na przestrzeni ostatnich lat przepisy ustawy o finansach publicznych w różnoraki sposób ograniczały samorządy w nadmiernym
zadłużaniu się. Celem tego ograniczania jest zapewnienie spełnienia przez nasz kraj kryteriów
traktatu z Maastricht, jednakże
w przeszłości sama konstrukcja
tych restrykcyjnych regulacji nie
uwzględniała indywidualnych
zdolności danej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zadłużenia i skutkowała tym, że samorządy o dobrej kondycji finansowej były
zmuszone do rezygnowania z przeprowadzenia danej inwestycji infrastrukturalnej lub realizowania jej etapami.
W konsekwencji, praktyki takie prowadziły do ponoszenia
przez JST dużych wydatków bieżących w ich budżetach
dotyczących kosztów remontów oraz energii, w związku z brakiem modernizacji dotychczasowej zdegradowanej i energochłonnej infrastruktury. Dodatkowo, programy pomoc bezzwrotnej w formie dotacji UE nie mogły
być efektywnie wykorzystywane bez zapewnienia wkładu własnego, który również wymagał zaciągania zobowiązań finansowych przez JST. Obecna postać przepisów
ograniczających apatyt samorządów na zadłużanie się jest
bardziej wyważona i uwzględnia indywidulane zdolności
poszczególnych JST do generowania nadwyżki operacyjnej, jako źródła spłaty zobowiązań, niemniej w opinii wielu
skarbików w dalszym ciągu jest nieadekwatna do natury
finansów lokalnych.
Czy model PPP może być konstruktywnym rozwiązaniem?
Zgodnie z przepisami prawa to na samorządach lokalnych spoczywa główny obowiązek rozwijania i utrzymywania energooszczędnej publicznej infrastruktury technicznej, podnoszącej jakość życia mieszkańców naszego
kraju. W tych warunkach kwestia optymalizacji budżeto-
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wej, w rozumieniu „Maastricht-neutral financing”, nabrała od końca poprzedniej dekady szczególnego znaczenia,
a dla wielu samorządów perspektywa realizacji danej inwestycji w modelu partnerstwa publiczno prywatnego
była właśnie rozpoznawana, jako droga do tej optymalizacji. Pierwotnie, w wyobrażeniu władz samorządowych
formuła PPP miała zupełnie uwolnić budżet JST od wszelkich zobowiązań związanych z nakładami inwestycyjnymi.
Zakładano bowiem, iż to partner prywatny zaciągnie kredyt, a następnie zainwestuje pozyskane środki pieniężne
w dane przedsięwzięcie, ponieważ będzie liczył na to, że
osiągane z niego przychody pokryją w całości koszty działalności operacyjnej, kredytową ratę kapitałowo – odsetkową oraz dodatkowo wygenerują dla niego atrakcyjną
nadwyżkę finansową. Z punktu widzenia klasyfikacji formalno- prawnej samorządom chodziło o taką formułę PPP,
gdzie całość ryzyka popytu zastałaby przejęta przez partnera prywatnego.
Czy oczekiwania samorządu co do podziału ryzyka
ekonomicznego są realistyczne?
ze strony samorządu mogłyby być potraktowane jako niedozwolona pomoc publiczna.
Czy władze publiczne są gotowe zweryfikować pierwotne założenia modelu PPP?
Oczekiwania samorządów, co do roli Partnera Prywatne zostały istotnie zweryfikowane i już obecnie, bardzo rzadko się zdarza, aby ktoś proponował podmiotowi prywatnemu np. pełne przejęcie prowadzenia basenu
lub szpitala publicznego. W dzisiejszych czasach samorządy rozumieją, że podmioty prywatne nie przejmą ryzyk, które dotyczą sfery systemowo – ustrojowej i dlatego w większości przypadków ogłaszają postępowanie na
wybór Partnera Prywatnego, który nie musi przejmować
ryzyka popytu, natomiast za poprawnie wykonane zadania na etapach projektowania, budowy oraz utrzymania
technicznego otrzyma od Podmiotu Publicznego godziwe wynagrodzenia w formie opłaty za dostępność. Władze samorządowe są obecnie również świadome tego, że
Partnerstwo Publiczno - Prywatne oparte na opłacie za
dostępność może być bardzo efektywną formą realizacji i utrzymania inwestycji publicznej w celu zaspakajanie
potrzeb społeczności lokalnej, natomiast koncesja może
okazać się ukrytą i przedwczesną prywatyzacją lokalnego
dobra wspólnego.
Czy taki model PPP jest nadal korzystny dla finansów
samorządowych?
Brak przejęcia ryzyka popytu przez partnera prywatnego wcale nie musi oznaczać, że taki model PPP nie będzie prowadził do optymalizacji budżetowej. Wręcz prze-
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Niestety, wyobrażenia takie nie znalazły właściwego odzewu wśród potencjalnych podmiotów mających pełnić rolę
partnerów prywatnych. Wynikało to z tego, że z perspektywy zadań samorządów lokalnych, czyli gmin i miast, tylko
bardzo wąska grupa projektów nadawała się do realizacji
w trybie przejęcia ryzyka popytu przez podmiot prywatny, czyli w tzw. trybie koncesyjnym. Powszechnym błędem
było to, że jednostki samorządu terytorialnego proponowały koncesyjną formę prowadzenia biznesu przez podmiot
prywatny w ramach swoich zadań statutowych. Należy pamiętać, że model koncesyjny został zaczerpnięty z krajów,
w których przedmiot koncesji od początku leżał w gestii biznesu prywatnego, ponieważ upodobania konsumenckie
były w tym zakresie sprawdzone, a rolą podmiotu publicznego było wyłącznie nadawanie przywileju prowadzenia
danej działalności w związku z jej naturą monopolistyczną, tzn. w sytuacji, gdzie uwarunkowania techniczne ograniczały udział wielu dostawców danej usługi, np. wodociągi i kanalizacja, prowadzenia parkingu itp. Dlatego też,
nieudane próby wdrożenia przez polskie samorządy modelu koncesyjnego dotyczyły takiej aktywności, dla której
nigdy nie istniał na tym terytorium efektywny rynek i brak
było sprawdzonych modeli popytowych. Warto tutaj również zaznaczyć, iż ustawowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury publicznej
dotyczą w naszym kraju tych aktywności, które, ze względu na wciąż trwające zubożenie polskiego społeczeństwa,
nie mogą być realizowane w normalnych, wolno – rynkowych warunkach gry popytu i podaży. W innym przypadku
nie istniałoby dla JST uzasadnienie celowości ponoszenia
jakiegokolwiek wydatku związanego z budową i utrzymaniem tej infrastruktury, a jakiekolwiek działania wspierające
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ciwnie, dobrze przeprowadzony podział ryzyk pomiędzy
partnera prywatnego oraz podmiot publiczny może,
z perspektywy budżetu samorządowego, zapewnić przewidywalność wszelkich wydatków majątkowych oraz bieżących, jak również zapewnić ich równomierne rozłożenie
w całym okresie trwania umowy o partnerstwie publiczno
– prywatnym, tj. przez okres od 10 do 20 lat. Udział partnera prywatnego, jako wysokiej klasy eksperta technicznego, we wszystkich etapach przedsięwzięcia daje większą pewność, co do ostatecznych kosztów inwestycji,
utrzymania technicznego, remontów, odtworzenia oraz
zużycia energii, a w szczególności czyni przyszłe wydatki
budżetowe bardziej kontrolowanymi przez pryzmat kwoty opłaty za dostępność, a co najważniejsze, daje pewność, że przedsięwzięcie PPP nie przekroczy możliwości
finansowych JST.

ploatacji przedmiotu inwestycji, po stronie JST nie ma rozterek w dokonywaniu rozróżnienia na wydatki remontowe
oraz modernizacyjne, ponieważ to wyłącznie na partnerze
prywatnym ciąży odpowiedzialność za właściwy dobór materiałów na etapie inwestycyjnym, tak aby osiągnąć maksymalną efektowność na etapie utrzymaniowym. W ten
sposób rzeczywista redukcja kosztów bieżących, w związku z zastosowaniem przez partnera prywatnego np. rozwiązań energooszczędnych lub charakteryzujących się wysokim poziomem trwałości, tj. nie wymagających dużych
nakładów remontowych, będzie prowadzić do rachunkowej zamiany wydatków bieżących na wydatki majątkowe
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czy model oferty w postępowaniu na wybór partnera
prywatnego ma wpływ na efektywne planowanie budżetu JST?

Przepisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani
wydanego na jej podstawie Rozporządzenia, nie przesądzają o proporcjach podziału ryzyk, a jedynie wskazują na
konsekwencje związane z rozpoznaniem długu publicznego w przypadku przejęcia większości ryzyk przez podmiot
publiczny. Wobec takich zapisów istnieje naturalna skłonność zamawiających do tego, aby w modelu PPP z opłatą
za dostępność większość ryzyk, za wyjątkiem oczywiście
ryzyka popytu, została umiejscowiona po stronie partnera
prywatnego. Należy tutaj nadmienić, iż w obecnym kształcie przepisy ustawy o finansach publicznych nie sankcjonują już samego poziomu długu w pojedynczej jednostce
samorządu terytorialnego, a odnoszą się przede wszystkim do relacji pomiędzy łączną kwotą państwowego długu publicznego a wartością produktu krajowego brutto.
Natomiast, dla samorządów lokalnych najważniejszą sprawą w zakresie wskaźników ustawowych jest utrzymanie

Optymalizacja budżetowa występuje już w fazie oceny
ofert oraz wyboru partnera prywatnego. Kompleksowość
zadań potencjalnego partnera prywatnego oraz jedna,
łączna cena ofertowa za wszystkie zadania zapewnia, z perspektyw wydatków budżetowych, lepszą porównywalność
różnych ofert, z uwzględnieniem ceny za roboty budowlane, kosztów utrzymania oraz kosztów finansowania, sprowadzonych do wartości bieżących wg ustalonego czynnika
dyskontowego. Dzięki tej kompleksowości następuje również idealne dopasowanie zaciągniętego zobowiązania finansowego do wartości nakładów inwestycyjnych i brak
jest konieczności tworzenia dodatkowych rezerw obciążających niepotrzebnie budżet JST. Następnie, w okresie eks-

Jak formalnie zawarcie umowy o PPP wpływa na budżet JST?

Finanse na co dzień

W tym kontekście, formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach pożądanej optymalizacji budżetowej może
zapewnić, że jakiekolwiek przepływy środków pieniężnych
od JST nie będą stanowiły żadnej kategorii wydatku bieżącego z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek lub obligacji,
ani żadnej kategorii rozchodu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów lub wykupu przez JST wyemitowanych papierów
wartościowych. Jeszcze lepsze rezultaty w zakresie odpowiedniej klasyfikacji przepływów budżetowych samorządy
mogą osiągnąć poprzez wykorzystanie w projektach PPP
spółki kapitałowej. Niekoniecznie musi to być spółka tworzona przez podmiot publiczny wraz z partnerem prywatnym w rozumieniu art. 14 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, natomiast może to być już istniejąca spółka
prowadząca działalność w ramach gospodarki komunalnej
danej JST. Tutaj należy podkreślić, iż wprowadzenie spółki kapitałowej do struktury prawnej projektu PPP nie uwolni budżetu samorządowego od skutków ekonomicznych.
Ze względu na naturę inwestycji infrastrukturalnej, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, spłata zobowiązań zaciągniętych na jej sfinansowanie - w sensie ekonomicznym
- będzie zawsze obciążała ostatecznie budżet jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej przy odpowiednim ułożeniu współpracy pomiędzy JST, spółką, partnerem prywatnym, bankiem lub inną instytucją finansującą, istnieje
możliwość takiej aranżacji przepływów środków pieniężnych pomiędzy wymienionymi podmiotami, aby jakiekolwiek płatności od JST nie stanowiły wydatku bieżącego lub
stanowiły taki wydatek lecz na minimalnym poziomie, jednakże w żadnym wypadku nie stanowiły rozchodu z tytułu spłaty pożyczek, kredytów i wykupu obligacji samorządowych.
Procesowi optymalizacji budżetu JST, za sprawą stosowania PPP, niezbędna jest dobra współpraca skarbnika z potencjalnymi partnerami prywatnymi już na etapie dialogu
technicznego lub konkurencyjnego. Bardzo ważna jest otwartość ze strony służb finansowo – księgowych JST w bieżącej komunikacji, a w szczególności w przedstawianiu aktualnych ograniczeń wynikających z WPF. Dzięki pozyskanej
od skarbnika wiedzy partner prywatny będzie mógł ostatecznie tak dopasować zakres przedsięwzięcia i strukturę
jego finansowania, aby wydatki z tytułu PPP jak najlepiej
wkomponowały się w WPF, odpowiadały specyfice projektu oraz nie konkurowały w zakresie limitów budżetowych
z innymi, również istotnym zadaniami danego samorządu.
Ważna jest również gotowość skarbików do dyskusji i komunikacji z bankami oraz instytucjami finansowymi, z którymi współpracuje partner prywatny. Taka forma relacji za-

pewni efektywny udział finansującego od początku dialogu
konkurencyjnego, następnie pozwoli na lepsze uwzględnienie wymagań banku w umowie PPP oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej JST, co w konsekwencji umożliwi pozyskanie finansowania w krótkim terminie od podpisania
tejże umowy oraz da gwarancję realizacji projektu.
A czy w ramach optymalizacji istnieje możliwość dokonania oszczędności w budżetach JST w zakresie VAT?
Niezależnie od kwestii dotyczących optymalizacji budżetu
JST, z perspektywy klasyfikacji wydatków na bieżące oraz
majątkowe, według reżimu sprawozdawczości budżetowej,
warto zwrócić uwagę na korzyści w zakresie optymalizacji
podatku VAT, jakie może przynieść wykorzystanie przez JST
spółki do realizacji inwestycji w modelu PPP. W wyniku tej
optymalizacji, przy spełnieniu określonych założeń, budżet
samorządowy nie tylko będzie zwolniony od ponoszenia
kosztów finansowania podatku VAT od nakładów poczynionych na inwestycje, ale również może odnieść realną korzyść w postaci zwrotu podatku VAT naliczonego w całym
okresie funkcjonowania przedsięwzięcia PPP.
Ważnym źródłem finansowania inwestycji publicznej
wciąż są środki pomocowe UE. Jak proces ich wykorzystania wpływa na realizację projektów PPP?
Obecnie, inwestycje PPP mogą być również dofinansowywane z programów pomocowych UE. Przepisy rozporządzenia ogólnego w sprawie polityki spójności UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 –2020 wyraźnie
przewidują możliwość wykorzystania środków pomocy
UE w przedsięwzięcia realizowane w formule PPP. Tutaj
została przewidziana duża elastyczność w adresowaniu
środków pomocowych, ponieważ przepisy dopuszczają,
że beneficjentem pomocy może być zarówno podmiot
publiczny, jak również partner prywatny. Dodatkowo zezwalają na dokonanie zmiany podmiotu beneficjenta
w trakcie realizacji inwestycji, bez naruszania przepisów
dotyczących trwałości dofinansowanego projektu. Dzięki takim wytycznym korzystanie z pomocy UE, w ramach
przedsięwzięcia PPP, może okazać się bardzo wygodne
i elastyczne z perspektywy całego Wieloletniego Planu
Finansowego JST oraz innych zadań, również finansowanych ze środków pomocowych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.
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określonego poziomu limitu nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w ramach którego może następować obsługa zadłużenia ze ściśle określonych przez ustawę tytułów.

51

Editorial

52

Forum PPP - public investment`s magazine 2 (32) 2016

Dear readers,

Spring 2016 is crucial for the Polish PPP market. All entities interested in performance of public-private projects are waiting
for new regulations concerning public procurements and concessions. It is also a key period in which the new government
will crystallize its assumptions related to the principles governing new PPP projects in the following years. After years of division of competences we face a combination of regional development and economics departments under joint leadership,
which creates the possibility of establishing one administrative body supporting implementation of PPP projects. The said
support in realization of PPP projects, also as far as development of coherent principles for that type of projects is concerned,
is absolutely crucial for public administration. Although we may still have to assess the final shape of the procedural regulations concerning the selection of private partners or concessionaires, we should explicitly state that the most important task
is the fight against the conviction that the infrastructure market will regulate itself on its own. The infrastructure market is extremely important for the development of Poland and it requires targeted and cross-sectoral management and planning in
the macro scale provided by the government. The administration initiating a given project of public-private partnership
should have the final say in the specific rules governing that project. Yet, whether the project should be executed according
to PPP formulae or not, should be a subject of assessments performed at the level of domestic politics and discussions between a government agency and a public sponsor. The creation of a comprehensive government program for infrastructure
development and establishment of a government body supervising it (even if it would operate within the framework of the
current structures) would allow us to achieve stability of operations of public entities concerning the execution of PPP projects, as is the case in other countries successfully employing PPP. We encourage you to get acquainted with the solutions
adopted in other countries, as well as with the idea of PPP expressed in interviews with Polish ministers crucial for development of that formula. Let us hope that PPP will really become a part of the new development strategy for the years to come.
Maybe the spatial development plan for the area around the PGE Narodowy Stadium left unfinished after EURO 2012 will follow the example of the first successful revitalization project (Granary Island in Gdańsk). The private sector is ready to perform
new and more extensive infrastructure projects: revitalization projects, building construction project, environmental protection or road project of national importance, which were abandoned for unclear reasons. Poland is a leader in employment of
EU funds, including repayable funds granted within the framework of the JESSICA program, which demonstrates beyond all
doubt that a reasonable plan for structural funds employment and effective administrative operations are very fruitful. Let us
hope that our experience in public-private partnership will go in the same direction.
I kindly invite you to read the new issue of Forum PPP.
Bartosz Korbus
Chief editor
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We are interviewing Witold Słowik,
the Undersecretary of State
in the Ministry of Development
The Ministry of Development combines current powers
of the Ministry of Economy and the Ministry of Infrastructure and Development.
How are the powers and structure of government administration responsible for public–private partnership shaped after
organizational changes?
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Presently we have one department that deals with PPP. We
have attached the powers of the
PPP division in the Ministry of
Economy to the former Ministry
of Infrastructure and Development. Upon combining the departments, there was no justification for the existence of two
separate units. There must be
only one decision-making centre
for PPP, and presently this role is
played by the Department of
Public–Private Partnership.
The new unit performs the tasks resulting from the act on
public–private partnership, runs the PPP Platform, updates
the database of PPP projects and monitors all such activities
carried out in Poland. An important task will be wide dissemi
nation of the PPP model and providing the knowledge to
the potential principals, that is the public sector. The new department is also responsible for the coordination of investments within the most important pillar of Juncker’s Plan –
the European Fund for Strategic Investments. It also monitors
the implementation of strategic governmental projects.
The “Responsible Development Plan” points out that one
of the goals of the government will be encouraging entrepreneurs to engage and to devote their financial
means to the implementation of new investment projects, ensuring economic development, increasing the
quality of public services, and re-industrialisation. What
will be the role of the public–private partnership in this
regard?
One of the pillars of the plan is “Capital for Development”
and PPP is one of the tools for accessing this capital. We

will develop and promote PPP. In this we see a big opportunity for such financing of public investments that will
not entirely burden the country’s budget. We also see that
public concern regarding PPP is
still high. Therefore, in order to
assuage the fear of implemen
ting this formula, what is necessary is the clear defining of the
vision, actions and preferences
of public–private partnership at
the country level.
Is the Ministry planning to prepare detailed foundations concerning the development policy of PPP in Poland?
References to PPP will be present in the documents adopted
by the Ministry and by the
governm ent. However, this is
not sufficient, and we are also developing governmental
policy in this respect. Such a document will contain the
diagnosis of the market, identify the barriers and will point
to a set of actions for publicizing PPP.
However, in my opinion the best way of developing PPP
is not connected with preparing the strategies. Even the
best document will not replace current information exchange between the concerned entities. We have got
many actors on this stage – local governments, government institutions and entrepreneurs; some of these
search for investors, while others search for projects for
implementation. The key to success is a state in which
both parties know each other and are aware of the expectations and plans of both sides. But first of all, what matters here is being not afraid to go beyond the widespread
schemes.
You mentioned government administration. Is there
a chance for launching a central institution that would
support PPP projects in Poland?
Creating a government agency itself is not a solution to
the challenges that the PPP market faces. In the UK, which
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encouragement for using this formula in situations where
it is rational and justified. Perhaps at the government level
it is worth implementing a mechanism of approving
budget co-financing of large investments, including the test of reasonableness for
using innovative financing instruments,
including PPP formulas. As yet, actually,
there is a lack of PPP projects on the market within government administration. We
have a pilot project of the new court in Nowy
Sącz, and the knowledge gained from this will be used
going forward.

With this in mind, how do you see the role of government administration in managing the PPP market and
in supporting public entities that are still inexpe
rienced in this field?
In the coming years we are planning to broaden the scale
of these activities. We have already announced the call for
projects for support. The interested public entities could
submit their proposals up to 15 April. Each project will be
initially assessed in terms of validity and being prepared
to implement in PPP formula. Public entities will receive
directional guidelines and will be able to consult their
plans with experts provided by the Ministry. Experts will
the support the best investments in further activities –
preparatory analyses and concluding PPP businesses. We
will support this in the form of recommendations, good
practice and model documentation consisting of guidelines, standards and contract models. Such documents
will allow for lowering the preparation costs and the effective management of PPP projects. Moreover, we are
preparing a long-term training programme for staff members in public institutions.
We also see the need to create comprehensive bases
of projects with signed contracts and planned PPP investments (the so-called project pipeline). This last base
is especially important from the point of view of potential
investors. We have already undertaken relevant action in
this field.
Will the government administration be developing its
own PPP projects, as the Ministry of Justice and the
project of construction of the District Court building in
Nowy Sącz?
We hope so. PPP projects implemented by central institutions can and should function as a model and an

Maybe it is worth examining changes of law concer
ning PPP? Is there any such study under way in the
Ministry?
Law changes with regard to PPP have always been discussed in many aspects, and they are necessary. However,
impotence to date is a part of a greater problem, indica
ted by Deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki in the
“Responsible Development Plan”, regarding so-called “departmental Poland” (the principle that every department
minded only its own business and that nobody coordinated the entirety of government work). In a well-functioning machine all components cooperate with each
other, and in the context of PPP the first step will be reviewing the legal system, which will identify the barriers
of development of this market. Certain provisions gene
rate additional costs on the side of the ordering parties,
which are not always justified. The analysis will include,
among others, tax, statistical, financial issues and tende
ring procedures.
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is a forerunner in awarding this type of contract, the po
wers of such a unit were delegated to the Exchequer.
Similarly in Poland, the key role in supporting PPP is
played by the Ministry of Development.
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Significant changes for PPP are introduced by EU directives and, connected to these directives, amendments of
Polish law. In the draft of public procurement law we have
introduced, among other things, the possibility of divi
ding the negotiations into separate stages, with announcement and a competitive dialogue, which should
simplify and speed up the negotiating procedures. Moreover, the provisions concerning the changes of public
procurement contract have been amended.
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We have also prepared a draft act on public works concession and services concession contracts. Apart from introducing EU rules into Polish law, the new act will clarify already existing notions, e.g. the definition of operational
risk. New rules will be established for the estimation of

value of a concession contract. We have also foreseen that
the act application threshold will be set to a level analogous to that in public procurement law. There are also
new notions of mixed concessions, reserved concessions
and concessions for social services.
Projects co-financed by EU funds have been launched
for 2014–2020. What scope of implementation of hybrid projects is expected by the Ministry of Development in the coming years? Will the institutions mana
ging the particular programmes support such
undertakings?
It is hard to assess the number. Among others, this results
from the fact that some of the hybrid projects will apply
for co-financing following a public tender. Moreover, the
institutions managing operational programmes are quite
wary of this type of venture. On the one hand it is understandable, because such investments are not common
and they bring with them a greater risk. On the other
hand, we operate together with beneficiaries and with national and European institutions in order to address these
concerns. We examine the applicable provisions, monitor
the market of hybrid projects and spread the knowledge
on the implementation of such projects and on the identified problems. The Ministry aims to increase the number
of such investments in which the formula of public–private partnership may produce greater benefits. After all,
hybrid projects use EU funds, which reduces the costs incurred by public entities.
Thank you for the conversation.
Interview by Bartosz Korbus
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We are interviewing Zbigniew Ziobro,
the Minister of Justice of the Republic of Poland,
the Public Prosecutor General
will we make a decision on using the PPP model for the
Ministry of Justice.
How is the cooperation with the private sector evaluated in electronic monitoring of prisoners?

At this stage, it is difficult to make an irrevocable decision on implementing public–private partnership for the
development of Ministry of Justice infrastructure. The
District Court in Nowy Sącz has been used as a pilot project for PPP. Conclusions taken from preparation of the
whole investment process and its accomplishment, as
well as the evaluation of the investment effectiveness in
comparison with the traditional model, will indicate
what further actions should be implemented. It will be
a completely new thing for us to evaluate the effectiveness of a private partner maintaining and operating the
facility Therefore, only after carrying out all the analyses

Thank you for the conversation.
The Minister was interviewed by Bartosz Korbus.
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The Ministry of Justice is the leader in implementing
PPP (public–private partnership) undertakings by
government administration. Regarding the public–
private partnership on building the Nowy Sącz District Court at ul. Grunwaldzka, are there plans to continue using PPP for the development of judiciary
infrastructure?

In 2009, the Ministry of Justice started to cooperate with
the private sector in executing sentences, and the punitive and preventive measures controlled with the use of
electronic monitoring. A full assessment of such cooperation was based on a comprehensive evaluation of contract implementation with a business partner chosen on
the basis of an open tender procedure for the development and use of SDE [Electronically Monitored Curfew
System]. The first contract resulted in a positive evaluation
of the activities and cooperation with the private sector.
Therefore, steps were taken to announce a new open tender for SDE development and use. The contract with the
second SDE contractor started in 2014. The contract in
question is legally binding until September 2018, in compliance with the obligations arising from the contract
concluded between the Ministry of Justice and the consortium of companies. Currently, we are not able to perform a comprehensive evaluation of the actions taken by
the new business partner and our cooperation with them.
We will be able to do so only at the end of the term of the
contract. Then, we will express our final conclusions and
recommendations in terms of further forms of cooperation with the private sector.
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We are interviewing Piotr Dardziński,
the Undersecretary of State in the
Ministry of Science and Higher Education
In your opinion, how much are authorities of higher education facilities and research units really intere
sted in establishing cooperation
with the private sector in terms of
research development aimed at
creating innovative solutions and
commercialisation? Are there any
formal instruments that induce authorities of public education facilities to take such actionsnot directly
related to EU funds?
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More and more higher education facilities and research units are intere
sted in cooperation with the private
sector. Certainly, such cooperation is
considered to be an important part
of the mission undertaken by higher
education facilities (which also includes research and didactics). However, there is no doubt that there is
much ground to be made up, which cannot be achieved
without the involvement of higher education facilities and
research units.
Many factors have an impact on this involvement, and
money is one of them. In the new perspective, a large percentage of EU funds for research and innovation might be
granted to higher education facilities and research units,
but only if projects are carried out together with enterpri
ses. Nevertheless, it is worth mentioning that similar targets
and logic are implemented by many national programs, financed in particular by the National Centre for Research
and Development [NCRD].
What is more, research carried out by enterprises in cooperation with scientists can also support the National Scien
ce Centre. Application-oriented research is also funded by
the Foundation for Polish Science. Apart from EU funds,
parametric evaluation and statutory activity subsidies,
which are still an important source of finance for research
units, are also essential. For many years, it has been indica
ted that the criteria for parametric evaluation favour the cooperation of science with business to an insufficient extent.
However, this situation is improving. We do not declare that
we will finish work in this field; on the contrary, we will look

into this matter while working on the White Paper on Innovation [Biała Księga Innowacji].
Reduction of administrative burdens is also of crucial importance. We are aware that higher education facilities and
research units devote too much time to administrative and
clerical activities instead of focusing on determining and
implementing organisational strategies. Proper conditions
for higher education facilities should be created so they can
focus on increasing cooperation with the private sector instead of bureaucracy. Work on this has already commenced,
and public consultations on the so-called Small Innovation
Act were running until 4 April. The Act stipulates the reduction of several administrative burdens carried out by higher
education facilities and research units.
Does the government intend to initiate some mechanisms encouraging this kind of cooperation? Does the
government intend to cooperate with private investors,
experienced in the implementation and market facilitation of innovative solutions? Are there any opportunities
for investors who are not from the EU? I am thinking now
mostly about Asian countries associated with new technologies, both those with years of experience in promoting innovation such as Japan and South Korea, and new,
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Apart from the mechanisms described that encourage cooperation between the science and business sectors, we
are also initiating an instrument based on models from the
YOZMA program already successfully implemented in Israel. The Polish BRIdge VC will combine the funds from the
public budget (NCRD) and the money from private investors in one investment fund. This money will be invested in
innovative undertakings in accordance with the best market models, on the basis of methodology applied by experienced private financial partners. The Fundusz Funduszy
[Fund of Funds] will be based on the same models. Its creation is stipulated in the contract signed in March and concluded between the Ministry of Science and Higher Education, the NCRD, PZU SA, and PZU TFI.
Thanks to combining the resources of these institutions,
a fund of PLN 500m. will be created. This sum will be supplemented by other private investors. It is possible for foreign
investors to take part in both initiatives, i.e. BRIdge VC and
Fundusz Funduszy. The Ministry of Science and Higher Education as well as the NCRD are promoting both initiatives via
their communication channels with partners from foreign
countries (European countries, Israel, the US). PZU, after si
gning the above-mentioned agreement, has also taken action to attract investors (from the US, among other countries). While choosing who to target, we consider mostly the
size and experience of circles of investors from given countries. Thus, our aim is not only to raise the necessary capital
but also to ensure better methods of investing it.
In 2014, the Jagiellonian University – Collegium Medicum concluded a PPP contract, worth approximately
PLN 81m, for designing and converting a set of buil
dings at ul. Badurskiego (student hostels). A similar undertaking is planned in Gdańsk. How do you assess the
initiatives related to public–private partnership in terms
of extending and modernising the infrastructure of
higher education facilities? Is it possible that the Mini
stry of Science and Higher Education will create mechanisms of financing the development of university infrastructure or, in a wider context, scientific activities
encouraging the authorities to search for and involve
a private capital in the PPP model?
In our opinion, partnership between higher education facilities and businesses in terms of extending infrastructure
is most welcome. On the one hand, additional investors decrease the pressure on national budgets; on the other
hand, project implementation is facilitated thanks to business partners involved in project management. Invest-

ments might be preferable to be partially funded by the
Ministry of Science and Higher Education when higher education facilities gain additional funds for investments and
indispensable contribution of the Minister of Science and
Higher Education needed to finance the investment becomes smaller. This happens at the expense of other investments, e.g. those that are financed 100% from the national
budget. The 4.2 POIR [Smart Development Operational Programme] is an example of such a finance model, which assumes that projects must be co-funded by entrepreneurs.
Previously, EU subsidies were the main source of finan
cing research and development infrastructure. Currently,
as part of POIR (e.g. 4.2 POIR, Development of Modern
Research Infrastructure for the Science Sector), funds of
approximately 10% of the project eligible costs are required from the private sector. Could you, irrespective of
any proposed partnership with enterprises, see an oppor
tunity to implement these projects using the hybrid
model? That is, with a direct involvement of the private
sector in implementing co-funded infrastructure investments, allowing the private sector not only to act as a couser but also as a project contractor and a building contractor in terms of EU-funded construction works?
The contest for 4.2 POIR activities organised by NCRD and
OPI [National Information Processing Institute] is the first undertaking of this kind in Poland. As part of this, the coope
ration of research units and higher education facilities with
enterprises is planned at the stage of creating and using research infrastructure. This will be done to ensure that, to a grea
ter extent, enterprises can use modern research infrastructure and higher education facilities and research units can
use the infrastructure for enterprises. In terms of the hybrid
model in question, it should be stressed that cooperation between science and business must be done in compliance
with legal frameworks for state aid and public procurement.
The regulations on state aid stipulate that an entrepreneur
involved in a given infrastructural undertaking may only gain
a benefit of privileged access to a given infrastructure if predetermined conditions are met. However, this does not apply to project implementation and construction work. The
latter must be done in accordance with the regulations on
public procurement. Nonetheless, each case should be trea
ted individually. Therefore, if any entrepreneur and a higher
education facility or a research unit will be willing to implement a joint venture, such cases will be individually analysed
by NCRD and OPI in terms of compliance with the abovementioned regulations.
Thank you for the conversation.
The Undersecretary of State was interviewed
by Bartosz Korbus.
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more expansive countries such as Indonesia, Malaysia or
China with which Andrzej Duda signed many major cooperation contracts during one of his first visits.
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Development of land around
PGE Narodowy stadium
Interview with Jakub Opara, the President of PL.2012+ Sp. z o.o.
With the initial enthusiasm shown when Poland and
Ukraine were chosen as joint hosts of EURO 2012, as
well as building the new National Stadium, there were
plans to intensively develop the area around the sta
dium in cooperation with the private sector. Is there any
chance that these plans will be implemented?
In my opinion, cooperation between the public and private
sectors in Poland has its roots in the 20-year period between the World Wars. At that time, tramlines were built in
Łódź as part of a PPP project. In 1997, PPP projects were implemented in only a few countries around the world, but
by 2010 more than EUR 250,000,000,000 was allotted to
PPP investments in Europe alone. Investments in road projects turned out to be successful, e.g. in case of the A2 or of
1580 bus shelters built in Warsaw, on the basis of the concession model. I think that nowadays, when the financial
markets are turbulent, public–private partnership will become an important method of implementing broadly defined public investments. I hope that the upward trend in
the PPP market will continue.
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Formally, more than 100 various PPP contracts have
been implemented. In most cases, self-government administration was one of the parties involved. Perhaps
government administration and the bodies controlled
by it will also use this tool in a more active way.
Legal regulations concerning PPP projects have already
been established. PL2012+ is the administrator of the PGE
Narodowy stadium infrastructure and the areas in its immediate vicinity. Development plans have been approved for
this 38-hectare area, which is not common for such big are

as located in the centre of Warsaw. There are plans for an
entertainment and concert hall for around 20,000 people,
a convention centre, a 5-star hotel and a leisure complex,
purely for commercial purposes, with screening rooms,
bowling alleys, etc. In Warsaw, you cannot find such facilities, which are so common not only in the richest European
capitals but in cities like Tallinn, Bratislava or Prague.
The development plan for the surrounding neighbourhood
includes residential buildings and commercial buildings for
services and sales. However, this area is owned by the Tre
asury, Warsaw and PKP SA. In my opinion, the entertainment and sports hall could possibly be built in 2018. In Warsaw there is a lot of undeveloped land, and therefore
a facility of this kind could be built sooner rather than later.
What is more, in December the Sejm [the lower chamber
of the Polish parliament] passed provisions of the act on
flood plains. This will facilitate implementation of investments not only in Warsaw but also in other similar areas,
e.g. in Podhale. Only the technical issues related to the necessity of building appropriate wings for the floodgates are
awaiting approval. However, these issues should be dealt
with this year due to the private sector investment plans in
the immediate neighbourhood, e.g. Port Praski.
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Our company is working on initial analyses and, therefore,
it is too early to indicate the most profitable model for
separate elements of such a big investment. In addition,
because of technical and logistical constraints, we are not
able to build the entertainment hall, the convention centre
and the hotel at the same time.
In Sopot and Gdańsk, the PPP model assumed that the
private sector could possibly develop fixed properties
owned by public entities as part of remuneration for
building infrastructure for public purposes. Is a corresponding model of cooperation taken into consideration in case of the investments in question?
Of course, it is. However, it still requires analysis. In the case
of the entertainment and concert hall in particular, we
must analyse whether the public model would not be the
most profitable one due to low profitability of this type of
facility, which by no means corresponds to private investor’s expectations. The differences between capital expenditures and profits are clear in the case of PGE Narodowy, as
the replacement value is approximately PLN 3,000,000,000,
and its operating profit is PLN 1,500,000 a year. Additionally,
the problem with our facility is that there are no league fixtures there, and there is a smaller stadium in the city – the
Legia Warsaw Stadium – which is its natural competitor.
Maybe this relationship could be better if, in accordance
with the PPP model, the private partner who manages
the facility would design and build it, avoiding high and
unnecessary capital expenditure?
The entertainment hall is assumed to be an “economical”
project, i.e. it will be sustainable in terms of expenditures
and profit in accordance with the business model requirements. We intend to prepare a business plan and financial
analyses so that the entertainment and concert hall will
not be in the same situation as PGE Narodowy, even
though the investment will be much lower at around PLN
500–600m. In comparison, a corresponding investment in

Cracow with only 17,800 seats cost around PLN 450m. We
are planning to have more than 20,000 seats, which is related to conditions for hosting important events that are
imposed by international and sports federations.
The fundamental assumption of our project is to build an
entertainment hall that is multifunctional, i.e. it will supplement what is offered by the stadium. The stadium, unfortunately, is not heated, and therefore it cannot compete with the hall for all events, particularly in the period
from the end of October to the end of April. The hall will
supplement what is offered by the broadly defined sports
and events centre, especially as there is no concert hall in
Warsaw and the acoustics in the PGE Narodowy stadium
are not suitable so the biggest stars do not perform in
Warsaw.
While planning your cooperation with advisors, do you
intend to hold technical talks or to use any other forms
of testing the market?
Certainly. We would like to establish cooperation with an
advisor this year, most probably after the NATO summit that
will be held in PGE Narodowy this July.
In my opinion, the PPP model is most suitable for the convention centre, which has considerable business potential
as it might include office space for rent. Businesses might
also find the hotel useful.
The evaluation of the private sector will be crucial, even
when pre-execution analyses are conducted.
Our chief assets are our location and our considerable potential to commercialize the area near the recreation and
sports infrastructure. We have already attracted investor interest.
As an operator, you are also able to counterbalance
operating costs of managed facilities and even gene
rate some profits in this field. However, it is not possible to recover capital expenditures incurred when the
stadium was built. The contract signed with PGE plays
an important role in the project management balance.
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What form of cooperation with the private sector is
planned for the entertainment hall, the convention centre and the hotel?
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areas this might not be suitable. If the facility is visited by
a relatively small audience, artists are not interested in appearing there. Moreover, the level of wealth within the local
society and their financial commitments in day-to-day life
also plays an important role. Entertainment is usually the
last on the list. Consequently, it is also definitely more difficult to find sponsors.
What is the proportion of your profits generated thanks
sports events to other business activities such as e.g.
rent and concerts?
How about the role outsourcing plays in the current
management process?
More than 50% of the company tasks are outsourced. This
includes security provision and customer service during
sporting events – around 2000 people are needed for
events at the stadium, including: stewards, information services, security provision, cleaning, etc. Contracts for provi
ding security are usually for 2 or 3 years, and their provisions are similar as in case of conventional public
procurement. As part of any long-term contract we have
partnership agreements, e.g. for catering; and of course, the
company – as in any other structure of this kind – outsour
ces legal and accounting services.
Some time ago, the idea of building stadiums under
a PPP contract was popular among local government,
especially in case of the concession model. How do you
assess such ideas from the perspective of the PGE Narodowy operator?
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No project of this type would be possible in terms of finance. As I mentioned before, we are the only facility of this
scale in Poland that suffers no problems with closure of the
accounts in terms of operating activities. In this context, it
should be mentioned that it is also required to pay local
taxes, which might be a very considerable burden.
So we can, with a clear conscience, tell members of local
government who are thinking about bigger stadium
projects that they should not count on return on investments from operating activities.
Basically, there is no chance of a return. Even when we consider a 1% profit – I think we can examine this using such
criterion – the investment will never pay for itself.

Events that use the whole stadium are the main source of
profit. Of course, the profit scale differs depending on the
type of event. Unfortunately, the smallest profits are gene
rated from fixtures with the Poland national football team.
But I want to make it clear that Narodowy is and will be our
national team’s home. The biggest profits are generated
from typically commercial events – concerts (this year Rihanna will perform here) and car races. We expect that the
Speedway Grand Prix of Poland will also turn out to be
a profitable event. Moreover, we are preparing a few surprises for autumn. I can add that this year there are fixtures
with the Polish football team as part of the World Cup qua
lification campaign and in May there is the Polish Cup Final.
We also have around 1000 square meters of office space
that we have not let yet. We must do the finishing touches
to this space and install air-conditioning, but both of these
require considerable financial outlay.
So the profit is mostly generated by the office space?
Our offices for rent together with exhibition space comprise
15,000 square meters. 95% of the space is currently rented by
companies, from start-ups to large business entities. The
price per meter is between € 8 and € 15, depending on the
location. It is a unique facility with a good car park.
Don’t you, looking back on it as an operator, regret that
the stadium doesn’t have any athletics facilities?
It was a mistake to not build a running track. Unfortunately,
it is too late, as building a running track along the field
would mean a complete conversion of the stand. This could
have a negative impact on the load-bearing structure and,
therefore, is out of the question. Nevertheless, I hope that
the investments we are now planning will be fully functio
nal and will perfectly satisfy us, business entities and the
general public.

So, if there are no profits, how can project implementation costs be minimised?

Thank you for the conversation.

Most of all, we should ensure we provide the widest possible range of functions. On the other hand, in small urban

The President PL.2012+ was interviewed
by Bartosz Korbus.
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JESSICA initiative
JESSICA Action supports business environment institutions and stimulates entrepreneurship development in the Wielkopolska Region
•

Among Polish regions, Wielkopolska Region has
contributed the largest allocation for the implementation of the JESSICA initiative, i.e. more than
EUR 66 million.

•

Within this allocation, Wielkopolska was the first
in terms of the number of agreements signed
with project promoters in Poland.

•

The Funding Agreement concluded between the
Board of Directors of the Wielkopolska Region
and the European Investment Bank, in its capacity as the Holding Fund Manager, was the first
agreement of this kind in the European Union.
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•

The first successfully completed urban project in
the European Union – a culture centre in Koźmin
Wielkopolski – was implemented in Wielkopolska.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is a policy initiative of the European
Commission, European Investment Bank and Council of Europe Development Bank, operating as one of the revolving
financial instruments under 2007-2013 structural funds. It
was created in order to support sustainable investments,
growth and employment in urban areas. In the Wielkopolska Region preferential funding - in the form of loans with
reduced interest rate, extended grace periods, and repayment periods up to 20 years - is offered for the implementation of urban regeneration and entrepreneurship deve
lopment projects supported by business environment
institutions. The above-mentioned areas of intervention are
consistent with the objectives of Measure 1.4 “Support for
the Investments linked to Regional Strategy for Innovation”,
Scheme III “Investment in support of business environment
institutions in urban areas”, as well as Measure 4.1 “Revitalisation of urban areas” of the 2007-2013 Wielkopolska Regional Operation Programme (WROP).
Thanks to JESSICA Action, as at end-December 2015 39 vario
us projects received funding for the total value exceeding
PLN 675,4 million, of which ca. PLN 330 million was covered
by JESSICA loans. In the context of supporting business environment institutions, special attention should be paid to
investments related to such projects as the Mini-centre of

entrepreneurship in Leszno and the Adaptation of the former Polonez hotel in Poznań for new social and economic
purposes, as well as investments consisting in the Development of the Poznań Technology and Industry Park (Stage 2)
and the Development of an office/commercial building located at Za Bramką street in Poznań, where JESSICA loans
under Measure 1.4 of the WROP amounted to almost PLN 60
million. Business environment institutions play a highly significant role in regional development as they support business activities, also being involved in business promotion
and incubation activities, technology transfer, provision of
proinnovation services, as well as academic entrepreneurship, and cooperation between science and business.
Below you can find more details on selected projects financed with loans under Measure 1.4 of the WROP, which
contribute - among others - to creating favourable conditions for enterprise development with a view to strengthening the potential of urban areas in the Wielkopolska Region.
Development of the Poznań Technology and
Industry Park (Stage 2)

Investor:
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o.
City:
Poznań
Agreement signed on:
8 July 2011
Loan amount:
ca. PLN 18,5 million
Implementation status:
completed
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The investment involved regeneration of a post-industrial
area in Poznań in order to create a business environment
institution. The scope of the project included the construction and fit-out of an office building with underground
parking with a total area of almost 5 thousand sq m, inclu
ding a business incubator.

Mini-Centre of Entrepreneurship in Leszno

This modern and multifunctio
nal business support facility resulted from a project involving
the purchase, modernisation
and extension of an existing retail and warehouse building.
The Mini-Centre offered entrepreneurs ca. 874 sq m of rental
space, including: 439 sq m of retail space and 435 sq m of office
space in a business incubator.
Among the main reasons for
project implementation was
the insufficient potential and
service portfolio of Leszno’s
business environment institutions that should form a system
facilitating entrepreneurs’ access to a comprehensive range
of high-quality services as well as new solutions fostering
business activity, which would have a positive impact on
increasing business innovation and competitiveness in the
region.
The retail space constitutes a cheaper alternative to the
expensive offer of shopping centres, its quality being superior to most offers available on the market due to the
very attractive location. The rental offer is mainly addressed to companies cooperating with retail customers,
i.e. small-format retail chains, local retailers or banks for

Publication Partner

Investor:
ICC Real Estates Sp. z o.o.
City:
Leszno
Agreement signed on:
6 September 2013
Loan amount:
PLN 2,6 million
Implementation status:
Completed
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The key objective of this project was to support business
environment institutions by creating new social and economic functions to post-industrial areas in the form of
a newly-erected multi-functional office/commercial buil
ding, which directly contributed to employment growth in
enterprises situated in the Park. The indirect result was the
creation of new jobs in the advanced technology sector,
among others. Savings generated for entities operating in
the Park - due to lower office space rental costs, along with
savings related to the rental of conference and training
rooms in the existing Segment A of the Park - translated
into favourable conditions for conducting business activities. The strengthened social and economic potential of local centres initiated the growth of their economic and investment-related attractiveness, while also improving
residents’ standard of living. This, in turn, has a beneficial effect on enterprise development in the region, accompanied by initiation and animation of cooperation networks
in the Wielkopolska Region, as well as organisation, deve
lopment and support of various kinds of online tools designed for establishing business relationships between entrepreneurs. In effect, creating optimum conditions for the
absorption of new technologies, supporting the creation,
development and promotion of business entities (inclu
ding small and medium-sized companies employing cutting-edge technologies), building cooperation networks
between Park-related investors and the R&D sector, as well
as attracting foreign investors is conducive not only to innovation development, but also to technology transfer.
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whom the location in main circulation routes is of critical
importance.
Another reason for building the Mini-Centre of Entrepreneurship was to create a business office space - mainly for
start-ups and young micro-entrepreneurs - in the city
centre. So far, interest in space rental has been expressed
by companies from such areas as real estate, financial
agency, tax consultancy, legal services and design servi
ces. The Mini-Centre makes it possible not only to rent
a new office in the city centre but also to use numerous
additional services, such as: shared secretariat, small conference room, and a convenient car park. The facility also
enables companies to rent a “turnkey” office space or to
move business from a private house/apartment to the city
centre. Setting up a conference room and making it avai
lable to a local training centre has allowed companies’
staff and local residents to develop their professional
competencies.
The revitalisation of the facility and the adjacent area has
contributed to the increased supply of modern office
space, at the same time promoting the idea of entrepreneurship in the heart of the dysfunctional area and provi
ding economic support for existing local businesses. Newly created jobs have attracted active professionals and, on
the other hand, new entities have generated a demand for
third-party services.
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Adaptation of the former Polonez hotel for new
social and economic purposes
Investor:
ZERTA Sp. z o.o.
City:
Poznań
Agreement signed on:
11 December 2013
Loan amount:
ca. PLN 24,4 million
Implementation status:
student accommodation spaces commissioned, adaptation works in progress
The implementation of this project - involving the modernisation of the existing Polonez hotel building and its adaptation to new functions along with related facilities, i.e.
a restaurant/canteen, shops, sales and service outlets, of-

fices, club as well as technical rooms and storage spaces accommodation services are available for ca. 600 students
of Poznań-based universities, complemented by entrepreneurship development services.
The commercial purpose of the project has been not only
to offer long-term accommodation for students and shorttime accommodation for tourists, but also to enable rental
of parking spaces as well as sales and service spaces crea
ted as part of the project. Entrepreneurship development
services include office space rental by the hour for small
entrepreneurs (so-called co-working, i.e. shared office
space used by many co-workers, addressed mainly to people who do not have their own office and look for a professional place to work, including students setting up their
own businesses) and short-term rental of conference spa
ces for business entities.
The implementation of this project helped increase the social and economic potential of Poznań downtown area due
to the regeneration of a listed building and extension of
student accommodation offer. Further benefits include the
improvement of spatial governance, public safety (thanks
to monitoring) and the creation of new jobs. Currently, the
following services are available at the facility: wireless Internet access, fitness club, photocopying shop, café, grocery,
sports shop, laundry/drying room, bicycle storage room.
The offer is being constantly expanded, e.g. a new student
diner/entertainment club is to be opened at the beginning
of the new academic year, along with new medical offices.
All services will also be available to external customers, thus
generating a regular income.

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the state budget
within the framework of the Wielkopolska Regional Operational Programme for 2007-2013

24 Noakowskiego St., Warsaw 00-668, Poland
tel.: +48 22 435 95 02, mobile: +48 510 237 765
e-mail: info@ippp.pl

