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SZUKASZ ODPOWIEDNICH
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA:
DOTACJI UNIJNYCH, GRANTÓW, ŚRODKÓW KRAJOWYCH?

Potrzebujesz partnera prywatnego do przeprowadzenia
samorządowej inwestycji?
Zapraszamy do współprac y!

Od ponad 10 lat pomagamy samorządom i przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu funduszy na
dalszy rozwój. Zbieraliśmy doświadczenie pracując przy kilkuset projektach, których łączna
wartość przekroczyła 5 miliardów złotych. Doradzamy, analizujemy, przeprowadzamy
konsultacje społeczne i testy rynkowe.

E N IS.P L
G
IN
@
O
R
IU
B
:
Z
IS
NAP
22 29 70
6
1
6
:
Ń
O
W
Z
D
A
LU B Z

Od Redakcji...
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Szanowni Państwo,

Zapraszam do lektury kolejnego wydania Forum PPP.
Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Tegoroczna wiosna przynosi częściowe spełnienie obietnic dotyczących wpisania partnerstwa publiczno-prywatnego
w strategię rozwoju naszego Państwa. Co więcej, po październikowym uchwaleniu nowej ustawy koncesyjnej, Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowy systemowy projekt rozwoju PPP w Polsce, którego częścią będą nowe szkolenia i wsparcie
doradcze dla samorządów zamierzających wdrażać tego typu projekty. Samorządy i przedsiębiorcy zainteresowani rynkiem PPP mogą także korzystać z nowej bazy PPP dostępnej na stronach Platformy PPP. Na wsparcie liczyć mogą dzięki
grantom PARP również mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Partnerstwo publiczno-prywatne, jako jeden z instrumentów
realizacji tzw. Planu Morawieckiego, może być jednocześnie formułą nawiązania współpracy między sektorem publicznym
i prywatnym przy realizacji strategii sektorowych, jak np. w przypadku rozwoju elektromobilności, której nie da się wdrożyć jedynie przy zaangażowaniu administracji. Sektor prywatny musi być aktywnie zaangażowany w realizację szczegółowych strategii i, szczęśliwie dla planów rządu, wydaje się być otwarty na taką współpracę, o czym mogą Państwo przeczytać w najnowszym Forum PPP.
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Analiza rynku PPP
Analiza rynku za okres od 2009 r.
do 31 grudnia 2016 r.1
Analiza opracowana przez Instytut PPP na zlecenie Ministerstwa Rozwoju składa się z trzech głównych części:
– analizy wszystkich wszczętych postępowań,
– analizy postępowań zakończonych podpisaniem umowy,
– analizy projektów planowanych.
Poza obszernym opisem oraz wykresami, dla każdego projektu zawartego umową jak i planowanego, opracowana
została jednostronicowa fiszka, która zawiera nie tylko podstawowe informacje o przedsięwzięciu, lecz również dane
kontaktowe partnera publicznego realizującego lub planującego projekt.
Pierwsza, najobszerniejsza część badań, prowadzonych
w celu opracowania publikacji oraz bazy zawartych projektów, dotyczy postępowań na wyłonienie partnera pry1

Cała analiza znajduje się na stronie http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Analiza_rynku_PPP_31_12_2016.pdf

watnego. W trakcie ich analizy zwracano uwagę m.in. na
formę współpracy oraz zastosowaną podstawę prawną
wyboru i tryb negocjacji prowadzonych w celu wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza.
Drugim obszarem badań, który znalazł miejsce w omawianej publikacji, była analiza zapisów wszystkich umów
o PPP zawartych do 31 grudnia 2016 r. Trzecim obszarem
badań były informacje o planach administracji publicznej
dotyczących zastosowania formuły w najbliższych latach.
Trzecia część raportu przedstawia prognozy dotyczące dalszego rozwoju rynku PPP w Polsce. Poniżej przedstawiam
najważniejsze wnioski.
W ciągu ośmiu lat wszczęto łącznie 470 postępowań o łącznej wartości 19,1 mld zł netto. Wśród nich zidentyfikowano
362 unikalne postępowania (dotyczące unikalnego, niepowtarzającego się przedsięwzięcia) o łącznej wartości 16,01
mld zł netto. W wyniku wszystkich wszczętych postępowań zawarto 122 umowy o łącznej wartości prawie 6 mld
zł brutto, przy czym 10 kontraktów, o łącznej wartości prawie 355 mln zł, nie jest realizowanych.
112 kontraktów o łącznej wartości prawie 5,6 mld zł jest
realizowanych zgodnie z umową, z których 13 zostało już
zrealizowanych. Zatem do zawarcia umów doprowadzono w 23,83%, czyli w niespełna co czwartym wszczętym
postępowaniu.

Liczba wszystkich wszczętych postępowań i zawartych umów z uwzględnieniem trybu postępowania.
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Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami Ministerstwa
Rozwoju 29 marca 2017 r. udostępniono na stronach Platformy PPP analizę rynku do końca 2016 roku oraz bazę projektów, obejmującą informacje na temat zawartych umów,
oraz bazę zamierzeń inwestycyjnych w formule PPP.
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Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych, postępowań w toku, zawartych umów, rozwiązanych umów
i nierealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na lata.
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Średnio co roku na rynku pojawiało się 45 unikalnych
postępowań, a w świetle wyników badań wyraźnie widać, że dotychczas partnerstwo publiczno-prywatne
jest domeną samorządów, które zainicjowały łącznie
95,96% postępowań na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Jednostki samorządowe
bezpośrednio lub pośrednio są stroną ponad 91,96%
wszystkich zawartych, realizowanych i zrealizowanych
umów o PPP. Administracja rządowa zawarła zaledwie 5
kontraktów stanowiących ledwie 4,46% wszystkich za-

wartych umów, a tylko w pojedynczym przypadku umowa taka dotyczyła infrastruktury.
Jednostki samorządowe, stosownie do swych potrzeb,
planują i realizują przedsięwzięcia o niskiej wartości.
Wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta
do 100 tys. mieszkańców choć zawarły łącznie 59 umów,
co stanowi 53,57% wszystkich zawartych umów, realizują na ich podstawie przedsięwzięcia o łącznej wartości
prawie 1,15 mld zł brutto i jest to jedynie 20,53% warto-

Wartość nakładów inwestycyjnych i usług (w mln zł) dla projektów zakończonych zawarciem umowy.
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ści wszystkich zawartych, realizowanych i zrealizowanych
umów o PPP.
Dla porównania, gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców zawarły 17 umów o PPP i koncesji, tj. 15,18% wszystkich zawartych kontraktów, oraz realizują na ich podstawie przedsięwzięcia o łącznej wartości prawie 2,02 mld zł
brutto, czyli 36,07% wartości wszystkich zawartych umów.
Samorządy wojewódzkie zawarły jedynie 9 umów o PPP,
stanowiących 8,46% wszystkich kontraktów, ale ich łączna wartość to nieco ponad 1,19 mld zł brutto, czyli 21,32%
ogólnej wartości zawartych umów. Uwarunkowania budżetowe samorządów w zakresie możliwości dalszego zaciągania zobowiązań finansowych wpłynęły na naturę ekonomiczną wspólnych przedsięwzięć wyraźnie preferując
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model koncesyjny, w którym to strona prywatna ponosić będzie większą część ryzyka ekonomicznego w czasie
współpracy.
Wśród podmiotów publicznych dominowało przekonanie, że to strona prywatna ma przyjąć na siebie ryzyko nie tylko zaprojektowania, budowy i utrzymania
infrastruktury będącej przedmiotem umowy, ale również sfinansować przynajmniej zasadniczą część nakładów koniecznych do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wobec takiego nastawienia strony publicznej 254
wszczętych postępowań, które dotyczyły konkretnych
przedsięwzięć, zakładało koncesyjną naturę podziału zadań i wynagrodzenia strony prywatnej (70,17%). W konsekwencji takiego nastawienia podmiotów publicznych,

Liczba zawartych umów z uwzględnieniem przedziału wartości całej umowy.
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Liczba wszystkich wszczętych postępowań i unikalnych postępowań z uwzględnieniem przedziału wartości inwestycji oraz łącznej wartości
postępowań uniklanych dla danego przedziału.
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Rodzaje źródeł finansowania na etapie inwestycyjnym.

Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań w toku, unikalnych postępowań, umów rozwiązanych, zawartych umów oraz braku
realizacji umowy z uwzględnieniem podziału na sektory.
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Planowana wartość projektów z uwzględnieniem przedziałów wartości.

Udział w kosztach eksploatacyjnych najczęściej dotyczył
finansowania usług kontraktowanych bezpośrednio przez
podmiot publiczny i również był kluczową kwestią negocjacyjną. Jeśli strona publiczna decydowała się na udział
w procesie inwestycyjnym, jej zaangażowanie najczęściej
ograniczało się do wniesienia stosownej dokumentacji
technicznej lub środków finansowych pochodzących ze
źródeł zewnętrznych, pozyskanych wcześniej lub w czasie
trwania realizacji projektu.
Odmienny od dominującego koncesyjnego modelu
współpracy wariant , zakładający wypłatę większości lub
całości wynagrodzenia bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego, stanowił założenie jedynie w 29,28%
unikalnych postępowań na wyłonienie partnera prywatnego. Na tej podstawie zostało zawartych 37 umów, co
stanowi 33,04% wszystkich umów. W przypadku przedsięwzięć zakładających wynagrodzenie partnera prywatnego z budżetu podmiotu publicznego strona prywatna
ponosi większość ryzyk dostępności przedmiotu partnerstwa. Wyjątkowo udane w tym obszarze są doświadczenia
z zakresu projektów mających na celu podniesienie efektywności energetycznej, szczególnie termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej. Dla odmiany, inaczej
niż zakładały samorządy, przedsięwzięcia koncesyjne nie
doprowadziły do rozwoju inwestycji infrastrukturalnych
w obszarze sportu i turystyki – jest to najpopularniejszy
obszar zadań publicznych przewidziany przez podmioty
publiczne. Większość zawartych w tym obszarze umów
dotyczyła zarządzania infrastrukturą powierzoną koncesjonariuszowi przez koncesjodawcę, który uprzednio sa-

modzielnie dokonał inwestycji infrastrukturalnych, często
przy wykorzystaniu środków UE. Najaktywniejsze w poszukiwaniu partnerów i zawieraniu umów o PPP są samorządy z regionu Mazowsza, Małopolski oraz Dolnego
Śląska, przy czym zauważalne jest, że lokalni liderzy posiadający już doświadczenie w realizacji podobnych projektów decydowali się na kolejne.
Zauważalny jest wzrost wartości planowanych przedsięwzięć. Co prawda, wciąż większość wśród planowanych
projektów stanowią projekty bardzo małe (29,35%) i małe
(21,74%), jednak wśród planowanych projektów znajdziemy aż 6,45% projektów, które uznać można za bardzo
duże, tj. powyżej 250 mln zł. Przy przeważającej dominacji
projektów operatorskich, głównie występujących w skali mikro, poza nielicznymi wyjątkami trudno było dotychczas osiągnąć za sprawą formuły istotne zaangażowanie
sektora prywatnego w finansowanie publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Wydaje się jednak, że w świetle planów administracji publicznej na najbliższe dwa lata, szczególnie wobec realizacji kolejnych projektów hybrydowych
i stopniowego uruchamiania projektów rządowych, nastąpi wzrost liczby projektów oraz ich wartości.
Podsumowując badania wskazano, że w perspektywie lat
2017–2018 spodziewany jest wzrost liczby postępowań
dotyczących realizacji projektów w obszarze efektywności
energetycznej oraz budownictwa kubaturowego, w tym
służących instytucjom ochrony zdrowia. W celu analizy
projektów rządowych warto zapoznać się z bazą planowanych projektów, ponieważ projekty rządowe zgłoszone
po 31 grudnia 2016 r. uzupełnione będą dopiero w kolejnym raporcie, dostępnym najprawdopodobniej w sierpniu 2017 roku.
Bartosz Korbus
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najczęściej deklarowanym wkładem strony publicznej
w przedsięwzięcie było udostępnienie nieruchomości,
na której partner prywatny miał wznieść infrastrukturę
będącą przedmiotem współpracy.
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Co nowego w sprawie
instytucjonalnego i prawnego
wsparcia realizacji projektów PPP?
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W ostatnim numerze Forum PPP pisaliśmy o toczących się
od lipca ubiegłego roku pracach Zespołu ds. Partnerstwa
Publiczno – Prywatnego oraz grupy roboczej ds. polityki
rządu w zakresie PPP oraz grupy roboczej ds. przeglądu prawa w zakresie PPP, powołanych przez Ministerstwo Rozwoju. 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów ostatecznie przyjęła
„Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR)1.
Na stronie 131 i następnych, w punkcie „Zwiększenie efektywności wydatków publicznych w zakresie dostarczania
wysokiej jakości infrastruktury i usług publicznych” strategia
wskazuje na istotne znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) w kontekście rozwoju tego kierunku, tj. zwiększenia efektywności wydatków publicznych.
Wedle zapisów SOR, podstawą PPP jest bowiem taki podział
zadań między sektorem prywatnym i publicznym oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności, aby wspólne przedsięwzięcie zrealizować efektywnie oraz z korzyścią dla społeczeństwa. Zdaniem rządu, PPP stwarza szansę na realizację
istotnych projektów w obszarach takich, jak np. edukacja,
ochrona zdrowia, ochrona środowiska czy infrastruktura,
a zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej
i przedsiębiorców. Oprócz korzyści związanych z pozyska1

https://www.mr.gov.pl/media/35716/SOR _2017_maly_internet03_2017.pdf

niem finansowania przez partnera publicznego, PPP ma
wpływ na jakość świadczonych społeczeństwu usług i poprawę standardu dostępnej infrastruktury.
Do 2020 roku zaplanowano działania w kierunku zwiększenia skali i efektywności inwestycji finansowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez wprowadzenie zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP.
SOR zakłada wypracowanie standardowych dokumentów umownych i przetargowych dla projektów PPP, działania szkoleniowe w zakresie PPP dla jednostek publicznych
wszystkich szczebli oraz przedsiębiorców. Strategia zakłada
również szersze wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania w realizacji projektów PPP, w tym Polskiego Funduszu Rozwoju oraz środków i instrumentów gwarancyjnych
UE. W planach rządu jest także zintensyfikowanie wsparcia merytorycznego i weryfikacji planowanych projektów
PPP. Ponadto, została stworzona lista planowanych przedsięwzięć PPP, obejmująca inwestycje rządowe i samorządowe, które potencjalnie mogą być realizowane w ramach
PPP, w tym powiązano ww. listę z rządowymi programami
społeczno-gospodarczymi.
Po 2020 r. przewidziano rozszerzenie zakresu działań upowszechniających stosowanie formuły PPP i ich dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, zidentyfikowanych na
podstawie przeprowadzonej ewaluacji. Celem realizowa-
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SOR ostatecznie przesądza
o konieczności opracowania polityki rządu w zakresie
rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
działań prowadzących
do wzrostu efektywności wydatków publicznych
w zakresie dostarczania
wysokiej jakości usług i infrastruktury oraz zwiększenia zaangażowania kapitału, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego w projekty publiczne, dzięki
stworzeniu lepszego klimatu dla inwestycji publicznych
wykorzystujących mechanizm PPP.
Co więcej, SOR zakłada powołanie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), tj. instytucji zarządzanej na poziomie krajowym, z możliwością rozszerzenia o sieć instytucji regionalnych, oferującej kompleksowe doradztwo dla gmin
i powiatów, m.in. w zakresie poprawy organizacji świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym. CWD będą
miały w swej ofercie szkolenia również z zakresu zamówień
publicznych i PPP.
Wcześniej, do polskiego systemu prawnego, wdrożona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi zastępuje ustawę z 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowa ustawa koncesyjna została uchwalona w kształcie
jaki opisaliśmy w poprzednim wydaniu Forum PPP, m in. na
nowo ustalając precyzyjne zasady oceniania zakresu transferu ryzyka ekonomicznego na koncesjonariusza. Ustawa

koncesyjna ustaliła zasady szacowania wartości koncesji oraz poszerzyła elastyczność
w zakresie uregulowania zasad na jakich odbywać może się proces negocjowania tego
typu kontraktów. Ustanowiono nowy system
odwołań, Krajowe Izby
Odwoławcze i sądy powszechne, oraz jasno
określono kompetencje
administracji centralnej
w zakresie PPP i koncesji. Praktyczne znaczenie będzie miało również zniesienie
obowiązku wyboru podwykonawców przez koncesjonariusza w trybie konkurencyjnym, co od dawna miało zastosowanie w przypadku umów o PPP. Przepisy nowej ustawy
koncesyjnej weszły w życie 14 grudnia 2016 r.2
Do 5 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Rozwoju prowadziło
konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, które były w znacznej mierze owocem, opisywanych w poprzednim numerze Forum PPP, prac zespołu
roboczego ds. prawnych. Najistotniejsze ze zmian dotyczyły
kompetencji Ministra ds. rozwoju regionalnego w rozwoju rynku PPP w Polsce. Zaplanowano również ułatwienia
w procedurze wyboru partnera prywatnego i pozyskania
finansowania dla tej formy inwestycji publicznych.
Należy mieć nadzieję, że już w najbliższym wydaniu Forum
PPP przyjdzie nam szczegółowo omawiać uchwaloną przez
parlament znowelizowaną ustawę o PPP.
Bartosz Korbus
2

Za wyjątkiem zapisów dotyczących zamówień in-house, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r.
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nych zadań będzie w dalszym ciągu zwiększenie
efektywności i skali usług
publicznych i infrastruktury
publicznej, dostarczanych
przy zastosowaniu PPP.
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Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP
Na jaką pomoc ze strony administracji rządowej w realizacji projektów PPP mogą liczyć samorządy?
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Przede wszystkim należy podkreślić, że w ostatnim roku toczyły się intensywne prace związane
z wprowadzeniem koordynacji
i spójności w działaniach administracji rządowej w zakresie PPP.
W Ministerstwie Rozwoju powołano centralną jednostkę ds. PPP.
Przystąpiliśmy również do opracowania „Polityki Rządu w zakresie
rozwoju PPP”, gdzie oprócz diagnozy rynku PPP czy kluczowych
zasad dla realizacji takich projektów przedstawiamy kompleksowy pakiet działań mających wesprzeć wykorzystanie PPP w Polsce.
Z większości z nich zapewne skorzystają samorządy. Realizację części z nich już rozpoczęliśmy.

Poza tym, przewidujemy wprowadzenie ułatwień i uproszczeń
w zakresie przepisów prawnych,
planujemy także opracować praktyczne i przejrzyste wytyczne w zakresie przygotowania projektów
i przeprowadzenia postępowań
przetargowych w formule PPP, co
powinno pomóc skrócić czas potrzebny na przygotowanie inwestycji i zmniejszyć koszty. Prowadzić będziemy również szeroką
działalność edukacyjną dedykowaną administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego.
Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom pojawi się więcej inwestycji
PPP i będą one generowały korzyści
dla strony publicznej.

Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju

Zapewne najbardziej odczuwalnymi działaniami będzie
udzielanie doradztwa eksperckiego dla przygotowania
wyselekcjonowanych projektów PPP. Działanie to prowadzone było od kilku lat. Jednak ze względu na wagę
jaką obecny rząd przykłada do tej formuły i duże zainteresowanie jej wykorzystania chcemy znacząco poszerzyć jego skalę. W grudniu 2016 r. MR uruchomiło po raz
pierwszy otwarty, ciągły nabór projektów PPP do wsparcia. Wcześniej podmioty publiczne mogły się do nas zgłaszać w określonych terminach, a nabory zwyczajowo
były kierowane do określonego sektora. Większość zgłoszeń projektów do tego wsparcia otrzymujemy właśnie
od samorządów. Chcemy wspierać liderów, którzy odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowują swoje projekty, zainwestowali czas i pieniądze na ich przygotowanie,
a przede wszystkim są przekonani do tej formuły.
Innym ważnym elementem wsparcia PPP przez MR jest
tzw. certyfikacja, w ramach której MR na wniosek promotorów projektów PPP będzie wydawać opinię na temat
planowanych przez nich inwestycji. W ten sposób promotor projektu będzie mógł uzyskać niezależną odpowiedź
na pytania takie, jak: „czy mój projekt ma szansę na realizację w formule PPP?”, „czy stan przygotowania projektu
pozwala na ogłoszenie procedury wyboru partnera prywatnego?”.

Na jakim etapie są prace związane z tworzeniem „Polityki”
i zmian w prawie?

„Polityka PPP” jest na bardzo zaawansowanym etapie – zakończyliśmy proces wymaganych uzgodnień z innymi ministerstwami i skierowaliśmy dokument na ścieżkę ostatecznej akceptacji przez Rząd. Jeśli chodzi o zmiany prawne to
właśnie zakończył się proces uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji publicznych. Obecnie analizujemy zgłoszone
opinie i uwagi. Na pewno jednak można stwierdzić, że zmierzamy w kierunku większej swobody dla podmiotów publicznych w kształtowaniu relacji z partnerami prywatnymi.
Kiedy możemy się spodziewać formalnego zatwierdzenia
„Polityki”?
Zdajemy sobie sprawę, że jest to dokument szczególnie wyczekiwany zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, zainteresowane wykorzystaniem PPP. Mamy nadzieję, że
jeszcze w kwietniu Rada Ministrów podejmie uchwałę przyjmującą Politykę PPP.
Jaki był wynik prowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektów „Polityki” i nowelizacji ustawy?
„Polityka”, jak i zmiany prawne odpowiadają rzeczywistym
potrzebom wszystkich stron zaangażowanych w realizację
przedsięwzięć PPP, ponieważ powstały z udziałem praktyków.
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wraz pakietem kilkudziesięciu różnych zmian merytorycznych, przepisów związanych z PPP, wejdzie w życie najpóźniej z końcem 2017 roku.

1

Syntetyczny opis
projektu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa i udostępnienie na rzecz podmiotu
publicznego torowiska tramwajowego.

2

Podmiot publiczny

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie ZIKiT

Czy są już owoce działań wspierających PPP, jeśli tak to jakie?

3

Lokalizacja

Kraków (Małopolskie)

4

Sektor podstawowy

Infrastruktura transportowa

5

Szacowana wartość
nakładów inwestycyjnych lub usług

Bardzo duże (250–500 mln) – 350 000 000 zł

6

Podstawa prawna
wyboru partnera
prywatnego

PPP w trybie PZP (art. 4 ust. 2)

Dziś nadajemy rynkowi PPP nowy impuls, ale to nie znaczy, że
wszystko rozpoczyna się dopiero teraz. Pewne działania prowadziliśmy już wcześniej. Z jednej strony wspieraliśmy wytypowane inwestycje, a z drugiej strony cały czas pomagamy
różnym instytucjom publicznym w przygotowaniu projektów
PPP. Ma to formę opiniowania dokumentów i podpowiadania jak postąpić w danym przypadku oraz finansowania usług
doradczych świadczonych przez zewnętrzne firmy.

7

Szacowany okres realizacji miesiące (lata)

240 (20 lat)

8

Dofinansowanie
z funduszy unijnych

Nie

9

Model wynagrodzenia partnera
prywatnego

Partner prywatny otrzyma wynagrodzenie płatne
z budżetu publicznego za zrealizowanie inwestycji
i utrzymanie składników majątkowyh zaangażowanych
w przedsięwzięcie w umówionym stanie technicznym.
Wynagrodzenie to przyjmie formę tzw. opłaty za dostępność, która może być pomniejszona o kary związane
z brakiem dostępności przedmiotu przedsięwzięcia.

10

Podział ryzyk
(ryzyka po stronie
publicznej)

Ryzyko związane z udstępnieniem obiektów objętych przedsięwzięciem (wkład własny) w zakresie
technicznym i wlaścicielskim. Ryzyko popytu na
usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.

11

Podział ryzyk (ryzyka
po stronie prywatnej)

Ryzyko budowy i dostępności przediotu przedsięwzięcia, ryzyko związane z pozyskaniem finansowania.

12

Data wszczęcia
postępowania

Brak

13

Aktualny status
realizacji projektu

Analizy przedrealizacyjne

14

Korzystanie z doradztwa

Tak

15

Źródła finansowania
projektu

Środki partnera prywatnego. Zaleznie od uzyskania
dofinansowania zewnętrznego, możliwe będzie
zangażowanie się podmiotu publicznego w formie
finansowej (wkład) w związku z inwestycją.

16

Kontakt do podmiotu publicznego

Sebastian Idzik (e: sidzik@zikit.krakow.pl,
tel.: 12 616 71 71)

Przykład treści zawartej w fiszce projektów planowanych do
realizacji w formule ppp

Trudno jest już dziś odnieść się do etapu uzgodnień i konsultacji ustawy o PPP – dostaliśmy wiele uwag, opinii i propozycji,
które obecnie analizujemy. Takie podsumowanie będzie można przedstawić dopiero po zakończeniu tej analizy.
Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie tej dużej
nowelizacji ustawy o PPP?
Przed nami jeszcze proces akceptacji dokumentu przez Rząd
i Parlament. Zakładamy jednak, że nowelizacja ustawy o PPP

Dzięki wsparciu Ministerstwa w przeszłości udało się zakończyć z powodzeniem takie projekty jak spalarnia odpadów
w Poznaniu czy budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Obecnie wspieramy projekt modernizacji dróg
wojewódzkich na Dolnym Śląsku czy modernizację Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Oba projekty są na etapie
przed uzyskaniem ofert.
Prowadzimy intensywne rozmowy z innymi resortami i ich
jednostkami w celu wyboru, przygotowania i zrealizowania
w formule PPP znaczących i istotnych gospodarczo inwestycji rządowych. Zidentyfikowaliśmy już 11 takich potencjalnych projektów i mamy nadzieję, że będzie ich więcej.
Opublikowaliśmy też ogólnodostępną bazę zamierzeń inwestycyjnych w formule PPP, aby ułatwić potencjalnym
inwestorom dostęp do informacji o potencjalnych projektach PPP w Polsce i tym samym zwiększyć szanse na ich
powodzenie.
Czy zaczął się już proces świadczenia usług doradczych
dla samorządów?
Zakładamy, że kolejne przedsięwzięcia w modelu PPP otrzymają wsparcie doradcze jeszcze w tym półroczu. Obecnie trwają
postępowania na wybór firm doradczych dla wybranych projektów w ramach prowadzonego przez Ministerstwo naboru.
Skala naszego wsparcia dla konkretnych inwestycji z udziałem zespołów zewnętrznych firm doradczych i nas samych,
jako ekspertów Ministerstwa, będzie znacząco większa niż
w przeszłości.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus
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Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera–Mistrzejowice)
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Nowe bazy projektów PPP
Warto podzielić się pomysłem
29 marca 2017 r., wraz z analizą rynku PPP do końca 2016
roku, Ministerstwo Rozwoju udostępniło na stronach Platformy PPP bazę projektów PPP obejmującą informacje na
temat zawartych umów oraz bazę zamierzeń inwestycyjnych w formule PPP. Bazy to dwa nowe bezpłatne narzędzia
dostępne dla strony publicznej, partnerów prywatnych, doradców, instytucji finansowych, banków oraz wszystkich innych zainteresowanych polskim rynkiem partnerstwa publiczno-prywatnego.
Bazy dostępne są w formacie elektronicznym i w wersji
umożliwiającej wyszukanie informacji wg szerokiego zestawu kryteriów. Stanowią one zestawienie wszystkich zawartych umów, jak również zamierzeń inwestycyjnych ogłoszonych lub planowanych do ogłoszenia w formule PPP
w najbliższym czasie w Polsce. Baza aktualizowana będzie
co pół roku.
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Baza zawartych umów zawiera 122 umowy, jakie zawarto od czasu wejścia w życie nowej ustawy o PPP z grudnia
2008 r. do końca grudnia 2016 r. Z tej liczby aktualnie są realizowane lub zostały zrealizowane umowy dla 112 projektów na łączną sumę 5,6 mld zł. Wśród projektów dominują
sektory sportu i turystyki, infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej
oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.
Baza zamierzeń inwestycyjnych, dostępna na stronie
www.ppp.gov.pl, zawiera zweryfikowane i aktualne informacje na dzień 29 marca 2017 r. Znajdziemy w niej 145
projektów o łącznej wartości 48 mld zł. Główne sektory zamierzeń inwestycyjnych to sport i turystyka, efektywność
energetyczna, usługi i infrastruktura transportowa, ochrona
zdrowia oraz budynki użyteczności publicznej.

nie PPP, resort rozwoju zdecydował o przygotowaniu
bazy zamierzeń inwestycyjnych. Baza ta będzie stanowiła
dopełnienie funkcjonującej już bazy z podpisanymi umowami PPP, za prowadzenie której również odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Obie bazy pełnią także bardzo ważną
funkcję w zakresie monitorowania rynku PPP w Polsce, co
umożliwia resortowi analizowanie kierunków rozwoju PPP
i właściwe programowanie podejmowanych działań. Baza
planowanych zamierzeń ma być przede wszystkim wiarygodną i aktualną informacją dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach PPP w Polsce. Baza będzie
przez nas regularnie aktualizowana, co najmniej raz na pół
roku. Narzędzie to, podobnie jak baza projektów z podpisanymi umowami, jest dostępne w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym i w wersji umożliwiającej
wyszukanie informacji wg szerokiego zestawu kryteriów.
Należy także podkreślić, iż podobne bazy zamierzeń inwestycyjnych funkcjonują we wszystkich krajach, w których
rynek PPP należy do najbardziej rozwiniętych.
Jaka jest idea bazy zamierzeń inwestycyjnych?
Ideą było powstanie aktualnej, bezpłatnej i wiarygodnej
bazy, która będzie powszechnie dostępna i będzie zawierała podstawowe informacje na temat planowanych
przedsięwzięć PPP w Polsce. W założeniach baza ma służyć promocji zamierzeń inwestycyjnych sektora publicznego wśród przedstawicieli partnerów prywatnych, doradców, instytucji finansowych, banków oraz wszystkich
innych zainteresowanych rynkiem PPP w Polsce, jak również ma pomóc w wymianie doświadczeń wśród administracji publicznej.
Jakim celom ma służyć?

Paweł Szaciłło, Dyrektor
Departamentu Partnerstwa
Publiczno – Prywatnego
w Ministerstwie Rozwoju
Dlaczego powstała baza zamierzeń inwestycyjnych?
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, zgłaszanym
podczas licznych spotkań poświęconych tematyce PPP,
oraz uwzględniając obowiązki z ustawy o partnerstwie
publiczno–prywatnym, gdzie wskazano, że jednym z zadań Ministra Rozwoju jest upowszechnianie i promowa-

Celem powstania bazy jest, jak już wspomniałem wyżej, powszechne udostępnienie informacji o zamierzeniach inwestycyjnych instytucji publicznych, co
w dłuższej perspektywie powinno wpłynąć na zwiększenie zainteresowania udziałem w konkretnych projektach oraz na lepsze przygotowanie sektora prywatnego do ich realizacji, co w efekcie doprowadzi do
większej konkurencji na rynku zamówień realizowanych w formule PPP/koncesji w Polsce. Baza pomoże też podmiotom publicznym w identyfikacji podobnych planowanych projektów i tym samym wymianie
doświadczeń pomiędzy zamawiającymi. Istotna jest
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Jakie informacje zawiera baza?
Jest to kompleksowy zbiór informacji nt. wszystkich zidentyfikowanych zamierzeń inwestycyjnych. W bazie
znajdziemy syntetyczną charakterystykę każdego ze zidentyfikowanych projektów, w tym najważniejsze informacje dotyczące podziału ryzyka, podstawy prawnej
wyboru partnera prywatnego, modelu wynagradzania,
okresu realizacji, lokalizacji, sektora czy aktualnego statusu realizacji inwestycji.
W bazie zamierzeń inwestycyjnych PPP znajduje się
obecnie 145 projektów o łącznej wartości 48 mld zł.
Wśród projektów planowanych dominują sektory:
sport i turystyka, efektywność energetyczna, infrastruktura transportowa, ochrona zdrowia oraz budynki użyteczności publicznej. Zdecydowaną większość projektów w tej grupie stanowią inwestycje i usługi o małej
wartości (do 50 mln zł), jednak 8 projektów to projekty powyżej kilku miliardów każdy. Najwięcej inwestycji planowanych jest w województwie mazowieckim
i świętokrzyskim.
Jak będą wykorzystywane te informacje?
Dane zebrane w bazie będą wykorzystywane przede
wszystkim do informowania rynku o zamierzeniach inwestycyjnych jednostek publicznych. Dzięki temu partnerzy prywatni będą mogli wcześniej zaplanować strategię inwestycyjną firmy i podjąć działania zmierzające
do nawiązania współpracy z zamawiającymi. Jednocześnie doradcy otrzymają informację, kto może być
zainteresowany świadczonymi przez nich usługami.
Baza umożliwia również generowanie raportów według dostępnych kryteriów, a tym samym bieżący monitoring rynku PPP.

inwestycje w tym samym sektorze i na przykład ich łączenie, czyli tzw. grupowanie projektów. W tym kontekście należy również wspomnieć o drugiej bazie którą
prowadzi resort, tj. z podpisanymi umowami, która podmiotom planującym umożliwi m.in. nawiązanie bezpośredniego kontaktu z podmiotami już realizującymi projekt i skorzystania z ich doświadczenia.
Jakie projekty rządowe znajdują się w bazie i czego
dotyczą?
Obecnie w bazie zamierzeń inwestycyjnych PPP znajduje się 11 projektów rządowych o wartości 41,35 mld zł,
ich wartość stanowi aż 85%, natomiast ich liczba stanowi 7,5% w stosunku do wszystkich projektów zamieszczonych w bazie. Wśród projektów dominuje sektor transportu (8 projektów), zdecydowana większość to inwestycje
planowane przez MIiB/GDDKiA (6 projektów). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje
dwa duże przedsięwzięcia o wartości 22 mld zł, które dotyczą zaprojektowania, sfinansowania i budowy infrastruktury przeciwpowodziowej i żeglugowej w modelu opłaty
za dostępność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje budowę gmachu ambasady RP w Berlinie.
Planowane inwestycje rządowe – autostrady (podmiot
publiczny Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa/
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
Nazwa
Lp.
projektu

1.

S6 Obwodnica
Metropolii
Trójmiejskiej

2.

S6
Koszalin–Gdańsk

3.

Jak baza może pomóc samorządom które są zainteresowane realizacją inwestycji w formule PPP?
4.

Baza daje samorządom możliwość prezentacji własnych
zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji
w formule PPP, co docelowo powinno przełożyć się na
zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów
publiczną ofertą, a tym samym większą konkurencyjność
i transparentność. Baza może przyczynić się także do nawiązania współpracy między samorządami planującymi

5.

Województwo

Pomorskie

1,88

Zachodniopomorskie
i Pomorskie

6,24

A2 Siedlce
– granica państwa
Mazowieckie
(Kukuryki)
i Lubelskie
S10 Toruń–
Bydgoszcz

Wartość
Podstawa
projektu
prawna
w mld zł

4,28
PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Kujawsko-pomorskie

1,97

S6 Zachodnie
Drogowe Obejście
Szczecina
Zachodniopomorskie

2,40
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także funkcja monitorująca, która pozwala, jak już powiedziałem wcześniej, na bieżące śledzenie trendów
w zakresie rozwoju rynku PPP oraz na ocenę efektów
podejmowanych przez nas działań i właściwe ukierunkowanie interwencji.

13

PPP na co dzień

14

Nazwa
Lp.
projektu

6.

Przebudowa
autostrady A18
Olszyna-Golnice

Województwo

Wartość
Podstawa
projektu
prawna
w mld zł

Dolnośląskie
i Lubuskie

PPP w PZP
1,00
(art. 4 ust. 2)
∑ = 17,77

publicznymi planującymi realizację inwestycji PPP. Liczymy również na inicjatywę potencjalnych zamawiających,
którzy samodzielnie będą nadsyłać do resortu własne propozycje projektów do zamieszczenia w bazie.
KONTAKT:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Nr tel.: +48 22 273 79 54
mail: ppp@mr.gov.pl

Planowane inwestycje rządowe – pozostałe

Lp. Nazwa projektu

1.

2.
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3.

Budowa Kanału
Śląskiego
Budowa kaskady
odcinka Odry
swobodnie
płynącej – od
Brzegu Dolnego
do ujścia Nysy
Łużyckiej
Zagospodarowanie
błoni Stadionu
PGE Narodowego
w Warszawie

Podmiot
publiczny

Wartość
Podstawa
projektu
prawna
w mld zł

Ministerstwo
Gospodarki
Morskiej
i Żeglugi
Śródlądowej
Ministerstwo
Gospodarki
Morskiej
i Żeglugi
Śródlądowej

11,00

PPP
w PZP
(art. 4
ust. 2)

11,00

PL.2012plus
Sp. z o. o.

1,00

Muzeum
Narodowe
w Warszawie

0,33

4.

Budowa nowego
gmachu Muzeum
Narodowego
w Warszawie

5.

Ministerstwo
Spraw ZagraBudowa Ambasady
nicznych /
RP w Berlinie
Ambasada RP
w Berlinie

Finanso-wanie
EFIS

Bazy oraz analiza została sfinansowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014–2020.

PPP
w trybie
koncesji
(art. 4
ust. 1)

EFIS

0,25

∑ = 23,58

Dlaczego warto i jak zgłosić nowy projekt do bazy zamierzeń inwestycyjnych?
Warto to zrobić z uwagi na argumenty jakie przytoczyłem
wcześniej, zwłaszcza że zgłoszenie projektu do bazy jest
bezpłatne, a informacja szybko może trafić bezpośrednio do potencjalnych partnerów prywatnych, jak również do instytucji finansujących i doradców. W przypadku zgłoszenia nowego projektu wymagane jest podanie
podstawowych informacji, które zostaną uwzględnione
w bazie oraz w fiszkach projektowych. Obecna baza powstała dzięki bezpośredniemu kontaktowi z podmiotami

Instytut PPP na bieżąco zaprasza wszystkie
samorządy i inne podmioty publiczne do
kontaktu, celem aktualizacji baz oraz kolejnych
analiz rynkowych.
Realizowane prace badawcze mają na celu analizę
rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce,
a tym samym ustalenie stanu i perspektyw zaangażowania sektora publicznego oraz prywatnego w rozwój w Polsce. Prace badawcze obejmują prowadzenie
działań zmierzających do zgromadzenia informacji na
temat postępowań ogłoszonych, realizowanych oraz
planowanych do realizacji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Każde postępowanie podlega analizie, a najbardziej szczegółowa dokonywana
jest w odniesieniu do postępowań zakończonych zawarciem umowy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełniania ankiet dostępnych na stronie www.ippp.pl, które mają na celu ostateczną weryfikację lub/i diagnozę zebranych przez nas informacji. Dane, o których
mowa, mogą być zebrane tylko dzięki współpracy ze
strony podmiotów publicznych, które udzielą odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Im bardziej dokładne będą to odpowiedzi, tym bardziej szczegółowa
będzie analiza. Wszystkich planujących projekty prosimy o kontakt z Dawidem
Zalewskim, odpowiadającym za realizację badania: dawid.zalewski@i.pl,
tel.: +48 535 006 591.
Bartosz Korbus
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Przegląd rynku – kolejni
pionierzy projektów PPP
Przedmiotem projektu jest sfinansowanie, zaprojektowanie
oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych 24 budynków: przedszkoli, szkół, gimnazjów, liceum oraz żłobka i basenu. Zakończenie prac zaplanowane jest na III kwartał 2018 r.
Zadaniem wyłonionego partnera, Engie Services, jest także wdrożenie systemu zarządzania energią oraz wykonywanie czynności z zakresu zarządzania energią w celu
uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności
w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz utrzymanie
sprawności technicznej zmodernizowanej infrastruktury
oraz zainstalowanych urządzeń. Gwarantowane oszczędności to 43,5 %. Umowa eksploatacyjna została zawarta
na okres 15 lat.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020 w kwocie nieprzekraczającej 35
mln 262 500 zł. Całość projektu opiewa na kwotę 56 mln 411 000 zł. Jest
to pierwszy projekt hybrydowy perspektywy 2014–2020.
Realizacja przedsięwzięcia ma na
celu poprawę efektywności energetycznej budynków podmiotu
publicznego oraz osiągnięcie następujących korzyści: uzyskanie
efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
czego rezultatem ma być obniżenie
łącznych kosztów mediów; uzyskanie
oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie budynków w zakresie zarządzania gospodarkę energetyczną; co najmniej częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia z wygenerowanych
oszczędności finansowych, w związku ze zmniejszeniem
zużycia energii; zmniejszenie emisji szkodliwych
substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniże-

nie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy); podniesienie standardu użytkowania budynków
oświatowych oraz poprawa ich estetyki.
Systemowa modernizacja obiektów gminnych
przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
w Gminie Wiązowna
Zakresem przedsięwzięcia objętych jest pięć obiektów.
Partner prywatny, konsorcjum firm Siemens i Warbud, został wybrany w trybie dialogu konkurencyjnego. Odpowiedzialny jest za sfinansowanie, opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także
utrzymanie stanu technicznego obiektów oraz zarządzania gospodarką energetyczną przez 15 lat od zakończenia
inwestycji.
Projekt opiewa na kwotę blisko 70 mln zł i jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego w wysokości ok. 4,2 mln zł.
Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią
samochodów elektrycznych we Wrocławiu
Przedmiotem przedsięwzięcia jest sfinansowanie, uruchomienie i zarządzanie systemem
bezobsługowej miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych we Wrocławiu.
Partner prywatny, firma Enigma, odda
w ręce użytkowników w połowie 2018 r.
200 samochodów elektrycznych, dostępnych z poziomu smartfona. Wśród aut, dostępnych będzie również 10 samochodów dostawczych. Samochody, ze względu efektywność
ekologiczną, będą mogły jeździć bus-pasami, korzystać ze specjalnie dedykowanych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz wjeżdżać do
stref zastrzeżonych dla ruchu kołowego. Ładować będzie je można na minimum 12 stacjach
ładowania zlokalizowanych m.in. przy hipermarketach oraz stacjach benzynowych. Umowa operatorska obejmuje 5 lat. Jest to pierwszy projekt
miejskiej, krótkoterminowej wypożyczalni samochodów w Polsce.
Violetta Drabik-Franiewska
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Termomodernizacja budynków oświatowych
Miasta Zgierza
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bike
sharing

easytrip
services

Egis jest spółką akcyjną, której udziały
w 75% należą do Caisse des Dépôts,
będącej jednym z największych
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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. Jako podmiot o bardzo
bogatym
doświadczeniu
może
działać w obszarze utrzymania dróg
i autostrad, systemów bezpieczeństwa,
zarządzania sieciami dróg w ppp,
zarządzania elektronicznymi strefami
miejskiego parkowania, tworzenia
i zarządzania strefami niskiej emisji
spalin oraz carsharingu.

electric
charging

smart
parking

car
sharing
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Egis Projects Polska w walce
z zatłoczoną przestrzenią miejską

Zgodnie z PRE „coraz bardziej zakorkowane ulice czy brak
miejsc do parkowania to czynniki, które w sposób naturalny będą ograniczać ruch pojazdów indywidualnych
w centrach miast. Odpowiedzią na ten trend będzie popularyzacja uwspólnionych form transportu (shared mobility), a to z kolei da więcej czasu pasażerom na korzystanie z dodatkowych usług w trakcie podróży. Szacuje się, że
rynek, który dzięki temu powstanie może stanowić nawet
25% wszystkich dochodów firm motoryzacyjnych w 2030
roku. Trend będzie wymagał dostosowań po stronie kon-

Egis Projects Polska jest firmą, która może podjąć współpracę z podmiotami publicznymi, które będą chciały wdrażać rozwiązania sprzyjające wdrożeniu zapisów PRE. We
współpracy z samorządem, Egis Projects Polska może wykorzystać bogate doświadczenia w zakresie wdrażania
i zarządzania systemami samoobsługowych wypożyczalni
rowerów miejskich, carsharingu, systemów zarządzania ruchem miejskim i strefami płatnego parkowania. Jako operator systemów pobierania opłat drogowych i dostawca
związanych z nimi usług, Egis Projects Polska może w pełni
wspierać polskie władze publiczne w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i inteligentnego zarządzania transportem, tak jak miało to już miejsce
w wielu europejskich aglomeracjach.

Angażujemy się w rozwijanie rozwiązań Smart City w wielu miastach na świecie, gdyż wiemy jak to działa i jak dobry wpływ ma na zachowania transportowe
mieszkańców, z korzyścią dla zatłoczonych miast. Jeśli chcemy obniżyć poziom
zanieczyszczenia, zoptymalizować czas przejazdu i żyć w relatywnie czystym
i przyjaznym środowisku, powinniśmy szukać inteligentnych rozwiązań komunikacyjnych. Właśnie między innymi dzięki carsharingowi chcemy pokazać, że
możliwe jest okazjonalne korzystanie z samochodu, tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Systemy wypożyczalni rowerów miejskich już udowodniły, że jest to
możliwe. A carsharing działa podobnie. Płacisz tylko za transport kiedy z niego
korzystasz, czyli rozliczony zostaje czas i przejechane kilometry. Paliwo, darmowy parking w płatnych strefach parkowania, pełne ubezpieczenie, również od
nieszczęśliwych wypadków, oraz wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu są po stronie dostawcy. Jedyne co należy zrobić to zarezerwować
auto i w drogę. Tego typu rozwiązanie chcemy wdrażać w polskich miastach.
Krzysztof Bernatowicz, prezes Egis Projects Polska

Partner wydania

16 marca 2017 roku rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia dla przyszłości” (dalej PRE). Zgodnie
z zapisami PRE, rozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy na poprawę jakości powietrza w Polsce, a działania
w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach oraz promowaniem przejścia na elektryczne ogrzewanie. Strategia
wyraźnie wskazuje, że cel ten może być osiągnięty za sprawą zastosowania nowych modeli biznesowych.

strukcji, wyposażenia i komputeryzacji pojazdów, co stawia w uprzywilejowanej pozycji samochód elektryczny.”
Celem PRE jest wprowadzenie do użytku miliona samochodów elektrycznych do 2025 roku. Nie ulega wątpliwości, że znaczna część tych pojazdów będzie zapewniona
w ramach systemów car-sharingowych organizowanych
przez samorządy większych miast. Pierwszy przykład widoczny jest we Wrocławiu, który do wdrożenia systemu
samochodu miejskiego wykorzystał mechanizm PPP (koncesyjny). Współpraca z sektorem prywatnym w formule
PPP jest zgodna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, przyjętą przez Rząd RP 14 lutego
2017 r. Kapitał prywatny w formule PPP pełnić ma w tych
planach istotną rolę, jaką jest nowe źródło organizowania
inwestycji publicznych.
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Zanieczyszczone powietrze, hałas, korki i brak przestrzeni
powodują, że miasta i drogi stają się coraz mniej przyjazne
dla mieszkańców. Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w obszarze organizacji ruchu kołowego w miastach
oraz coraz głośniejsze żądania ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza powodują, że politycy szczebla rządowego jak
i lokalnego coraz częściej decydują się na wdrażanie nowatorskich rozwiązań.

Z wizytą w…
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Carsharing jako alternatywa dla posiadania
własnego auta

tak, aby ich stawki pozwalały na wdrażanie tego typu systemów we współpracy z sektorem prywatnym.

Systemy carsharingowe funkcjonują w większości dużych miast europejskich. Szczególnie dobrze rozwinięte są
w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Rozwijają
się również w obu Amerykach, Australii i niektórych regionach Azji.

Systemy publicznych wypożyczalni rowerów
miejskich zmieniają mentalność miast
– wzory z Bydgoszczy i Krakowa

W polskich miastach dość wiekowe pojazdy, szczególnie
z silnikami diesla, emitują bardzo niebezpieczne dla mieszkańców tlenki azotu. W ocenie Egis Projects Polska, carsharing jest idealną alternatywą posiadania własnego samochodu i może doprowadzić do ograniczenia ogólnej
liczby samochodów w centrach miast, co z kolei spowoduje zmniejszenie problemu z dostępnością miejsc parkingowych. Jest również rozwiązaniem sprzyjającym wdrożeniu nowych niskoemisyjnych technologii, co bezpośrednio
przyczyni się do redukcji emisji gazów i zjawiska smogu.
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Partner wydania

Strefy płatnego parkowania a elektryczny system
opłat parkingowych – rozwiązanie do rozważenia
Egis Projects zarządza strefą płatnego parkowania oraz
strefą niskiej emisji spalin w Amsterdamie. Posiada rzetelne i kompleksowe doświadczenie w zarzadzaniu systemem
w jednej z największych stref płatnego parkowania w Europie, do której przynależy 150 000 miejsc parkingowych.
Egis daje także rozwiązania służące kontroli przepływu ruchu w miastach, mając tym samym świadomość, że jednym
z głównych źródeł miejskiej mobilności jest parkowanie.
Rozwiązanie to opiera się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Obejmuje między innymi łagodzenie szczytowego natężenia ruchu, zarządzanie prędkością w godzinach szczytu, kontrolę prędkości oraz dynamiczny system
opłat za parkowanie. Jak wiadomo, tworzenie się zatorów
w ruchu drogowym ma szkodliwy wpływ na środowisko,
gospodarkę i tym samym jakość życia. Rozwiązanie to powinno zachęcić kierowców do zmiany zachowań i nagradzać tych, którzy zdecydują się na rezygnację z używania
auta w godzinach szczytu. Korzyści z tego płynące wiążą
się z mniejszą emisją gazów cieplarnianych, ograniczeniem
zagrożeń dla zdrowia i poprawą jakości życia. Warto zaznaczyć, że to właśnie planowana nowelizacja ustawy o PPP
pozwala na urealnienie opłat za parkowanie w miastach

Egis Projects Polska, dzięki swojej spółce BikeU, realnie
zwiększa udział rowerów w realizacji przewozów pasażerskich, co znacznie odciąża komunikację miejską, zmniejsza
natężenie ruchu samochodów prywatnych, przyczynia się
do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery oraz pozytywnie wpływa na
zdrowie i kondycję społeczeństwa.
Obecnie BikeU zarządza systemami roweru miejskiego w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Krakowie. Rower miejski
w Bydgoszczy, który wystartował 1 kwietnia 2015 roku, bardzo zmienił przestrzeń miejską i sposoby zachowań transportowych mieszkańców.
Kraków, jako lider w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, jako pierwszy w Polsce wprowadził rower miejski na swoje ulice, a obecnie przekształcił system z 3 generacji w jeszcze nowsze rozwiązania (4 generacja), które
działają przez cały rok. Co więcej, za pomocą komputera
pokładowego znajdującego się na rowerze istnieje możliwość zwrotu go w dowolnej strefie wskazanej przez operatora korzystając ze stojaków miejskich. Ponadto, aktywny
GPS pozwala zlokalizować każdy rower w dowolnej chwili, co w przypadku obecnych systemów funkcjonujących
w Polsce jest technicznie niemożliwe. Egis Polska jest zainteresowany wdrażaniem podobnych systemów w drodze
przetargów klasycznych, jak i w formule PPP.

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
Egis
15 avenue du Centre – CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex – France
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Firmy płacą za wyniki
nowe strategie finansowe kluczem do rozwoju firm
w dobie transformacji cyfrowej
Świat biznesu się zmienia. Przedsiębiorstwa nie oczekują
już, że ich park maszynowy, aktualnie posiadany sprzęt czy
technologie będą mogły zapewnić im konkurencyjną pozycję na rynku przez całą dekadę. Internet rzeczy (Internet
of Things (IoT)) sprawia, że działanie sprzętu i technologii
może być zdalnie monitorowane, analizowane i udoskonalane. Ich funkcjonowanie jest łatwiejsze do przewidzenia, a także bardziej wydajne. Dzięki rozwojowi wirtualnego świata nowe produkty i usługi szybciej trafiają na rynek.

Płatność za wyniki (pay-for-outcomes)
W ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła dostępność
i zainteresowanie modelem opartym na płatnościach za
wyniki przedsiębiorstwa w porównaniu do rozwiązań polegających na korzystaniu z technologii, która według nabywcy miałaby przynosić korzyści przedsiębiorstwu. Pojawienie się nowej generacji rozwiązań cyfrowych, które
łączą ludzi, technologie i organizacje sprawiły, że możliwe stało się bardziej precyzyjne dostosowanie płatności
przedsiębiorstw sektora prywatnego lub publicznego
do spodziewanych korzyści biznesowych. Kwestia ta jest
obecnie coraz szerzej dyskutowana, jako możliwy model
w sektorze opieki zdrowotnej1, produkcyjnym2, budowlanym oraz infrastruktury3. Kwestie finansowe i technologiczne zostały połączone w zintegrowanej ofercie, gdzie
1

2

3

AT Kearney, “Building Value-based Healthcare Business Models,”
2013.
University of Cambridge, Institute for Manufacturing, “Making the
Shift to Services,” październik 2014; “Information Age, How the Internet of Things is Changing Business Models,”4 maja, 2016.
Navigant Research, Energy Service Company Market Overview,
2015.

Możliwość płacenia za wyniki biznesowe ułatwia planowanie finansowe w sektorze produkcyjnym, usługach, przy
planowaniu i rozwoju infrastruktury oraz w służbie zdrowia. Nie tylko koszty stają się bardziej przejrzyste, unika się
również ryzyka, że technologia się zestarzeje, a kapitał zostanie zamrożony.
„Wyniki biznesowe” mogą przybierać różne formy, w zależności od priorytetów organizacji – użytkownika końcowego.
Przedsiębiorstwa produkcyjne zazwyczaj skupiają się na
jednym lub kilku z czterech efektów:
• obniżeniu kosztów na jednostkę wytworzonego produktu, np. poprzez szybsze tempo produkcji, zredukowany czas ustawiania produkcji itd.,
• zredukowaniu ogólnych kosztów operacyjnych, np. niższe zużycie energii,
• zdolności i odpowiedniej sprawności, by dostarczyć
każdemu klientowi różne modele produktu bez żadnych dodatkowych kosztów,
• szybszym rozwoju produktu, np. poprzez zdolność
przeprowadzania wirtualnych badań.
Wszystkie powyższe formy prowadzą do wzrostu zdolności konkurowania, umożliwiają penetrację nowych rynków
oraz ogólny wzrost przedsiębiorstwa.

Partner wydania

Wszystkie te zmiany sprawiają, że dostawcy finansowania dostosowują oferowane produkty do potrzeb rynku.
Nowe rozwiązania finansowe opierają się na oczekiwanych biznesowych współczynnikach efektywności otrzymywanych dzięki stosowaniu finansowanego sprzętu
i technologii.

dostawca rozwiązań proponuje przedsiębiorstwom możliwość płatności za spodziewane biznesowe efekty, takie
jak poprawa produktywności, optymalizacja czasu eksploatacji, konkretny wzrost wydajności, obniżenie kosztów
lub zmniejszenie zużycia energii.
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„Tempo zmian na rynku jest bardzo szybkie. Kiedy pojawiają się nowe możliwości nie mamy czasu, aby czekać na przyznanie kredytu. Musimy działać szybko
i wykorzystać tę szansę, i z tego powodu alternatywne
metody finansowania mogą przynieść naszemu przedsiębiorstwu spore korzyści.” – klient z branży rzetwórstwa tworzyw sztucznych, Polska

Finanse na co dzień
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W sektorach budownictwa oraz infrastruktury, a także
w sektorze usługowym pożądane wyniki biznesowe to:
• obniżenie zużycia energii i ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko naturalne – poprzez oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację itd.,
• poprawa zabezpieczeń – poprzez inteligentne systemy
dostarczające dane na temat działań człowieka,
• poprawa bezpieczeństwa – funkcje związane z IoT pozwalają budynkom „mówić” i maksymalizować efekt zastosowania środków bezpieczeństwa, jak również optymalizować reakcję w przypadku zagrożenia
• analiza zużycia – poprzez IoT – jest to kluczowa funkcja, dzięki której przedsiębiorstwa mogą optymalizować
wydajność swoich nieruchomości.
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Partner wydania

W sektorze opieki zdrowotnej najistotniejszymi współczynnikami efektywności są:
• lepsza jakość i większa dokładność działań diagnostycznych i terapeutycznych, by poprawić wyniki leczenia
pacjenta,
• obniżenie kosztu jednostkowego procedury medycznej, np. konsultacji, diagnostyki, zabiegu chirurgicznego, innej formy leczenia,
• zwiększenie się liczby pacjentów, np. więcej osób otrzymuje większą liczbę procedur medycznych przy ograniczonej powierzchni lokalowej i zasobach ludzkich,
• wczesna i precyzyjna diagnostyka, by poprawić rokowania pacjenta i uniknąć bolesnego, kosztownego i długotrwałego leczenia przewlekłych chorób.
Aby oferować profesjonalne rozwiązania finansowe oparte
na wynikach, konieczna jest gruntowna wiedza na temat
stosowanych technologii oraz ich wpływu na przedsiębiorstwo użytkownika4. Ta niemalże dogłębna znajomość technologii i jej zastosowań nie jest czymś, co mógłby zaoferować zwykły usługodawca finansowy. W tym przypadku
potrzebna jest specjalistyczna wiedza i szerokie doświadczenie, jak również bliska relacja pomiędzy dostawcą rozwiązania technologicznego i partnerem finansowym.
Płatność za korzystanie (pay-to-use)
Prawdopodobnie obok modelu „płatności za wyniki”, ważną rolę w zapewnianiu dostępu do najnowszych osiągnięć
w zakresie technologii i sprzętu w dalszym ciągu będą odgrywać rozwiązania typu „pay per use” (płatność za korzystanie). Rozwiązania te, bazujące na metodach finansowania takich, jak leasing, wynajem i alternatywne finansowanie
pozabankowe, stopniowo umacniały się w ciągu ostatnich
20 lat. Przedsiębiorstwa pragnęły pozyskiwać niezbędną
technologię, a jednocześnie rozłożyć płatności na cały okres,
4

Patrz, np: McKinsey, “Digitizing the Value Chain,” marzec 2015; Industry Week, a Transatlantic Race to Digital Manufacturing, 25 sierpnia, 2016.

w którym uzyskują korzyści dzięki stosowaniu nowego sprzętu, maszyn czy technologii. Rozwiązania te stawały się popularne, ponieważ zapewniały przedsiębiorstwom dostęp do
wymaganej technologii, umożliwiającej im konkurowanie
na rynku bez konieczności zainwestowania kapitału „z góry”.
Korzyści płynące z korzystania ze sprzętu dopasowane były
z grubsza do rozłożonych w czasie płatności, jednocześnie
możliwe było uniknięcie ryzyka zestarzenia się technologii.

“Cyfrowa rewolucja wymusza zmiany, które z jednej strony stwarzają szanse dla nowych graczy, a jednocześnie
są wyzwaniem dla wielu obecnych liderów na rynku.
Zmiany te następują w trzech obszarach: zmiany modeli operacyjnych (automatyzacja, wykorzystanie „smart”
infrastruktury, cyfrowa prototypizacja i testowanie itp.),
zmiany modeli biznesowych – sposobu w jaki wartość
jest tworzona, dostarczana i spieniężana, zmiana modelu interakcji z klientem (wymiar społecznościowy, analiza
potrzeb on-line, marketing w sieci itp.).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP
Źródło: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/394/21078.pdf

Modele typu „płatność za korzystanie” umożliwiają producentom, podmiotom ochrony zdrowia, a nawet samorządom
miejskim przeprowadzenie koniecznych modernizacji technologicznych i korzystanie z generowanych w ten sposób wyników biznesowych. Modele te również ewoluują przybierając
bardziej złożone formy, które są w stanie przejąć i zaadap
tować nowoczesne trendy na rynkach technologicznych.
Nasze badanie sugeruje, że obydwa modele finansowania:
model typu „płatność za wyniki” i model „płatność za korzystanie”, będą w dalszym ciągu zyskiwać na popularności. Dzięki
nim organizacje otrzymują jedną zintegrowaną ofertę, skupiającą w sobie elementy takie, jak dostęp do technologii, utrzymanie i konserwacja sprzętu, finansowanie, modernizacja czy
wsparcie klienta. Zintegrowane rozwiązania finansowe, czyli
takie, w których finansowanie stanowi nieodłączną część oferty sprzedaży, będą w dalszym ciągu zyskiwać na znaczeniu,
jako jeden z kluczowych czynników umożliwiających funkcjonowanie modeli biznesowych typu „płatność za wyniki”.
Joanna Szajner
Marketing Manager
Siemens Finance
www.siemens.pl/leasing

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wnioski płynące z badań
Siemens Financial Services (w Polsce – Siemens Finance).
Pełna wersja raportu „Wyniki i szanse” jest dostępna do pobrania tutaj:
https://www.siemens.com/global/en/home/products/financing.html
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Plan Rozwoju Elektromobilności
– szansa na współpracę publiczno-prywatną w obszarze ochrony środowiska.

W ocenie autorów PRE, rozwój rynku elektromobilności
może przyczynić się do wzrostu w innych gałęziach gospodarki szczególnie, że w najbliższej przyszłości spodziewać się można promowania napędów elektrycznych
kosztem silników spalinowych. PRE zakłada, że najpóźniej do 2020 roku pojawią się regulacje unijne, które
uczynią z pojazdów elektrycznych (także z hybryd typu
plug-in) realną alternatywę dla pojazdów spalinowych.
Spodziewane jest, że wobec tych trendów na świecie
w 2040 roku na drogach co czwarty samochód będzie
samochodem elektrycznym. Prognozowany popyt na
tego typu pojazdy znacznie przewyższa potencjał dzisiejszych producentów samochodów tradycyjnych jak
i elektrycznych. Zgodnie z prognozami rządowymi, rozwój infrastruktury obsługującej sektor mobilności (w tym
technologii przechowywania energii elektrycznej) może
istotnie wzmocnić polski sektor energetyczny, również
przez zwiększenie popytu na energię elektryczną u rodzimych wytwórców. Co więcej, nowe rozwiązania w za-

kresie elektromobilności powinny pomóc całej gospodarce zmniejszając popyt na ropę naftową i związaną
z nim konieczność importu tego surowca. Rozwój elektromobilności ma również znaczenie dla ochrony powietrza – w ocenie PRE, w niektórych miejscowościach aż
63 % zanieczyszczenia powietrza pochodzi ze środków
transportu. Oprócz eliminacji znacznej części niskich
emisji elektromobilność przyczynić może się do ograniczenia hałasu i poprawy stanu zdrowia mieszkańców
polskich miast.
Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (34) 2017

16 marca 2017 roku Rada Ministrów przyjęła Plan Rozwoju
Elektromobilności w Polsce (dalej PRE). Dokument ten ma
sprzyjać wypracowaniu rozwiązań, które pozwolą stworzyć
przestrzeń dla funkcjonowania polskiej energetyki w europejskim środowisku regulacyjnym, przy wykorzystaniu rodzimych rozwiązań technologicznych.
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biorstwom energetycznym. Równie istotne powinno być
zaangażowanie funduszy typu private equity.
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W świetle zapisów PRE, nakłady związane z nową organizacją transportu w miastach, sprzyjające rozwojowi transportu elektrycznego, wymagają zastosowania nowych rozwiązań biznesowych, a coraz większą popularność zyskiwać
będą systemy umożliwiające korzystanie z jednego samochodu przez kilka osób (car-pooling) lub systemy wypożyczalni miejskich (car-sharing). W konsekwencji, zgodnie
z założeniami rządu, bardzo ważne jest aby polskie firmy
od początku były zaangażowane w tworzenie rynku elektromobilności. Znalezienie nowych modeli biznesowych
upowszechniania pojazdów elektrycznych jest ponadto
czynnikiem, który może znacznie przyspieszyć elektryfikację transportu w Polsce. Ważnym segmentem rynku mogą
być również elektryczne autobusy miejskie.
Autorzy PRE wskazują, że wobec konieczności zmniejszenia kosztów infrastruktury niezbędnej dla rozwoju elektromobilności jak i samych pojazdów „aktywna rola instytucji
publicznych powinna polegać na wyprzedzaniu trendów,
zamiast oczekiwaniu na spadek cen technologii w skutek
rozwoju i upowszechnienia elektromobilności, który dokona się poza Polską. Pozwoli to polskim podmiotom zostać dostawcami technologii, a nie ich biorcami, co z kolei
przełoży się na wzrost PKB i nowe miejsca pracy. Z punktu
widzenia rozwoju gospodarczego kluczowa jest synergia
energetyki, transportu i telekomunikacji. Rozwój pojazdów elektrycznych będzie zależał od rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej łączność. Z kolei
pojazdy autonomiczne będą wymagały bardzo szybkich
łączy bezprzewodowych oraz mogą wymagać odpowiedniego dostosowania (przebudowy) dróg publicznych.
Maksymalizacja synergii nie tylko przełoży się na sprawne wdrożenie Planu, ale również na zwiększenie efektu
gospodarczego”1.
W założeniach PRE do rozwoju elektromobilności może
przyczynić się zawiązanie publiczno-prywatnych spółek
celowych, zajmujących się badaniami nad nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz ich wdrażaniem.
Szczególna rola przypadałaby w tym wariancie przedsię1

PRE str. 15

Wsparcie rządowe dla działań spółek celowych zajmujących
się badaniami nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla miast
(smart cities) mogłyby koordynować Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Polski Fundusz
Rozwoju, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Plan proponuje podział zadań, który zapewni ciągłość finansowania dla
innowacji w obszarze elektromobilności. W świetle informacji zawartych w PRE, celem Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw
alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa (do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa,
energię elektryczną i gaz ziemny). Środki, którymi będzie
zarządzał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu dotychczas
znajdowały się w budżetowej rezerwie celowej. Powołanie
Funduszu planowane jest z dniem 1 kwietnia 2017 r., natomiast finansowanie zostanie uruchomione w roku 2018.
Dysponentem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu będzie minister właściwy do spraw energii, a obsługę tego
Funduszu będzie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie wykluczone, że system ten zasilany będzie nowymi opłatami pobieranymi za
wjazd do centrów miast przez pojazdy o napędzie tradycyjnym.
PRE wskazuje, że do rozwoju elektromobilności konieczne jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z tego typu rozwiązań przez indywidualne osoby (zainteresowane zakupem aut elektrycznych). Impuls
do rozwoju tego rynku wyjść więc musi od administracji. Zgodnie z założeniami PRE „administracja publiczna
ma w projekcie rozwoju elektromobilności podwójną
rolę. Z jednej strony koordynuje całość przedsięwzięcia,
dbając o odpowiednie tempo zmian w poszczególnych
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Wydaje się, że wobec ostatnich doświadczeń Wrocławia
(car scharing w formule koncesji), jak również realizacji
w formule PPP przedsięwzięć z zakresu rozwoju sieci szerokopasmowego Internetu, formuła PPP może być z powodzeniem wykorzystana do wdrażania przedsięwzięć sprzyjających realizacji celów PRE. Autorzy omawianej strategii
zwracają uwagę na konieczność wdrożenia szeregu regulacji ułatwiających proces budowy i funkcjonowanie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (punktów
ładowania). Zmiany powinny dotyczyć samych punktów
ładowania, jak i przyłączy elektroenergetycznych, które
w wielu miejscach mogą być niezbędnym warunkiem rozwoju infrastruktury.
2
3

PRE str. 16
Tamże str. 17

Rozwój elektromobilności ma istotne znaczenie dla poprawy jakości powietrza, o czym mowa w Krajowym
Programie Ochrony Powietrza i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także rekomendacji dla Rady
Ministrów pt. „Czyste powietrze”. Na podstawie regulacji
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.),
jest to mechanizm obligatoryjny
dla samorządu do podejmowania
działań na swoim obszarze, gdy
naruszenia norm powietrza są
szczególnie wysokie. Samorządy
mogą zwolnić pojazdy niskoemisyjne z opłat za parkowanie, czy
dać im prawo poruszania się po
strefach wyłączonych dla indywidualnego ruchu pojazdów.
Nie mniej ważnym zagadnieniem
będzie organizowanie finansowania i procesu zarządzania powstałym systemem.
W świetle zarysowanych przez
PRE celów i wyzwań wydaje się,
że partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc we wdrożeniu przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi elektrycznego
transportu autobusowego, który już od wielu lat rozwija się
we współpracy z sektorem prywatnym.
Niezależnie od systemu samochodów miejskich, dobrze
rozbudowana sieć autobusów elektrycznych mogłaby
w ocenie autorów PRE stać się mocnym atutem polskiej
elektromobilności i odegrać ważną rolę w popularyzacji
idei w społeczeństwie. Celowym jest więc stworzenie zachęt dla samorządów w celu wymiany taboru na autobusy z napędem elektrycznym (dotacje). Pieniądze na wymianę taboru mogłyby także pochodzić z wpływów z opłaty
emisyjnej, o której mowa w punkcie Regulacja dla rozwoju
elektromobilności
W kontekście konieczności finansowania dużych inwestycji publicznych, i publiczno-prywatnych, istotne mogą
okazać się założenia PRE, zgodnie z którymi finansowanie
infrastruktury ładowania może zostać wsparte środkami
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu lub Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeśli
budowa stacji ładowania zostanie zintegrowana z rozwojem energetyki odnawialnej.4
Bartosz Korbus
4

Tamże str. 20
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sferach. Z drugiej jest odbiorcą zmian, do których impuls
generuje, korzystając z tworzącego się rynku infrastruktury i pojazdów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz
rozproszenie kompetencji koordynacja projektu wymaga
współpracy pomiędzy administracją centralną i samorządową. Przykład krajów, w których
elektromobilność rozwija się od
lat (Norwegia, Niemcy, Holandia),
pokazuje, że impulsy do rozwoju rynku są wynikiem zarówno
długofalowej polityki gospodarczo-środowiskowej rządów, jak
również odpowiedzią na potrzeby lokalne. W Polsce impuls do
rozwoju elektromobilności wychodził dotychczas z poziomu
lokalnego. Wybrane samorządy
decydując się na zakup autobusów elektrycznych lub rozważając systemy car-sharingu oparte
na samochodach elektrycznych,
kierowały się głównie potrzebą poprawy jakości powietrza,
chęcią obniżenia poziomu hałasu czy koniecznością systematycznego podnoszenia standardu usługi przewozu pasażerów.”2
„Występując w roli uczestnika
tworzącego się rynku, administracja może popularyzować elektromobilność poprzez współuczestnictwo w budowie infrastruktury i zakup pojazdów elektrycznych na
swoje potrzeby, wymieniając się w tym procesie dobrymi
praktykami. Wzorcowa rola administracji jest bardzo ważna dla zmiany świadomości społecznej”.3 Dla rozwoju rynku elektromobilności w kontekście współpracy z sektorem
prywatnym pierwszym krokiem w rozwoju infrastruktury,
w tym infrastruktury samorządowej, będzie realizacja pilotażowych projektów rozwoju elektromobilności.
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Elektromobilność to szansa
dla branży recyklingu
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.)” [SOR] zakłada przygotowanie i wdrożenie kilku Programów strategicznych w ramach reindustrializacji kraju. Jednym z nich ma być Program Elektromobilność, w ramach którego opracowane
zostaną dwa „projekty flagowe”, wokół których będą skoncentrowane działania legislacyjne, organizacyjne i finansowe1, promujące zastosowanie energii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Te projekty to:
ŮŮ projekt E-bus – stymulowanie projektowania i produkcji polskich pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej; budowa silnych podmiotów na wszystkich etapach łańcucha wartości w sektorze produkcji
taboru komunikacji miejskiej – autobusy elektryczne,
tramwaje;
ŮŮ projekt Samochód elektryczny – stymulowanie rozwoju technologii, produkcji i rynku samochodów elektrycznych.

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (34) 2017

W ten sposób Polska zamierza dołączyć do grupy państw,
które aktywnie promują pojazdy o napędzie elektrycznym
i w których pojazdy te już obecnie
cieszą się coraz większym zainteresowaniem i popularnością wśród
użytkowników.
Warto zauważyć, iż rozwój motoryzacji z zastosowaniem napędu elektrycznego, wśród wielorakich skutków gospodarczych i społecznych,
spowoduje również znaczący wzrost
zapotrzebowania na usługi branży
recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji [ELV] oraz akumulatorów, które stanowią źródło energii
dla samochodowych silników elektrycznych.
Do 2026 roku po drogach w naszym
kraju miałoby się poruszać milion
samochodów osobowych z silnikami elektrycznymi. Co prawda, dotychczas zarejestrowano zaledwie
kilkaset pojazdów tego rodzaju, ale
aby plan rządu został zrealizowany
chociażby w pięćdziesięciu procen-

tach, w ręce użytkowników powinno co roku trafiać ok.
50 tysięcy samochodów o napędzie elektrycznym. Nawet
taka, w porównaniu z rządowym planem, bardzo niewielka liczba samochodów wymagać będzie rozbudowanej
sieci stacji szybkiego ładowania akumulatorów, ponieważ
w przeciwnym razie trudno będzie zachęcić potencjalnych
nabywców pojazdów elektrycznych do ich zakupu.
W chwili obecnej w Polsce mamy zaledwie 99 punktów ładowania samochodów2, podczas gdy w Niemczech jest
ich 6598, we Francji 9257. To wielka różnica. W Austrii, kraju
chętnie odwiedzanym przez zmotoryzowanych turystów
z Polski, zwłaszcza zimą, jest 1799 stacji ładowania. Więcej
stacji jest także w dwóch krajach Grupy Wyszehradzkiej –
w Czechach 220, a na Węgrzech 159. Jeśli więc chcemy
rozwijać elektromobilność należy zdecydowanie zintensyfikować tempo rozwoju infrastruktury. W „Pakiecie na rzecz
czystego transportu” zawarty został bardzo ambitny cel –
zwiększenie liczby stacji ładowania do 6400 obiektów do
2020 roku! Ma się tym zająć spółka ElectroMobility Poland,
której celem jest zarówno produkcja pojazdów jak i budowa nowych stacji ładowania. Jak dotąd nie ma natomiast
planów mających na celu zapewnienie właściwego postępowania z akumulatorami, po zakończeniu okresu
ich użytkowania w pojazdach oraz
z tymi akumulatorami, które trafią do
stacji demontażu, wraz z ELV – pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

Michał Korkozowicz
Prezes Zarządu BATKOR Sp. z o.o. Sp.k

Pięćdziesiąt tysięcy samochodów to
pięćdziesiąt tysięcy akumulatorów litowo-jonowych, których żywotność
szacowana jest aktualnie na sześć do
dziesięciu lat eksploatacji w pojeździe. Dla przykładu, w samochodach
firmy Tesla model S, z akumulatorem o pojemności 60 kWh i zasięgu
na jednym ładowaniu 370 kilometrów, jest to 8 lat lub 200 tysięcy kilometrów3. Trzeba mieć na uwadze
fakt, iż im większa moc akumulatorów, tym są one cięższe. Przeciętna
masa akumulatorów zasilających pojazdy o napędzie elektrycznym to aktualnie około 200 kilogramów. Można przyjąć ostrożne założenie, iż po
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W tym miejscu warto raz jeszcze odwołać się do Strategii
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju5…: „ograniczone
zasoby wody, surowców i energii – stwarzające zagrożenie
w kontekście bezpieczeństwa i jakości życia oraz perspektyw rozwoju sektorów bazujących na tych zasobach. Pojawiające się ograniczenia tych zasobów mogą jednak
równocześnie stanowić impuls do poszukiwania nowych
rozwiązań technologicznych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na surowce i bardziej efektywne ich
wykorzystanie oraz zwiększenie odzysku surowców wtórnych.” (podkreślenie autora)

szczególnych trudności, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wymogów Umowy ADR6, to ich dezaktywacja
w miejscu demontażu i recykling wymagać będzie określonych kompetencji i specjalistycznych instalacji. Jak dotąd w naszym kraju nie ma ani jednej tego rodzaju instalacji recyklingowej, prowadzącej działalność na
skalę przemysłową. Trwają natomiast prace
badawczo-rozwojowe, inicjowane przez
podmioty zrzeszone w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu,
przy udziale pracowników naukowych
wyższych uczelni oraz branżowych instytutów badawczych. Sektor prywatny aktywnie przygotowuje się więc do
przyszłych zadań. Potrzebne jest jednak
objęcie tego obszaru partnerstwem publiczno-prywatnym i zagwarantowanie firmom,
które podejmą ryzyko budowy specjalistycznych instalacji do recyklingu akumulatorów litowo-jonowych, że przy
zachowaniu zasad przejrzystości i reguł gospodarki rynkowej, zostaną one wykorzystane przez producentów przyszłych polskich pojazdów elektrycznych.
W tym celu należałoby rozważyć zawarcie kontraktu branżowego, instrumentu proponowanego w SOR7. Taki kontrakt, uzgodniony i podpisany pomiędzy podmiotami
publicznymi a reprezentantami sektora odzysku i recyklingu metali, powinien zawierać pakiet działań uwzględniających zarówno potrzeby przedsiębiorców z tego sektora,
jak i wymagania oraz zadania wyznaczone przez władze administracyjne. Celem takiego kontraktu branżowego oczekiwanym przez przedsiębiorców powinno być wydłużenie perspektywy strategicznej i – poprzez zapewnienie stabilności
otoczenia w perspektywie długookresowej – pobudzenie
inwestycji prywatnych oraz realizowanych w modelu PPP.
Bez tej stabilności urzeczywistnienie programu Elektromobilności będzie co najmniej znacznie utrudnione, a być
może wręcz nieosiągalne. Co było do okazania.
Michał Korkozowicz
Prezes Zarządu BATKOR Sp. z o.o. Sp.k

1

2
3
4

5

Pięć tysięcy akumulatorów stanowi masę 1 000 000 kilogramów czyli jednego tysiąca ton. O ile logistyka odzysku takiej masy akumulatorów nie powinna nastręczać

6

7

Por: https://www.mr.gov.pl/media/35716/SOR_2017_maly_internet
03_2017.pdf Strategia …, str. 77–78
Por: https://chargemap.com/about/stats/poland
Por: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S#Dane_techniczne
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation
of the Circular Economy Action Plan
Strategia …, str.22
Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych[ADR]; http://www.pcb.pl/
pdfs/adr.pdf
Strategia op. cit.
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2026 roku z użytku w pojazdach samochodowych, rocznie będzie w Polsce wycofywanych kilka tysięcy akumulatorów. Gdyby założyć na przykład, że będzie to jeden
procent z poprzednio wymienionej liczby 500 tysięcy samochodów elektrycznych, do ponownego użycia albo
do recyklingu co roku trafiać będzie 5 000 akumulatorów, a po roku 2030 kilkakrotnie więcej. Ponowne użycie to przede wszystkim tzw. domowe
banki energii (power banks) dla magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim energii uzyskanej z paneli fotowoltaicznych, ewentualnie z niewielkich
elektrowni wiatrowych. Oznacza to, że „drugie życie” akumulatorów zdemontowanych
z pojazdów będzie ściśle uzależnione od upowszechnienia w Polsce energetyki prosumenckiej, co jak na razie pozostaje wielką niewiadomą.
Jeśli rozwój energetyki prosumenckiej będzie nadal przebiegał bardzo powoli, a co za tym idzie popyt na używane
akumulatory z pojazdów będzie niewielki, głównym sposobem zagospodarowania takich akumulatorów będzie ich
recykling. Tak zresztą dzieje się już dzisiaj, gdy z różnych powodów (kolizje drogowe, poważne wady pojazdów, przedwczesne zużycie akumulatora) następuje kasacja pojazdów
elektrycznych lub hybrydowych. Większość producentów
samochodów elektrycznych zastrzega sobie, iż w każdym
tego rodzaju przypadku akumulator pozostaje ich własnością. Dzieje się tak, ponieważ nowoczesny akumulator litowo-jonowy zawiera znaczące ilości cennych pierwiastków,
w tym metali ziem rzadkich, których podaż jest ograniczona, a ceny wysokie. Producenci sami powierzają więc recykling akumulatorów wybranym firmom, aby zagwarantować sobie dostawy metali o znaczeniu krytycznym przy
produkcji kolejnych partii akumulatorów. W ten sposób postępują zarówno firmy prywatne, jak i koncerny motoryzacyjne ze znaczącym udziałem sektora publicznego, z wyprzedzeniem realizując unijny pakiet gospodarki o obiegu
zamkniętym (CEP).4
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Projekt RESTAURA
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy
partnerstwa publiczno – prywatnego
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Projekt RESTAURA (Revitalising
Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes
– RESTAURA (CE339)) to projekt
ponadnarodowy, realizowany
w partnerstwie 10 podmiotów,
współfinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Celem projektu jest identyfikacja, badanie, ocena i promowanie dobrych praktyk w ramach PPP
w zakresie rewitalizacji miast i obiektów
zabytkowych. Inicjatywa ta ma na celu
wypracowanie mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miejskich, jak
również obiektów dziedzictwa kulturowego.
W ramach projektu powstanie dokumentacja techniczna, prawna i finansowa, dotycząca inwestycji w cenne miejsca i obiekty.
PPP umożliwia łączenie aktywów i umiejętności sektora publicznego i prywatnego na potrzeby ochrony zasobów dziedzictwa. W przypadku ograniczonych
zasobów publicznych (krajowych i unijnych), zaangażowanie finansowania i doświadczenia prywatnego w drodze PPP staje się
jedyną alternatywą umożliwiającą uratowanie i zarządzanie unikalnym dziedzictwem architektonicznym Europy Środkowej. Do chwili obecnej odnotowano jedynie kilka przykładów PPP w projektach rewitalizacyjnych
w Europie.
RESTAURA chce dać PPP realną szansę zaistnienia w Europie Środkowej. Wyniki projektu obejmują strategie i pla-

ny działań, narzędzia, działania
pilotażowe i warsztaty dla władz
publicznych pragnących przeprowadzać renowacje i dawać nowe
życie opuszczonym i zniszczonym
zabytkowym budynkom z wykorzystaniem modeli PPP.
W realizacji projektu biorą udział 4 kraje:
Polska, Słowacja, Słowenia i Chorwacja.
W każdym z tych krajów instytucje publiczne i prywatne (organy lokalne, instytucje badawcze i edukacyjne, stowarzyszenia PPP i organizacje pozarządowe, agencje
rozwoju) współpracują nad wspólnym opracowywaniem i wdrażaniem wyników projektu
w dziedzinie będącej nowością dla Państw Członkowskich UE z Europy Środkowej. W projekcie
niezbędna jest wymiana doświadczeń na
płaszczyźnie transnarodowej.
Po stronie Polski występują następujące
podmioty: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (Lider projektu), Fundacja Ochrony Krajobrazu i Fundacja Instytut PPP.
W przypadku Polski działaniami pilotażowymi zostanie objęte przedsięwzięcie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pn. Plac Solny z nabrzeżem Narwi.
Bartosz Korbus
Więcej informacji na stronie projektu:
http://interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.
html#newsletter
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Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Krapkowice
oraz gmin partnerskich w formule PPP

Rozmowy o przeprowadzeniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule PPP rozpoczęto
prawie półtora roku temu. „Potrzeby samorządów w zakresie modernizacji budynków są ogromne, tylko w kasach
gminnych brakuje na to środków – mówi Irena Wójcik,
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, koordynatorka działań związanych z projektem – Mieliśmy nadzieje, że uda
nam się przeprowadzić większość modernizacji dzięki
środkom unijnym. Okazało się jednak, że w ramach Aglomeracji Opolskiej, na działania związane z poprawą efektywności energetycznej, zostały wydzielona środki w wysokości 1 200 000 na gminę. A to wystarczy zaledwie na
jeden budynek.”
Gmina Krapkowice ma doświadczenie w przeprowadzaniu
działań w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym – w tej formule powstały już dwa żłobki. „Można powiedzieć, że jesteśmy liderem na Opolszczyźnie jeśli chodzi o współpracę z partnerami prywatnymi – mówi burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura – Żłobki działają już 6 lat i mają się bardzo
dobrze. To doświadczenie dało nam podstawy, by myśleć
o innych projektach. Gdy okazało się, że ze środków unijnych nie uda się ani nam, ani innych gminom zmodernizować energetycznie wszystkich budynków, postanowiliśmy
rozpocząć rozmowy o współpracy.”
W projekcie postanowiło wziąć udział oprócz Krapkowic jeszcze sześciu innych burmistrzów i wójtów. 18 lipca 2016 roku podpisana została umowa o współdziałaniu gminy Krapkowice z gminami Chrząstowice, Izbicko,
Prószków, Komprachcice, Tarnów Opolski i Turawa w zakresie utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej tych
budynków. „Tym samym sygnatariusze umowy – burmistrzowie, wójtowie oraz skarbnicy gmin powiedzieli „TAK”
dla partnerstwa, które rodziło się ponad pół roku. W efekcie zawartej umowy o współdziałaniu przystąpimy nieba-

wem do dialogu konkurencyjnego celem wyboru jednego lub kilku wykonawców – mówi Irena Wójcik – Partner
prywatny sfinansuje i wykona niezbędne roboty budow-

lane i dostawy, udzieli gwarancji oszczędności w zużyciu
energii cieplnej i elektrycznej i będzie świadczył usługi zarządzania energia cieplną i elektryczną w tych budynkach
w okresie trwania umowy.”
Gminy zaangażowane w projekt przeprowadziły już audyty
energetyczne i oświetleniowe budynków. Na razie do termomodernizacji wskazano 33 obiekty. Czy wszystkie uda
się wyremontować zależeć będzie w dużej mierze od partnerów prywatnych i rozmów w trakcie negocjacji.
„Formuła PPP przy termomodernizacji wydaje się niezwykle atrakcyjna – dodaje burmistrz Andrzej Kasiura – głównie dlatego, że nie powoduje nadmiernego obciążania dla
budżetu. Przy dotacjach unijnych sporo kosztuje obsługa
kredytów zaciągniętych na wkład własny. Tutaj opłata dla
partnera prywatnego będzie pochodzić z oszczędności
wygenerowanych dzięki efektywniejszemu zużyciu energii. To dla naszych partnerów był ważny argument za Partnerstwem Publiczno-Prywatnym.”
Forma prawna projektu to Partnerstwo Publiczno-Prywatne zawarte w trybie PZP (dialog konkurencyjny) w którym
Krapkowice są liderem projektu, zgodnie z art. 16 ust. 1 PZP
Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie
i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
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Ponad 30 budynków użyteczności publicznej ma zostać
energetycznie i technicznie zmodernizowanych w siedmiu
opolskich gminach dzięki Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu. Gminy Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków,
Komprachcice, Tarnów Opolski i Turawa podpisały umowę
o współdziałaniu, przeprowadziły audyty energetyczne
i oświetleniowe budynków i szykują się do kolejnego etapu działań.
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Włodarze zainteresowanych samorządów mają nadzieję, że
ogłoszenie o postępowaniu uda się opublikować w połowie roku. Sam dialog konkurencyjny trwać ma około 6 miesięcy. Podpisanie umów o partnerstwie nastąpi najpewniej
pod koniec 2017 roku. Model organizacyjno prawny przedsięwzięcia zakłada, że każda z gmin zawrze odrębną umowę o PPP z partnerem prywatnym.
„Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie procedury związane
z poszukiwaniem partnerów prywatnych są niezwykle długotrwałe. Taki proces może trwać nawet kilka lat, my rozmawiamy o tej formule z innymi gminami i doradcami już
ponad rok – mówi burmistrz Krapkowic – Dla mnie to jednak gwarancja, że wszystko zostanie przeprowadzone starannie i zgodnie z prawem. Warto jednak podkreślić jedno – bez doradców, którzy pomagają nam przejść przez
wszystkie etapy procesu, zrealizowanie inwestycji w formule PPP byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.”

W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem memorandum inwestycyjnego dla potencjalnych partnerów
prywatnych. Gminy liczą, że przy tak dużym projekcie nie
zabraknie chętnych przedsiębiorców gotowych na jego
sfinansowanie. Już w maju planują zaprosić wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorców do zapoznania się
z projektem w ramach konsultacji rynkowych przedsięwzięcia.
„Model partnerstwa publiczno–prywatnego przy projektach dotyczących termomodernizacji pozwala sfinansować
przedsięwzięcie ze środków partnera prywatnego – dodaje
Irena Wójcik – Partner publiczny spłaca zadłużenie ratalnie
z uzyskanych, zagwarantowanych przez partnera prywatnego oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.
Samorządy gminne, mając do dyspozycji na cele inwestycyjne coraz mniej pieniędzy we własnych budżetach, coraz
chętniej będą sięgały po takie rozwiązania.”

Grzegorz Koprek, zastępca wójta gminy Izbicko, o przystąpieniu do Projektu „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice oraz gmin partnerskich w formule PPP”
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Przystępujecie Państwo do dużego projektu PPP mimo, że
wcześniej nie przeprowadzaliście inwestycji w tej formule.
Skąd pomysł, by zacząć właśnie od termomodernizacji?
Szukaliśmy pomysłu na to, jak przeprowadzić inwestycje
termomodernizacyjne kilku budynków użyteczności publicznej. Wiedzieliśmy, że w Aglomeracji Opolskiej jest kilka
gmin, które też myślą nad podobnymi projektami. Gdy okazało się, że w Regionalnym Programie Operacyjnym nie ma
wystarczających środków na przeprowadzenie wszystkich
koniecznych inwestycji, postanowiliśmy wspólnie działać.
Motorem napędowym całego projektu zostały Krapkowice, które już kilka lat temu z sukcesem wybudowały dwa
żłobki w formule PPP. My zresztą też mamy doświadczenia
we współpracy z sektorem prywatnym – w ramach kredytu
kupieckiego zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne.
Samorządy coraz częściej zaczynają myśleć o Partnerstwie Prywatno-Publicznym. Zakończone z sukcesem
projekty ośmielają kolejnych samorządowców?
Na pewno. Wątpliwości mijają wraz z kolejnymi zrealizowanymi projektami, ale też dzięki dostępowi do wiedzy o PPP.
To procedura organizacyjnie i prawnie skomplikowana ale
transparentna i czytelna. Wszystkie etapy są jasno określone, a wybór partnera prywatnego następuje zgodnie
z ustawowymi wytycznymi.
W ramach projektu będziecie modernizować szkoły
i budynki administracyjne. Dlaczego nie skorzystaliście
np. ze środków unijnych?

Po pierwsze dlatego że, jak już wspomniałem, w RPO nie
było wystarczającej ilości środków na zrealizowanie wszystkich inwestycji. Poza tym, przy projektach termomodernizacyjnych ze środków unijnych często występuje wymóg
dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
szczególnie słonecznej. Montowanie paneli w szkołach jest
nie do końca opłacalne, w czasie najbardziej słonecznych
miesięcy szkoły przecież nie działają. Poza tym, bardzo ważne było dla nas też to, że nasze zobowiązania przy realizacji projektów w formule PPP nie mają wpływu na wskaźniki
zadłużenia.
Jesteście Państwo przed negocjacjami z partnerami
publicznymi. Czego się spodziewacie?
Przede wszystkim mamy nadzieje, że nasz projekt okaże się interesujący dla partnerów prywatnych. Liczymy
na ich doświadczenie i pomoc. To też jest bardzo ważny element PPP, oddajemy zarządzanie źródłami ciepła
firmom, które się na tym znają lepiej od nas. To, jakie
oszczędności uda się wygenerować będzie dla nich równie ważne jak dla nas, w końcu na tym opierać będzie się
ich zysk. Do tego większość specjalistów z zakresu PPP
podkreśla, że budżety inwestycyjne przy tej formule są
o wiele rzadziej przekraczane, niż przy innych formach
zamówień publicznych. A to dla nas samorządowców
ma wielkie znaczenie.
Dziękuję za rozmowę.
Bartosz Korbus
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PPP – budowanie konkurencyjności MMSP
Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
i Trustcon sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. PPP – budowanie konkurencyjności MMSP, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2.
Głównym celem projektu jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej 315 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MMSP) poprzez przeszkolenie 357 pracowników tychże przedsiębiorstw, w ramach 6720 godzin szkoleniowych
z wiedzy z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i praktycznych
umiejętności w obszarze PPP, w okresie od 01.01.2017–
31.03.2019. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2
rodzaje szkoleń z zasad realizacji przedsięwzięć partnerstwa
publiczno-prywatnego:
– szkolenia ogólne
– szkolenia dedykowane

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu przedsięwzięć PPP
i prowadzeniu szkoleń. Głównym trenerem prowadzącym szkolenia jest Bartosz Korbus z Instytutu PPP. Każde
szkolnie trwa 2 dni (16 h). Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie (poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad) każdego dnia
szkolenia. Na zakończenie szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończeniu szkolenia.
Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny – odpłatność
za udział w szkoleniu ogólnym wynosi 117,12 zł/ za 1 os., za
udział w szkoleniu dedykowanym – 191,88 zł/z 1os.
Rejestracji na szkolenie należy dokonywać poprzez stronę
www.poznajppp.pl, gdzie znajdują się wymagane dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie.
Szkolenia ogólne

Udział w szkoleniach mogą brać pracownicy1 mikro, małych
lub średnich firm (MMSP)2, posiadających siedzibę na terenie Polski, zainteresowanych wejściem na rynek PPP, którzy
to pracownicy:
(1) dotychczas zajmowali się m.in. tworzeniem strategii firmy i zarządzaniem, relacjami z sektorem publicznym i innymi przedsiębiorcami, pozyskiwaniem
zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, opracowaniem oferty inwestycyjnej firmy od strony ekonomicznej lub prawnej, zarządzaniem sprzedażą oraz
marketingiem, obsługą wykonania umowy o zamówienie publiczne,
(2) będą zaangażowani w postępowania o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą z dn.19.12.2008
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.z2015
poz.696 ze zm.), jak również w realizację tego typu
umów po stronie partnera prywatnego, na które firma
planuje złożyć ofertę.

Poprzez udział w szkoleniach ogólnych pracownicy MMSP
nabędą teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu realizacji przedsięwzięć w formule PPP. W trakcie tych
szkoleń zostaną zaprezentowane informacje m.in. na temat:
ram prawnych wdrażania projektów PPP – ogólnych dla
wszystkich branż, najważniejszych uniwersalnych dla każdego typu przedsięwzięć zadań stojących przed podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami na etapie procedury
wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia
PPP, rodzajów ryzyka, zasad finansowania, w tym realizacji
projektów hybrydowych(finansowanych z funduszy europejskich).

Osoba związana z przedsiębiorcą na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy
o dzieło, jeżeli umowę taką zawarto z pracodawcą, z którym pozostaje się w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorstwa powinna być również zgodna z klasyfikacją MŚP w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia
26.06.2014 r.)

Dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy uczestnicy
szkoleń będą mogli w swej praktyce zawodowej uczestniczyć w istotnym obszarze zamówień publicznych niedostępnych dla nich przed uczestnictwem w projekcie
ze względu na barierę dostępu do wiedzy o PPP i koszty doradztwa specjalistycznego. Ponadto, dzięki nabytym
umiejętnościom będą mogli nawiązywać relacje z innymi
przedsiębiorcami jako inicjatorzy (członkowie) konsorcjów
i podwykonawcy, uczestnicząc w rynku niedostępnym dla
podmiotów nie rozumiejących natury PPP. Grupy szkoleniowe liczą od 12 do 16 osób.

1

2

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracować w grupach analizując przykładową dokumentację dotyczącą
ogłoszenia o koncesji, postępowania o zawarcie umowy
o PPP oraz test rynku dla przedsięwzięcia PPP (z opłatą
za dostępność) i osobno test rynku dla postępowania
koncesyjnego.
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Program szkolenia ogólnego
• Partnerstwo publiczno-prywatne – wprowadzenie
• Pojęcie i rodzaje ryzyka w projektach PPP. Projekty hybrydowe w perspektywie 2014–2020. Regulacje polskie
w zakresie podziału ryzyk w praktyce
• Analiza przykładowej dokumentacji dotyczącej ogłoszenia o koncesji, postępowania o zawarcie umowy o PPP
oraz test rynku dla przedsięwzięcia PPP (z opłatą za dostępność) i osobno test rynku dla postępowania koncesyjnego
• Analiza udanych przedsięwzięć PPP
• Analiza przykładowej dokumentacji poprzedzającej
wszczęcie postępowania dotyczącego wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza.
Terminy szkoleń ogólnych
W celu poznania aktualnych terminów spotkań zapraszamy na strony: www.poznajppp.pl oraz www.ippp.pl.
Możliwe jest zorganizowanie szkolenia – indywidualnie dla zebranej min. 12 osobowej grupy uczestników
– w innym terminie, również w cyklu sobota-niedziela
lub piątek-sobota.
Szkolenia dedykowane
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Poprzez udział w szkoleniach dedykowanych pracownicy
MMSP nabędą w szczególności praktyczne umiejętności,
ale i teoretyczną wiedzę z zakresu realizacji przedsięwzięć
w formule PPP w obszarze, który jest zbieżny z obszarem
działalności ich firmy, gdyż zapoznają się z kluczowymi
elementami umowy PPP negocjowanymi w trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego i poznają najtrudniejsze kwestie negocjacyjne pojawiające się w praktyce (m in. dotyczące finansowania projektów, sposobu
kontroli ze strony podmiotu publicznego i oceny wykonania umowy).
W trakcie tychże szkoleń zostaną zaprezentowane w sposób syntetyczny informacje na temat ram prawnych wdrażania projektów PPP oraz najważniejszych zadań stojących
przed podmiotem publicznym i przedsiębiorcami na etapie
procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia PPP – stosownie do specyfiki zadania publicznego zrealizowanego w ramach omawianych przedsięwzięć.
Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie opracowane memorandum negocjacyjne (tzn. dokumenty wykorzystywane w trakcie negocjacji) oraz SIWZ (tzn. wzór umowy i formularz oferty).

W trakcie szkolenia uczestnicy pracując w grupach
będą analizować ww. dokumentację i dyskutować
o mocnych i słabych stronach oferty jaką w zadanych
warunkach mogliby złożyć. Wiedzę tę następnie uczestnicy będą mogli wykorzystać ćwicząc w grupach warianty rozwiązań możliwe do przyjęcia w ramach negocjacji z podmiotem publicznym. Na zakończenie pracy
w grupach trener przedstawi kompromisowe rozwiązania stosowane w praktyce, które uczestnicy będą mogli
wykorzystać w przyszłości. Grupy szkoleniowe liczą od 8
do 12 osób.
Terminy szkoleń dedykowanych
Rozpoczęcie szkoleń dedykowanych planowane jest
na grudzień 2017 r., choć Instytut PPP nie wyklucza
rozpoczęcia tychże szkoleń wcześniej z uwagi na interesujące znaczną grupę przedsiębiorców ogłoszenie
o naborze na partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia PPP, np. w obszarze efektywności energetycznej, kubatury.
Terminy szkoleń dedykowanych będą ogłaszana na bieżąco na stronie internetowej projektu po opublikowaniu
przez podmiot publiczny ogłoszenia o postępowaniu na
wybór partnera prywatnego. Szkolenia dedykowane będą
ściśle związane z ogłoszonym postępowaniem, gdyż szkolenie ma na celu przygotowanie MMSP do wzięcia udziału
w składaniu ofert na wybór partnera prywatnego. Więcej
informacji dostępnych jest na www.poznajppp.pl oraz na
www.ippp.pl
DEFINICJE
Mikro przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające
mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające
od 10–49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające
od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów euro.
Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw
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Szkolenia regionalne dla samorządów w ramach projektu

Długotrwałe analizy i dyskusje prowadzone w ramach przygotowania projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” pozwoliły uzyskać przemyślaną jakość
i spójność projektu, który przyniesie uczestnikom wymierne korzyści i pozwoli osiągnąć zakładane rezultaty.

pitał prywatny będzie o wiele ważniejszą formą uzupełnienia
niedoborów środków na inwestycje. Jednak to nie brak środków na inwestycje jest głównym czynnikiem korzyści ze stosowania formuły PPP, ale fakt, że tak realizowane inwestycje są
potencjalnie bardziej efektywne w długim okresie.

Konsorcjum Związku Miast Polskich (ZMP) i Związku Powiatów Polskich (ZPP) ma za zadanie dotrzeć do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z bardzo konkretnym
przesłaniem. Chcemy przekonywać, że dobrze przygotowane partnerstwo publiczno-prywatne pozwala w dłuższej
perspektywie realizować zadania publiczne w sposób korzystny dla obu stron, promując profesjonalne modele zarządzania publicznego w samorządach.

Po drugie, stosowanie narzędzi PPP jest ważnym czynnikiem zmniejszającym w dłuższej perspektywie skalę wydatków bieżących JST lub pozwalającym je lepiej kontrolować.
Wiąże się to z kluczowym znaczeniem parametru „nadwyżki operacyjnej” w zarządzaniu finansami JST. W jednostkach
samorządu terytorialnego, podobnie jak w podmiotach
gospodarczych, nie można wydawać więcej niż wynoszą
wpływy, liczone w dłuższym okresie. Dlatego dobre zarządzanie wydatkami bieżącymi w każdej części jednostki samorządu staje się kluczem do jej rozwoju, ponieważ
umożliwia wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie całej JST i wygenerowanie środków własnych na inwestycje. Projekty PPP mogą być droższe w fazie inwestycyjnej. Jednak w dobrze przygotowanej tą metodą inwestycji,
w długiej perspektywie czasu, gdy liczymy zarówno wydatki majątkowe, jaki i bieżące koszty eksploatacji, łączne koszty będą niższe niż samodzielna realizacja i samodzielna eksploatacja powstałej infrastruktury.

Można wyróżnić dwa zasadnicze wymiary korzyści finansowych formuły PPP dla samorządów, zarówno po stronie
dochodowej w JST, jak i wydatkowej.
Po pierwsze, realizacja inwestycji w formule PPP to cenne
uzupełnienie źródeł finansowania niektórych inwestycji komunalnych. Dotyczy to zarówno obecnej perspektywy finansowej, kiedy środki unijne są jeszcze szeroko dostępne –
mamy bowiem możliwość wykorzystania dotacji unijnej jako
wkładu gminy do projektów PPP, jak i przede wszystkim kolejnej perspektywy finansowej UE, gdy skala środków dostępnych dla polskich samorządów będzie znacznie mniejsza i ka-

Wdrożenie PPP wymusza badanie efektywności finansowej w całym cyklu życia budowanej infrastruktury, zanim
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„Rozwój partnerstwa
publiczno-prywatnego
w Polsce”
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jeszcze podejmiemy decyzję o przystąpieniu do niej, czego
w sektorze publicznym często nie robimy, bo koncentrujemy się na wysiłku sfinansowania danej inwestycji. Projekty PPP wymagają myślenia długofalowego o strategii rozwoju i łączenia planowania strategicznego, finansowego
i przestrzennego, czyli zmuszają JST do właściwego podejścia do zarządzania w sektorze publicznym. Wejście w proces PPP zmusza JST do wykorzystywania analiz przedrealizacyjnych, a potem kontrolowania ich wykonania przez
partnerów prywatnych, co pomoże podnieść kompetencje
samorządu do nadzorowania własnych spółek i zakładów
budżetowych.
W tym celu warto inwestować w przygotowanie kadr.
Mamy przekonanie, że po zakończeniu obecnie realizowanego projektu „Rozwój PPP w Polsce” wśród urzędników samorządowych, którzy będą w nim uczestniczyć, znacząco
wzrosną kompetencje dotyczące zarządzania inwestycjami.
Konsorcjum ZMP i ZPP angażuje się w ten projekt, ponieważ z jednej strony nasi członkowie są zainteresowani stosowaniem narzędzi PPP, a z drugiej strony wierzymy, że
prawidłowo przygotowane i stosowane procedury są bezpieczne i korzystne dla samorządów. Nasz udział w projekcie będzie mocno zaznaczony i obejmie 4 obszary działań:
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(a) organizację szkoleń regionalnych
w 16 województwach:
Szkolenia regionalne to cykl 16 dwudniowych, intensywnych szkoleń, będących okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z podstawowych zagadnień z zakresu stosowania metodologii PPP. Szkolenia odbędą się w 16 województwach
i ich uczestnikami mogą być osoby nieposiadające lub posiadające niewielkie doświadczenie w realizacji inwestycji
lub usług w formule PPP. Udział w szkoleniach regionalnych
pozwoli na poznanie zasad i uwarunkowań realizacji takich
przedsięwzięć, zarówno prawnych, organizacyjnych, jak
i finansowych. Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom
z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie
PPP w Polsce, wsparte zawsze spojrzeniem z perspektywy
praktyka samorządowego, który zrealizował różne przedsięwzięcia w tej formule. Kładziemy nacisk na praktyczne aspekty interesujące dla pracowników sektora samorządowego,
starając się „odczarować” formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły.

Uczestnicy szkoleń pokrywają tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia, pozostałe koszty (udziału w szkoleniu, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i noclegu) finansowane
są w ramach projektu.
(b) organizację wizyt studyjnych w JST,
które realizują z powodzeniem projekty PPP
Cykl 12 wizyt studyjnych to element uzupełniający całość
działań edukacyjnych w projekcie. Uczestnicy na miejscu
zrealizowanej inwestycji poznają cały proces jej przygotowania i wdrożenia, mając jako eksperta i przewodnika gospodarza danej JST, który przeprowadził całą procedurę. To
miejsce na zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami
przy konkretnym przedsięwzięciu i dyskusję o polecanych
rozwiązaniach oraz o tym, czego unikać. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu na miejsce.
(c) 11 numerów Biuletynu PPP wraz
z Encyklopedią PPP
Każdy biuletyn będzie poświęcony odrębnemu tematowi
i będzie zawierał szczegółowy opis wybranego elementu
procedury PPP. Pierwsze wydanie będzie w dużej mierze
nakierowane na poznanie założeń projektu. Do każdego
biuletynu zostanie dołączona kolejna część encyklopedii
PPP, która będzie się składać z 2 podstawowych zagadnień
PPP na każdy numer i w całości stworzy spójne kompendium dotyczące PPP.
(d) p
 romocję PPP wśród członków ZMP jako formę
działań uzupełniających
Podczas organizowanych przez nas konferencji i kongresów
gromadzących wielu samorządowców, będziemy promować zarówno metodologię wdrażania projektów PPP, jako
efektywnego sposobu realizacji inwestycji komunalnych,
jak i przykłady zrealizowanych inwestycji.
Zgłoszeń na poszczególne elementy szkoleniowe projektu
można dokonywać poprzez stronę www.ppp.gov.pl.
Zapraszamy!
Opracowanie:
Anna Wiktorczyk-Nadolna, Tomasz Potkański

Cykl szkoleń regionalnych organizowany jest przez Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań,
zwany dalej „Organizatorem”, w związku z realizacją projektu pn. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

