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Szanowni Państwo,

Pozostaje zatem czekać na pierwsze projekty rządowe, które wzbogacą ofertę PPP tworzoną przez samorządy, również
w zakresie rewitalizacji, jak np. w Nowym Dworze Mazowieckim. W minionym roku, w ramach działań Instytutu PPP jak
również Ministerstwa Rozwoju, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich na rzecz rozwoju rynku PPP, miałem
osobistą przyjemność przeprowadzenia szkoleń dla blisko 1000 samorządowców. Duża część uczestników zainteresowana była projektami w zakresie sportu i turystyki, dlatego zapraszam czytelników do zapoznania się z uwarunkowaniami
dotyczącymi uwzględnienia w ramach przedsięwzięć PPP działalności komercyjnej, wykraczającej poza ramy gospodarki komunalnej. Podobnie, warto zapoznać się z pierwszym projektem PPP z obszaru elektromobilności realizowanym we
Wrocławiu. W listopadzie spotkamy się Płocku na Międzynarodowym Forum PPP, które powinno pozwolić na wymianę
doświadczeń we wdrażaniu projektów tego typu. Powinna być to okazja do bezpośredniej wymiany opinii o zmianach
planowanych na rynku.

Zapraszam do lektury.
Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Po wielu latach oczekiwania na jasny komunikat o wpisaniu PPP w system realizacji zadań publicznych, w lipcu 2017 r. przyjęta
została oficjalna polityka rządu w zakresie rozwoju PPP w Polsce. Jej zapowiedzi pojawiły się już w Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju Ministra Morawieckiego, który kieruje ministerstwem właściwym ds. rozwoju regionalnego, pełniącym teraz funkcję
centralnej jednostki właściwej ds. PPP. Działania przewidziane w ramach polityki rozwoju PPP obejmują między innymi szeroko zakrojoną edukację i system merytorycznego wsparcia podmiotów publicznych, a także stworzenie bazy projektów PPP
i zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie, którą obsługuje w ramach wygranego przetargu Instytut PPP.
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Polityka rządu w zakresie
rozwoju PPP w Polsce
W poprzednich numerach Forum PPP poruszaliśmy kwestie zapisów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR), które jasno podkreślają potrzebę rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. SOR, wskazując na konieczność
świadczenia coraz szerszego zakresu usług publicznych, wymagających coraz bardziej wielowymiarowego dostępu do
infrastruktury, podkreśla potrzebę zaangażowania sektora
prywatnego w zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury
publicznej, jak również w przygotowanie i realizację inwestycji realizowanych przez sektor publiczny. Przyjęta 26 lipca 2017 r. przez Radę Ministrów „Polityka Rządu w zakresie
rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”1, dalej „polityka
PPP”, szczegółowo opisuje założenia SOR w tym zakresie. Już
na wstępnie wskazano, że:

Dokument diagnozując olbrzymie potrzeby inwestycyjne
sektora publicznego w najbliższych latach pokazuje jednoczenie, że budżety jednostek publicznych nie dysponują wystarczającymi finansami do zrealizowania ciążących
na nich przedsięwzięć. Skutkować to będzie koniecznością
większego zaangażowania środków finansowych przedsiębiorstw do realizacji tych inwestycji, jak i świadczenia usług
publicznych na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym, co powinno być korzystne dla obu stron.
W ocenie rządu, z finansowego punktu widzenia PPP daje
podmiotowi publicznemu możliwość zrealizowania inwe1

2

Załącznik do uchwały nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2017 r. (RM-111-83-17) dostępna na stronie http://www.ppp.gov.pl/
Aktualnosci/Documents/POLITYKA_PPP_0717.pdf
Polityka… s.3

stycji bez znaczącego angażowania środków publicznych
na etapie budowy lub modernizacji, pozwalając na lepsze planowanie wydatków budżetowych. W konsekwencji również daje możliwość realizacji większej liczby inwestycji, niż miałoby to miejsce w przypadku samodzielnego
działania władz publicznych. Zwrócono przy okazji uwagę, że poprawnie wdrożone projekty PPP pozwalają na
terminową realizację inwestycji, zapewniają lepsze zarządzanie jakością świadczonych usług oraz charakteryzują
się wzrostem efektywności wydatków publicznych związanych z tym przedsięwzięciem.
Po raz pierwszy od prawie dziewięciu lat funkcjonowania
ustawy o PPP i ustawy koncesyjnej3, w sposób formalny
Rząd Polski stwierdził, że jest zainteresowany dynamicznym rozwojem stosowania formuły PPP przy realizacji
zadań publicznych oraz świadczeniem wysokiej jakości
usług publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne powinno być rozważane przez jednostki sektora publicznego jako alternatywne i równoważne do tradycyjnych metod realizacji zadań publicznych. Ważne jest jedynie, aby
ocena zasadności stosowania tej formuły wskazywała korzyści, jakie dla konkretnej inwestycji oraz interesu publicznego wynikają z jej zastosowania.4
3

4

W 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, z późn. zm.)
oraz ustaw a z dnia 9.01.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113), zastąpiona ustawą z 21.10.2016 r.
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1920)
Tamże s 4.
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„Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą na szybszy rozwój Polski, której nie wolno zmarnować. PPP jest
jedną z form dostarczenia wysokiej jakości infrastruktury publicznej wraz z jej sfinansowaniem. Partner prywatny inwestując w świadczenie usług publicznych udostępnienia zasoby umożliwiające wprowadzanie nowych
rozwiązań zarządczych i organizacyjnych, wyższych standardów świadczenia usług lub rozwiązań technicznych
i technologicznych służących obniżeniu kosztów świadczenia usług publicznych. PPP może przyczynić się również do wzrostu efektywności wykorzystania funduszy
Unii Europejskiej (UE) poprzez realizację projektów łączących środki unijne i prywatne”.2
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Celem Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego przy założeniu, że wybór tej formuły
powinien prowadzić do uzyskania maksymalnych korzyści
ekonomiczno-społecznych.
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Poza głównym celem wspomnianym powyżej, polityka rządu powinna przyczynić się do5:
• zapewnienia lepszej jakości usług oraz dostarczanej infrastruktury publicznej,
• odciążenia budżetów jednostek publicznych w fazie inwestycyjnej poprzez zapewnienie finansowania
przez podmioty prywatne,
• zwiększenia efektywności wykorzystania istniejących
aktywów strony publicznej,
• wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury i jej utrzymania oraz w zakresie świadczenia
usług publicznych,
• określenia przejrzystych zasad wykorzystania formuły
partnerstwa publiczno-prywatnego,
• zwiększenia świadomości jednostek publicznych w zakresie rozważania PPP jako równoważnej, alternatywnej metody dostarczania infrastruktury i wysokiej jakości usług publicznych,
• stworzenia warunków, w szczególności w przypadku
dużych projektów rządowych, by PPP było jedną z opcji rozważanych w podejmowaniu decyzji o wyborze
metody realizacji inwestycji,
• zwiększenia liczby zasadnych ekonomicznie inwestycji
(w modelu tradycyjnym i w formule PPP) finansowanych z budżetu państwa,
• wspierania sektora jednostek samorządu terytorialnego w realizacji przedsięwziąć PPP.

Dokument, diagnozując bariery rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce, wskazuje na dotychczasowy brak czytelnej struktury instytucjonalnej i skoordynowanej polityki rozwoju PPP. Podkreśla jednocześnie
konieczność wypracowania lepszych rozwiązań legislacyjnych w obszarze PPP oraz stworzenie dostępnej bazy
projektów PPP (zamierzeń inwestycyjnych). Zaznacza,
że konieczna jest stała edukacja podmiotów publicznych w zakresie formuły PPP, co powiązane powinno
być z udostępnieniem podmiotom publicznym odpowiednich wytycznych i dobrych wzorców. Ma to wspierać sektor publiczny w tworzeniu i wdrażaniu większych
projektów PPP, co z kolei powinno wpłynąć na większe
pozyskanie zainteresowania i zaangażowania się sektora prywatnego w tego typu przedsięwzięcia. Lepsze
przygotowanie projektów PPP konieczne jest również
dla uzyskania finansowania, co powinno być połączone
z szerszym informowaniem społeczeństwa o celach i za5
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sadach na jakich opierają się te projekty, jak i korzyściach
które przynoszą.
Znaczenie dokumentu dla podmiotów publicznych
Do czasu uchwalenia omawianej polityki sektor publiczny,
decydujący się na analizę przedrealizacyjną przedsięwzięć
PPP oraz sam proces wdrożenia przetargu prowadzącego do
wyłonienia partnera prywatnego, skazany był na samodzielną interpretację zapisów poszczególnych aktów prawnych,
które nie pozwalały na dokonanie rozstrzygnięć dla kluczowych decyzji politycznych, dotyczących powodów zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Polityka rządowa w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
pozwala na ograniczenia ryzyka politycznego i kontrolnego
związanego z realizacją przedsięwzięć na poziomie rządowym, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie muszą już one samodzielnie „przecierać szlaku”. Mogą odwołać
się do założeń ogólnopolskich, wypracowanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i przyjętych przez
rząd dla całego kraju. Nie zwalania to oczywiście administracji samorządowej lub poszczególnych działów administracji
rządowej od samodzielnego przemyślenia znaczenia modelu PPP przy realizacji ich zadań. Przeciwnie, polityka jest
punktem wyjścia do tego rodzaju refleksji. Samodzielne planowanie założeń w zakresie PPP może mieć już obiektywny punkt odniesienia dla wszelkiego rodzaju projektów PPP.
„Kluczowe zasady realizacji projektów PPP” wskazane w zatwierdzonej polityce PPP powinny dodać stabilności pracom
nad projektami PPP:
1. Zabezpieczenie interesu publicznego
Podejmując decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego
podmiot publiczny powinien upewnić się czy projekt nie
jest sprzeczny z szeroko rozumianym interesem publicznym. Przygotowując projekt, zgodnie z założeniami polityki PPP, należy zweryfikować czy odpowiada on faktycznym potrzebom społecznym oraz jakie wynikną korzyści
dla społeczeństwa ze zrealizowania go. Już od pierwszych
czynności związanych z określeniem potrzeb projektowych, przy definiowaniu celu i zakresu przedsięwzięcia,
należy dokumentować wszelkie decyzje i argumenty przemawiające za podjętymi działaniami, co pozwoli na późniejszą ewaluację projektu, jak i ułatwi ewentualną kontrolę
poprawności podejmowanych działań.
2. Właściwa strategia realizacji inwestycji
Podmioty publiczne przystępując do realizacji danego
przedsięwzięcia powinny, poza potwierdzeniem celowości i zasadności realizacji inwestycji, zweryfikować możliwości i korzyści zastosowania formuły PPP w porównaniu do innych metod. W świetle założeń polityki, analizy

PPP na co dzień

5

porównawcze powinny dotyczyć szczególnie dużych inwestycji, gdyż PPP może być tańszą formą realizacji inwestycji niż tradycyjne zamówienia publiczne i może generować oszczędności w całym cyklu życia projektu.

nych, w szczególności prawnych i finansowych, a także
technicznych.

3. Właściwe ustrukturyzowanie procesu - etapy
realizacji projektu

W polityce podkreślono, że podmiot publiczny powinien tak planować projekt, by jego realizacja przyniosła
maksymalne korzyści ekonomiczno-społeczne. Powinny być one ustalone mając na uwadze wszystkie koszty jakie niesie realizacja przedsięwzięcia, w całym cyklu
życia projektu, z uwzględnieniem kosztów projektowania i budowy, bieżącej realizacji usług, kosztów utrzymania i modernizacji oraz rozliczeń na koniec realizacji
projektu, przy uwzględnieniu finansowej jak i społecznej stopy dyskontowej. Partnerstwo powinno zapewnić dodatkowe korzyści, np. wzrost efektywności, wzrost
innowacyjności rozwiązań itd., w porównaniu z tradycyjnym modelem. W polityce zaznaczono również, że
kwestią kluczową jest, aby przy szacowaniu korzyści z realizacji przedsięwzięcia PPP, w ramach analiz opłacalności doszło do porównania tych samych pozycji kosztowych, poziomu usług, czasu świadczenia tych usług wraz
z kosztami wynikającym z przejęcia danego rodzaju ryzyka przez stronę publiczną i prywatną oraz innych korzyści pozafinansowych.

Następnym krokiem podmiotu wdrażającego projekt
PPP powinno być przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego i zapewnienie finansowania
przedsięwzięcia lub odstąpienie od formuły PPP, jeśli
jest ona nieuzasadniona. W tych działaniach podmiot
publiczny powinien korzystać z własnych wyspecjalizowanych zespołów ds. PPP lub doradców zewnętrz-

5. Ukierunkowanie na usługi, a nie inwestycje
Przyjęta polityka PPP podkreśla, że przygotowując się do
realizacji projektu PPP, podmiot publiczny powinien przyjmować za cel określoną jakość i wolumen świadczonych
w wyniku realizacji projektu usług. Głównym celem PPP
nie powinno być uniknięcie ponoszenia nakładów finansowych przez sektor publiczny, a raczej osiąganie rezultatu dodanej wartości, jaką mogą mieć np. usługi dostępu
do wytworzonej infrastruktury. Ukierunkowanie podmiotu
publicznego realizującego projekt PPP raczej na usługi niż
infrastrukturę samą w sobie pozwala, w ocenie twórców
polityki, na: zapewnienie dostosowania działań do potrzeb,
lepsze wykorzystanie posiadanych bądź powstałych w ramach projektu składników majątkowych, maksymalizację
efektywności przyjętych rozwiązań oraz zapewnienie innowacyjności projektu. Partner prywatny będzie już w trakcie projektowania i wykonywania usług, a potem w fazie
operacyjnej, skupiał się na wyborze najlepszych sposobów
świadczenia usług.
6. Odpowiedzialny podział ryzyka
Analiza i zarządzanie ryzykiem muszą być zawsze obecne
w procesie realizacji projektów PPP, ponieważ zgodnie z założeniami polityki PPP:
• pozwalają na przyporządkowanie ryzyka tej stronie, która będzie nim najlepiej zarządzać,
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Podmiot publiczny powinien zawsze dokładnie określić zakres projektu, w tym również zakres wszelkich działań i ich
harmonogram. Co istotne, polityka wskazuje na zasadność
korzystania przez administrację ze wsparcia wewnętrznych
ekspertów lub zewnętrznych doradców, tak by zakres i sposób realizacji planów inwestycyjnych był szczegółowy i odpowiedni dla danej inwestycji. Po sprecyzowaniu zakresu
projektu zaleca się weryfikację efektywności jego realizacji w modelu tradycyjnym i w modelu PPP oraz weryfikację wykonalności finansowej projektu. Na tym etapie należy również zrobić zarys podziału rodzajów ryzyka, określić
model finansowania oraz najważniejsze postanowienia
przyszłej umowy o PPP. Analizy takie powinny być wsparte testami rynkowymi (konsultacjami z potencjalnymi inwestorami), które powinny zdiagnozować możliwość zaangażowania podmiotu prywatnego, optymalny mechanizm
wynagradzania partnera oraz podział zadań w ramach przyszłej umowy. W analizach najważniejszym kryterium oceny
przedsięwzięcia powinien być interes publiczny, lecz ważne
jest również takie ułożenie założeń projektu, by wzbudzał
zainteresowanie wśród podmiotów prywatnych i miał szansę uzyskać finansowanie.

4. Ocena efektywności
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•

•
•

wpływają na całkowity koszt projektu, odgrywają istotną rolę w analizach dotyczących zasadności zastosowania modelu PPP na różnych etapach przygotowania
i wdrożenia projektu,
pozwalają na stwierdzenie, czy projekt PPP jest zaliczany
do długu oraz deficytu publicznego, sprzyjają w uzyskaniu finansowania dla projektów,
wpływają na zainteresowanie sektora prywatnego realizacją projektu PPP,
mają wpływ na zasady współpracy oraz postanowienia
umowy o PPP.

7. Wykorzystanie wiedzy, innowacyjności
i umiejętności sektora prywatnego
Partner prywatny powinien być wybierany z myślą o jego
wiedzy i doświadczeniu, dlatego w procedurze jego wyboru szczególne znaczenie powinna mieć wiedza i innowacyjność sektora prywatnego oraz jakość i kreatywność proponowanych rozwiązań.
8. Zapewnienie przejrzystości i konkurencyjności
Proces wyboru partnera prywatnego powinien być realizowany z wykorzystaniem otwartej, jawnej, konkurencyjnej procedury przetargowej. W praktyce oznacza to realizację wyboru zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
Zwraca się szczególną uwagę na unikanie nadinterpretacji

i nadmiernego wykorzystywania możliwości ograniczenia
jawności w procedurze zawierania umów PPP - tajemnica przedsiębiorstwa, poufność dialogu konkurencyjnego.
Dodatkowo, warto jest dołożyć wszelkich starań, by działania zespołu projektowego i decyzje podmiotu publicznego
były zrozumiałe dla potencjalnych partnerów prywatnych
oraz społeczeństwa.
9. Zapewnienie właściwego zarządzania
umową PPP
Umowy PPP, a w przypadku PPP instytucjonalnego również umowy wspólników, będące z natury umowami
długoletnimi, wymagają aktywnego zarządzania. Dla zapewnienia efektywnego zarządzania kontraktami przez
cały cykl życia projektu niezbędne jest właściwe określenie wskaźników i określenia poziomu jakości realizacji usług.
Strona publiczna musi mieć świadomość, że zlecając świadczenie pewnych usług partnerowi prywatnemu lub świadcząc usługi w formie spółki PPP z udziałem partnera prywatnego, zachowuje ustawową odpowiedzialność za ich
świadczenie. W związku z tym zaleca się, by w trakcie przygotowania projektu dokładnie określać oczekiwaną jakość
usług, sposoby jakimi będzie ona oceniana, częstotliwość
i formę weryfikacji, a także wskazywać je w dokumentach
przetargowych i umowie PPP.
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Konieczne jest powołanie na potrzeby realizacji przedsięwzięć typu PPP zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie
umową i wykorzystanie poszczególnych składników majątkowych zaangażowanych w realizację projektu.
10. Komunikacja ze społeczeństwem,
użytkownikami, interesariuszami
Skuteczna komunikacja pozwala m.in. wzbudzić zainteresowanie rynku czy zmniejszyć opór społeczny. Otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi projektem
i staranne rozważanie ich opinii oraz uwag już na wczesnym etapie zwiększa szansę na udaną realizację projektu.
W procesie dialogu należy brać pod uwagę decydentów
politycznych, instytucje finansowe, potencjalnych partnerów prywatnych, przyszłych użytkowników/usługobiorców.
Taką komunikację ułatwia również tworzenie strategii PPP
w ramach ogólnych strategii inwestycyjnych, zarówno na
poziomie centralnym jak i lokalnym.
11. Zaangażowanie instytucji finansujących
W polityce PPP zwrócono szczególną uwagę na zasadność włączania instytucji finansowych i banków w proces
ustalania ram przedsięwzięcia względnie najwcześniej.
Możliwe jest to już na etapie prowadzonych konsultacji
rynkowych lub w drodze indywidualnych rozmów z takimi instytucjami. Działanie to pozwoli na ograniczenie ryzyka braku akceptacji dokonanych wcześniej uzgodnień
pomiędzy stroną publiczną i prywatną, a tym samym braku zgody na finansowanie projektu. Podmiot publiczny
będzie mógł również, dzięki pracom nad zwiększeniem
bankowalności projektu, poznać schematy i źródła finansowania oraz dostępne możliwości gwarancyjne.
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12. Zespoły projektowe
W tym punkcie podkreślono istotę zaangażowania
w projekt odpowiednio przygotowanej kadry podmiotu
publicznego. Stabilny zespół projektowy, o odpowiednich do przedsięwzięcia kompetencjach i zasobach czasowych oraz osobowych, ułatwia przygotowanie, wdrożenie i realizację projektów PPP. Zespół ds. PPP ważną
rolę odgrywa również na etapie zarządzania umową
o PPP. Odpowiednio przygotowana struktura organizacyjna pozwala podmiotowi publicznemu na zachowanie kontroli nad projektem i odpowiedzialne nim zarządzanie, ułatwiając współpracę z doradcami, a zdobyte
doświadczenia i wiedza będą wykorzystywane w kolejnych fazach realizacji projektu, jak również w kolejnych
przedsięwzięciach.
Co ważne, obok ustalenia kompetencji Ministerstwa
Rozwoju w zakresie rozwoju PPP w Polsce, strategia

wskazuje, że w ramach poszczególnych ministerstw
i centralnych organów administracji rządowej zaleca się
dokonanie analizy zasadności wyznaczenia, w zakresie
istniejących struktur, komórek odpowiedzialnych za działania związane z rozwojem PPP w ramach danego sektora lub regionu. Analogiczne rozwiązania organizacyjne powinny być, zgodnie z polityką rządu, rozważone
w kręgu administracji samorządowej oraz innych podmiotów publicznych, np. uczelni wyższych. Zgodnie
z założeniami polityki PPP, podmioty samorządowe jak
i inne podmioty publiczne mogą podejmować się opracowania i wdrożenia sektorowych, regionalnych strategii rozwoju PPP w postaci dedykowanych dokumentów
lub części szerszych strategii inwestycyjnych. Dotyczy to
również przygotowania sektorowych lub odpowiednio
regionalnych baz zamierzeń inwestycyjnych.
Ministerstwo Rozwoju centralną jednostką
w zakresie rozwoju PPP w Polsce
Według zapisów polityki PPP, dla rozwoju PPP kluczowe
jest ustanowienie, na poziomie struktur rządowych, centralnego systemu zarządzania Polityką PPP i jej wdrażania. To Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego będzie
pełnić funkcję centralnej jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnej za wykorzystanie PPP w Polsce i koordynującej działania innych instytucji rządowych w tym zakresie.
Departament PPP Ministerstwa Rozwoju będzie współpracował z innymi jednostkami PPP w ministerstwach
oraz z innymi podmiotami publicznymi, gremiami i zespołami powołanymi na szczeblu rządowym, działającymi
w zakresie PPP, oraz podmiotami tzw. sektora pozarządowego realizującymi zadania z zakresu PPP. Departament
PPP będzie również pełnił funkcję centrum wiedzy nt.
PPP. Do najważniejszych zadań centralnej jednostki koor-
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Omawiany dokument uwzględnia szereg działań niezbędnych dla zapewnienia właściwego rozwoju i wykorzystania
formuły PPP w Polsce, do wykonania w okresie nie dłuższym niż dwa lata (poza działaniami o charakterze długoterminowym):
1. Zaproponowanie niezbędnych zmian prawnych w wyniku kompleksowego przeglądu otoczenia prawnego
partnerstwa, przygotowanie i przeprowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie niezbędnych zmian w celu
wyeliminowania niespójności i wdrożenia usprawnień
dla rozwoju PPP w Polsce.
2. Opracowanie i monitoring bazy zamierzeń inwestycyjnych do wdrożenia w modelu PPP (planowanych projektów), co powinno ułatwić podmiotom publicznym
pozyskanie inwestorów.

3. Prowadzenie bazy istniejących projektów PPP i monitoring ich realizacji oraz efektów .
4. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w tym
opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji w zakresie poszerzenia wiedzy na temat korzyści ze stosowania
PPP, akceptacji i poparcia przez różne grupy społeczne
realizacji inwestycji w tej formule.
5. Opracowanie i szerokie upowszechnienie wytycznych,
zaleceń, dobrych przykładów w zakresie np. przygotowania projektów (w tym oceny efektywności projektu),
przeprowadzenia postępowania przetargowego, wzorcowych klauzul umownych dla różnych sektorów, monitoringu projektów PPP, metodologii obliczania stopy
dyskontowej, zwrotu aktywów podmiotowi publicznemu oraz zarządzania umową PPP i zarządzania zmianami w projektach PPP. Jak podkreślono w założeniach polityki PPP, stosowanie ww. dokumentów będzie, co do
zasady, dobrowolne, z wyjątkiem obowiązku ich stosowania w przypadku projektów otrzymujących doradcze
wsparcie rządowe.
6. Zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania PPP, uzyskania finansowania oraz
realizacji umowy. Zgodnie z założeniami dokumentu,
konieczne jest zapewnienie przez Rząd wsparcia doradczego dla wybranych przedsięwzięć PPP. W ramach
tego wsparcia powinny być podejmowane działania
zapewniające doradztwo merytoryczne, finansowane
przez Ministerstwo Rozwoju, w większej skali niż dotychczas.
7. Certyfikacja. W celu zwiększenia pewności, co do wybranego modelu, korzyści realizacji projektu w formule
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dynacyjno-zarządzającej można zaliczyć działania: wdrożeniowe, koordynacyjne, monitoringowe i analityczne, tj.
oceniające wpływ regulacji prawnych i instytucjonalnych
na przebieg procesów realizacji PPP oraz skuteczność
i efektywność realizowanych projektów w odniesieniu
do stawianych celów, jak również ocenę transparentności
i poprawności stosowania regulacji. Funkcje te uwieńczą
zadania legislacyjne w zakresie PPP, edukacyjne, informacyjne oraz wspierające wdrażanie projektów PPP. Udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom publicznym
przygotowującym i realizującym projekty PPP oraz opracowywanie wytycznych, standardów oraz wzorcowych
dokumentów wspierających rozwój formuły PPP pozwoli na rozwinięcie działań oceniających - na wniosek podmiotów publicznych ocenianie zasadności i jakości przygotowania przedsięwzięć.
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PPP i jakości przygotowanych analiz poprzedzających
realizację projektu, zapewniona zostanie możliwość potwierdzenia zasadności realizacji inwestycji w formule
PPP i odpowiedniego jej przygotowania przez centralną jednostkę koordynująco-zarządzającą w zakresie PPP.
Certyfikacja będzie dobrowolna, uzależniona od decyzji podmiotu publicznego realizującego projekt i dedykowana inwestycjom odpowiednio zaawansowanym.
Zakres certyfikacji będzie dotyczył głównie oceny poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz
poprzedzających realizację danego projektu, przyjętego w ich wyniku modelu prawno-organizacyjnego
oraz mechanizmu wynagradzania podmiotu prywatnego, jak również proponowanego podziału ryzyk w projekcie. Wydaje się, że model dobrowolnej certyfikacji
będzie elementem zmniejszającym ryzyko kontrolne
przedsięwzięć PPP.
8. Opracowanie i wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły realizacji dużych projektów, planowanych do finansowania ze środków budżetu państwa. W przypadku dużych projektów, powyżej 300 mln PLN nakładów
inwestycyjnych z budżetu państwa, planowanych do
realizacji w formule tradycyjnej, należy przeanalizować
także wykorzystanie formuły PPP. Odpowiedzialna za
projekt instytucja powinna przeprowadzić stosowną
analizę oraz zasięgnąć niewiążącej opinii wyznaczonego podmiotu, np. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przed podjęciem decyzji o sposobie realizacji. Jest to tzw. „test PPP”. Opinia ta będzie
potwierdzała zasadność realizacji projektów w formule
tradycyjnej tylko w przypadku, gdy będzie ona przynosiła większe korzyści w całym cyklu życia projektu niż
formuła PPP, ze wskazanymi w polityce wyjątkami, co
znajduje potwierdzenie w zapisach procedowanej właśnie ustawy o zmianie ustawy o PPP.
9. Analiza i ustanowienie systemu gwarancji i poręczeń
dla sektora publicznego oraz prywatnego - utworzenie
specjalnego funduszu dla PPP w oparciu o preferencyjne zasady i stopy procentowe. Fundusz taki powinien
wspierać udzielanie przez banki komercyjne kredytów
dla bardziej ryzykownych przedsięwzięć, bez zwiększania kosztownych zabezpieczeń i stosowania nadmiernie
rygorystycznych warunków dla tego typu projektów.
Dodatkowo, opracowana zostanie analiza możliwości uruchomienia innych produktów wpływających na
zmniejszenie kosztów finansowych w projektach PPP.
Prowadzone działania nie mogą jednak zaburzyć konkurencji w tym zakresie. W tym kontekście należy dokładnie przeanalizować możliwości powołania i zasady
funkcjonowania takiego funduszu.
10. Analiza możliwości wdrożenia instrumentów wsparcia
współfinansujących koszty przygotowania oraz realizacji inwestycji dla podmiotów publicznych, np. kredyty preferencyjne. Analiza taka powinna odnieść się za-

równo do potrzeb jak i możliwości budżetu państwa,
w kontekście korzyści jakie może przynieść zwiększony
poziom inwestycji.
Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziano w ramach polityki wsparcie mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez szkolenia w zakresie przygotowania do udziału w postępowaniach na wybór partnera prywatnego oraz w zakresie doradztwa na etapie planowania,
negocjacji i realizacji przedsięwzięć PPP. Natomiast Urząd
Zamówień Publicznych powinien uwzględnić charakterystykę projektów PPP oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w ramach realizowanych programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych.
Realizacja działań przewidzianych w omawianej Polityce rządu w zakresie rozwoju PPP i ich rezultatów
powinna być monitorowana i podlegać ewaluacji,
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020 r.
Wyniki wdrażania polityki będą przedstawione Radzie Ministrów przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Podstawowymi miernikami, które
powinny pozwolić ocenić efektywność działań polityki do 2020 będą:
• wzrost liczby realizowanych inwestycji PPP – zawarcie co najmniej 100 nowych umów tego typu,
• wzrost udziału wartości podpisanych umów PPP
w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w sektorze publicznym do poziomu 5%,
• wzrost liczby postępowań wszczętych przez sektor
rządowy celem wyboru partnera prywatnego, przy
czym zgodnie z polityką, zakładane jest wszczęcie
co najmniej 10 takich postępowań,
• wzrost liczby podpisanych umów PPP w relacji do liczby ogłoszeń o wyborze partnera prywatnego do 40%.
Violetta Drabik-Franiewska
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Pierwszy miejski
carsharing w PPP
4 listopada oficjalnie wystartowała we Wrocławiu Miejska
Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA. Do
dyspozycji mieszkańców i turystów docelowo ma być 200
samochodów Nissan Leaf – 190 samochodów osobowych
i 10 typu VAN.
W ciągu trzech dni funkcjonowania w systemie zarejestrowało się ponad 2500 użytkowników, zaś Nissany Leaf wypożyczono ponad 1400 razy.
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Podobnie jak w dotychczasowych, w pełni prywatnych
projektach carsharingowych zamiast kluczyka wystarczy
smartfon. Należy pobrać na telefon aplikację i zarejestrować się w systemie. Samochód można zarezerwować również za pośrednictwem strony internetowej. Po weryfikacji danych i uruchomieniu aplikacji otrzymamy dostęp do
informacji o samochodach w najbliższej okolicy. Rezerwujemy auto, potwierdzamy wynajem i możemy korzystać
z usługi. Aplikacja umożliwia otwieranie i zamykanie samochodu bez posiadania kluczyka. Pozwala też sprawdzić
stan naładowania akumulatora i szacowany zasięg auta.
Opuszczając auto na kilka minut, nie trzeba kończyć wypożyczenia. Można wówczas wybrać tryb postoju.
Co istotne, nie trzeba zwracać samochodu do specjalnej
stacji. Podobnie jak w przypadku prywatnego wynajmu
samochodu na minuty wystarczy, że zostawimy je na legalnym i zgodnym z przepisami ruchu drogowego miejscu w wyznaczonym obszarze. Dodatkowo VOZILLA ma dedykowane miejsca parkingowe w ścisłym centrum miasta.
Użytkownicy nie muszą martwić się o ładowanie, tym zajmą się pracownicy wypożyczalni. Wszystkie pojazdy w ramach Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych
VOZILLA są ubezpieczone.
Wrocław przyjazny autom elektrycznym
Według badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley 1
samochód w carsharingu to do 13 aut prywatnych mniej

w mieście. Przy 200 samochodach VOZILLI powinno dać
to ponad 2500 aut mniej, co potencjalnie przekłada się na
miejsca parkingowe i skuteczną walkę ze smogiem (mniej
emisji spalin i CO₂).
Nissan LEAF to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych na świecie, idealny do codziennej
jazdy po mieście. Zasięg auta to nawet 250 km, co w zupełności wystarczy do swobodnego poruszania się po mieście.
Jest prosty w obsłudze, a automatyczna skrzynia biegów
zapewnia cichą, łagodną i komfortową jazdę. Każdy z samochodów posiada system odzyskiwania energii w trakcie
hamowania – to oznacza, że w warunkach miejskich auto
zużywa o wiele mniej energii niż na trasie.
− VOZILLA to unikatowy na skalę europejską projekt. Jednorazowe wprowadzenie 200 samochodów elektrycznych
przyczyni się do rozbudowy infrastruktury miasta o sieć
szybkich ładowarek do pojazdów napędzanych energią
elektryczną. Tak dynamiczny rozwój czyni Wrocław liderem e-mobility wśród polskich miast – mówi Paweł Luksic,
prezes firmy Enigma, operatora Miejskiej Wypożyczalni
Samochodów Elektrycznych VOZILLA.

Użytkownicy systemu mogą korzystać z wielu przywilejów
miejskich takich, jak:
• darmowy parking w całym mieście,
• dedykowane VOZILLI miejsca parkingowe w ścisłym
centrum Wrocławia,
• możliwość korzystania z większości pasów ruchu
uprzywilejowanego (buspasy),
• wjazd w strefy zamknięte dla samochodów spalinowych.
Naliczanie opłat w VOZILLI jest proste, przejrzyste i powiązane tylko z jednym czynnikiem – czasem jazdy. Nie trzeba
dodatkowo płacić za przejechane kilometry, a dzięki możliwości korzystania z buspasów można poruszać się szybciej
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1 Syntetyczny opis projektu

Przedmiotem partnerstwa publiczno - prywatnego jest wspólna (przez Podmiot Publiczny
i Partnera Prywatnego) realizacja przedsięwzięcia
polegającego na uruchomieniu i zarządzaniu systemem bezobsługowej miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych we Wrocławiu.

2 Podmiot publiczny

Urząd Miejski Wrocławia

3 Partner prywatny

ENIGMA SOI Sp.z o.o., 02-230 Warszawa, Jutrzenki 116

4 Lokalizacja

Wrocław (Dolnośląskie)

5 Sektor podstawowy

Usługi transportowe

6

Wartość nakładów
78 000 000
inwestycyjnych lub usług brutto

7 Przedział wartości umowy brutto Średnie (50-100 mln)
8 Data zawarcia umowy

16-02-2017

9 Data zamknięcia finansowego

16-02-2017

10 Okres realizacji (miesiące i lata)

78 (6 lat 6 miesięcy)

11 Data zakończenia projektu

16-08-2023

12

Dofinansowanie z funduszy
unijnych

Nie

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie
prawo do pobierania pożytków z zarządzania
Model wynagrodzenia partnera
13
Wypożyczalnią (tj. w szczególności pobierania opłat
prywatnego
za udostępnianie samochodów oraz opłat za umieszczanie reklamy na samochodach).

14

15

Podział ryzyk
(ryzyka po stronie publicznej)

Podział ryzyk
(ryzyka po stronie prywatnej)

16 Data wszczęcia postępowania

Ryzyko związane z zaangażowaniem wkładu
własnego - wydaniem nieruchomości będącej
lokalizacją dla przedsięwzięcia (200 miejsc postojowych na terenie dróg publicznych). Ryzyko
dotyczy statusu prawnego oraz dostępności przedmiotu przedsięwzięcia. Ponadto podmiot publiczny ponosi ryzyko prawne wdrożenia rozwiązań
w zakresie uprawnień osób kierujących pojazdami
udostępnionymi w ramach przedsięwzięcia po
pasie drogowym (i parkingach) na zasadach preferencyjnych.
Ryzyko budowy związane z budową infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych. Ryzyko popytu
związane z dostępnością samochodów dla klientów wypożyczalni. Ryzyko ekonomiczne związane
ze zorganizowaniem systemu wypożyczania aut,
w tym systemu pobierania opłat i sfinansowania
samochodów.
14-08-2015

17 Aktualny status realizacji umowy Budowa
18 Korzystanie z doradztwa

Tak

19 Źródła finansowania projektu

Całość nakładów inwestycyjnych ponosi partner
prywatny w zamian za prawo czerpania zysków
z funkcjonowania systemu będącego przedmiotem koncesji.

20

Kontakt do podmiotu
publicznego

Anna Badeńska (email: anna.badenska@um.wroc.pl
| tel.: 71 777 88 37)

niż inne auta. Użytkownicy płacą złotówkę za każdą minutę
wypożyczenia pojazdu. Jeśli zdecydują się zatrzymać, nie
kończąc wypożyczenia, wtedy wystarczy zamknąć drzwi
do pojazdu przez aplikację, a VOZILLA zmieni sposób nali-

czania opłat – za każdą minutę takiego postoju zapłacimy
dziesięć groszy. Ponowne otwarcie pojazdu zmieni sposób
naliczania z powrotem.
Szczegóły umowy
VOZILLA jest efektem podpisanej w lutym br. umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym między Urzędem
Miejskim Wrocławia a firmą Enigma. Współpraca zakładała
uruchomienie Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych w przeciągu 12–15 miesięcy, a została uruchomiona w ciągu 9 miesięcy. Umowa obowiązuje przez 5 lat.
To pierwszy tego typu projekt w Polsce.
Całość nakładów inwestycyjnych ponosi partner prywatny
w zamian za prawo czerpania zysków z funkcjonowania systemu będącego przedmiotem koncesji.
Ryzyko strony publicznej to ryzyko związane z zaangażowaniem wkładu własnego - wydaniem nieruchomości będącej lokalizacją dla przedsięwzięcia. Ryzyko dotyczy statusu
prawnego oraz dostępności przedmiotu przedsięwzięcia.
Ponadto podmiot publiczny ponosi ryzyko prawne wdrożenia rozwiązań w zakresie uprawnień osób kierujących pojazdami udostępnionymi w ramach przedsięwzięciach po
pasie drogowym (i parkingach) na zasadach preferencyjnych. W części związanej z opłatą na rzecz partnera prywatnego, podmiot publiczny ponosi ryzyko popytu.
Ryzyko popytu (zmniejszone ewentualnymi płatnościami
ze strony podmiotu publicznego), ryzyko ekonomiczne
związane ze zorganizowaniem systemu wypożyczania aut,
w tym systemu pobierania opłat i sfinansowania samochodów, ponosi partner prywatny.
Nie jest to jednak pierwsza wypożyczalnia
samochodów elektrycznych w Polsce.
Jak podaje biuro prasowe Energii, to Energa uruchomiła
w Gdańsku pierwszy w Polsce carsharing aut elektrycznych.
Cena za wypożyczenie zależy od modelu i waha się od 27
do 35 zł za godzinę - bez limitu przejechanych kilometrów.
Energa zapowiada, że w ciągu dwóch lat otworzy jeszcze
cztery takie carsharingowe HUB-y.
W ostatnich latach firma uruchomiła w Trójmieście sieć ładowania, obejmującą obecnie siedem stacji i jako pierwsza
w Polsce przeprowadziła kompleksowe badania polskich
użytkowników aut elektrycznych. Krótkoterminowy wynajem aut elektrycznych Energi (carsharing) to usługa skierowana do klientów biznesowych i instytucjonalnych. Z wynajmu mogą korzystać pracownicy firm, które podpiszą
umowę z należącą do Grupy Energa spółką Enspirion (czyli
operatorem tej usługi). Rozliczenia odbywają się pomiędzy
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Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią
samochodów elektrycznych we Wrocławiu.
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operatorem usługi a firmami-klientami usługi. Natomiast
każdy klient sam decyduje o formule w jakiej udostępniać
będzie auto swoim pracownikom. Carsharing Energi jest
obecnie dostępny dla firm - rezydentów kompleksu biurowego Olivia Business Centre, mieszczącym około 200 firm
zatrudniających ponad 5 tysięcy osób.
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Interfejs wypożyczenia auta jest intuicyjny w obsłudze.
Użytkownikom wystarczą trzy kliknięcia, aby wybrać model auta i określić preferowany czas jego wypożyczenia. Samochody można wypożyczać na godziny, w dni powszednie od 8 do 16. Jest też opcja wypożyczenia samochodu
na resztę doby oraz na cały weekend. Cena zależna jest od
modelu oraz pory dnia i tygodnia.
Za godzinę jazdy Volkswagenem e-UP pomiędzy godz. 8
a 16 zapłacimy 27 zł. Jego wypożyczenie na resztę doby (16
godzin) kosztować będzie 96 zł, a wynajem auta na weekend to koszt 192 zł. Elektryczny Renault Zoe będzie kosztował odpowiednio 30 zł za godzinę, 108 zł za 16 godzin
popołudnia i nocy oraz 208 zł za weekend. Natomiast auta
klasy C Premium, czyli VW e-Golf i Nissan Leaf to koszt odpowiednio 35 / 128 / 256 zł.
Wypożyczający nie są obciążani żadnymi dodatkowymi
kosztami. Ładowanie aut w terminalach należących do
Energi jest darmowe. W Trójmieście firma ma obecnie siedem terminali ładowania, ich lokalizacje można znaleźć na
stronie: emobility.pl
Energa zapowiadałą, że jeszcze w tym roku uruchomi
w Trójmieście dwie kolejne lokalizacje z usługą carsharingu, a do końca 2018 roku będzie ich w sumie pięć. Kolejne HUB-y usługi będą zlokalizowane w centrach handlowych i biznesowych. Auto będzie można wypożyczyć
i oddać w każdym z nich, a cała operacja docelowo będzie
bezobsługowa (obecnie auto wydaje i odbiera consierge
w Olivia Business Centre). W miarę rozszerzania carsharin-

gu na kolejne lokalizacje, do usługi będzie mogła przystąpić
każda zainteresowana firma. Dzięki temu z carsharingu korzystać będą mogli kolejni mieszkańcy Trójmiasta.
Energa przygotowała także specjalne rozwiązanie dla jednostek samorządowych, które stoją przed wyzwaniem wdrożenia transportu niskoemisyjnego. Firma oferuje gminom
wypożyczenie na określony czas małej floty pojazdów elektrycznych oraz montaż stacji ładowania i możliwość bezpłatnego ładowania energii elektrycznej. To pozwoli im sprawdzić w praktyce, jak wygląda użytkowanie takich aut. Oprócz
tego Energa chce się podzielić zebranym w ostatnich latach
doświadczeniem, oferując gminom konsulting dotyczący
wdrożenia transportu opartego o pojazdy elektryczne.
Jak podaje Rzecznik Prasowy firmy Panek wiele osób boi się,
że w razie rozbicia samochodu carsharingowego ze swojej
winy poniosą dolegliwe konsekwencje finansowe. Jest to
jeden z częstszych powodów, dla których albo nie korzystają z usługi wcale, albo wybierają dostawców, którzy ten
udział mają jak najniższy. Żeby rzetelnie ocenić kwestie odpowiedzialności, warto jednak skupić się nie tylko na kwocie kary za uszkodzenie, lecz definicji, czym tak naprawdę
ta odpowiedzialność jest i co obejmuje.
Obecnie porównywać można co najmniej kilka regulaminów polskich dostawców carsharingu. Potencjalny użytkownik czyta je dość pobieżnie i skupia się jedynie na „udziale
własnym w szkodzie”, warto jednak pamiętać, że o odpowiedzialności kierowcy decydują również inne akty prawne a poszczególne regulaminy mogą się różnić i wzajemnie
wykluczać. Generalnie, jeśli wypożyczajacy auto uczestniczy
w wypadeku, jako poszkodowany i nie przyczyni się do szkody, w żadnej z firm carsharingowych nie poniesie dodatkowych opłat - za zniszczenia zapłaci ubezpieczenie winowajcy.
W przypadku szkód powstałych z winy klienta firmy wypożyczającej pojazd, sytuacja jest bardziej skomplikowana.
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W regulaminie jednej z firm carsharingowych można znaleinformacje, że „użytkownik ponosi odpowiedzialność za
uszkodzenia powstałe z jego winy” , co znaczy tyle, że płaci
za wszystkie zniszczenia bez ograniczeń. W innym punkcie
tego samego regulaminu jest mowa o wyłączeniu odpowiedzialności „ w przypadku wypadku lub kolizji” co obwarowane jest licznymi wyjąkami. W tym regulaminie nie znajdziemy definicji wypdaku czy kolizji, co w przypadku sporu
może być dolegliwe finansowo. Udowodnienie Klientowi
odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu w tej firmie
powoduje więc konieczność zapłaty za koszt naprawy i/lub
części, bez ograniczeń kwotowych, czyli do pełnej wartości zniszczonego samochodu i dodatkowe 35% tej kwoty
na konto dostawcy carsharingu.
W przypadku „błędu lub brawurowej jazdy”, która będzie
przyczyną uszkodzenia samochodu użytkownik kolejnej firmy carsharingowej odpowiada do pełnej wysokości szkody,
nawet jeśli „uszkodzenie samochodu podlegającego ubezpieczeniu Klient ponosi koszt naprawy samochodu, jednak
nie więcej niż 1000 zł”. Jest to zapis wiążący się z pewnym ryzykiem sporów sądowych, a w przypadku niekorzystnej interpretacji może wiązać się z kosztami po stronie kierowcy.

„Regulaminy należy czytać z uwagą. Widzimy, że nasi Klienci robią to faktycznie rzetelnie, analizują jego punkty, zadają pytania, zgłaszają uwagi. Między innymi z tego powodu
zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian. Obniżyliśmy
udział własny i znieśliśmy minimalny czas posiadania prawa jazdy, który wcześniej wynosił 1 rok. Zmniejszenie odpowiedzialności do 2 000 zł jest ukłonem w stronę Klientów, co do zasady kara miała powodować, że nasi Klienci
będą jeździć ostrożniej. Ilość szkód przekłada się przecież
na cenę usługi w następnym roku. Ponieważ jednak wiele
osób zgłosiło, że ta kwota jest duża, zmniejszyliśmy ją pozostawiając zasadę, że jest to maksymalny próg obciążenia”
– dodaje Katarzyna Panek , rzecznik PANEK S.A.

Wszystkie powyższe zasady dotyczące ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują jednak przypadków rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
przez użytkownika, na przykład jazdy pod wpływem alko-

holu, środków odurzających. Są to jednak przypadki, które nie powinny powodować nieporozumień interpretacyjnych i są w pełni uzasadnione i powinny rodzić pełną
odpowiedzialność finansową.
Obserwujemy wzrost popularności carsharingu
w największych miastach w Polsce. Korzystanie z samochodów wynajmowanych na minuty jest wygodne i stosunkowo tanie. Wypożyczalnie nie przewidują
opłat minimalnych, zatem gdy ktoś korzysta z pojazdów na krótkich odcinkach, koszty przejazdów są
często niższe niż 10 zł. Znane są przypadki, w których
opłata za wynajem samochodu w Warszawie wyniosła niecałe 4 zł. Wynajmujący nie ponoszą opłat za
parkowanie ani nie są zobowiązani do tankowania
czy ładowania samochodu. Muszą jedynie pamiętać, by pozostawić pojazd w wyznaczonej przez wypożyczalnię strefie. Czy wypożyczanie samochodów
na minuty to chwilowa moda? Jaka będzie przyszłość
miejskich wypożyczalni samochodów w PPP?
Violetta Drabik Franiewska
Źródło:
• Materiały prasowe Enigma Systemy Ochrony
Informacji Sp. z o.o.
• http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_
ppp.aspx/
• https://media.energa.pl/pr/350167/energauruchomila-pierwszy-carsharing-aut-elektrycznych
• Materiały prasowe Panek S.A.
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Swój regulamin zmieniła firma PANEK CarSharing zmniejszając udział własny w szkodzie z 4 000 do 2000 zł. Jest to
maksymalna kara jaką można otrzymać za zniszczenie samochodu. W przypadku, kiedy szkoda powstała z winy Klienta
zapłaci on kwotę odpowiadającą wartości zniszczeń wg wyceny „renomowanego i powszechnie znanego systemu wyceny kosztów naprawy” ale nie więcej niż 2 000 zł. Znaczy to
tyle, że nawet w przypadku zniszczenia całego samochodu,
Klient zapłaci jedynie 2 000 zł. Jest to taka sama kwota jak
w przypadku zniszczenia roweru miejskiego.
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Siemens – twój partner
w sterowaniu ruchem
Rozmawiamy z Dariuszem Obcowskim,
dyrektorem pionu ITS w branży Mobility Siemens Polska.
W jaki sposób Siemens może wesprzeć samorządy
w zarządzaniu systemem transportowym? Czy tego typu
działania mogą łączyć się dodatkowo ze wzrostem bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców?
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Partner wydania

Jesteśmy obecni na rynku inteligentnych rozwiązań transportowych od 2000 roku. Obecnie, po uczestnictwie w procesach inwestycyjnych opłacanych ze środków kolejnych
dwóch perspektyw finansowych UE, mamy jako Polska doświadczenie w realizacji ok.17 takich systemów w całym kraju. Na początku realizowaliśmy je w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków. Systemy te ewoluowały pod
względem rosnącej skali wdrożenia i funkcjonalności. Uruchamialiśmy we współpracy z samorządami coraz nowocześniejsze rozwiązania technologiczne i polepszaliśmy poziom ich integracji.
Na początku systemy sterowania ruchem rozwijały się jako
odpowiedź na proste potrzeby w konkretnych obszarach,
np. w projektach parkingowych, optymalizacji ruchu, kwestiach związanych z ważeniem pojazdów czy monitoringu,
a z czasem pojawiły się w obszarze wykrywania zdarzeń.
Obecnie budujemy duże, unikalne rozwiązania, bardzo
mocno zintegrowane pod względem funkcjonalności
i przetwarzania danych pozyskiwanych z całego obszaru
objętego systemem. Dane te są cenne nie tylko dla zarządcy dróg czy transportu, ale i innych służb miejskich. Informacjami tymi może być zainteresowana również policja czy
miejskie centra kryzysowe.
Zatem pierwotnie proste potrzeby i rozwiązania pozwalają zbudować system, który miasta mogą wykorzystywać do kompleksowego zarządzania usługami publicznymi i bezpieczeństwem.
Beneficjentem danych gromadzonych przez nasze systemy jest szeroka rzesza odbiorców. Możliwe stało się tworzenie całych platform informatycznych, koncentracji danych,
z których podmioty publiczne mogą korzystać w zależności od potrzeb, udostępniając je w różnych formach, odpłatnie lub nieodpłatnie, również innym zainteresowanym.
Aktualnie nasze technologie zapewniają już nie tylko zwykłe, proste sterowanie ruchem, ale tak naprawdę integrację różnych działań służących w obszarze miejskim, a coraz

częściej również na drogach pozamiejskich, co zapewnia
bardziej efektywne zarządzanie zarówno infrastrukturą, jak
i strukturą ruchu.
Dużą popularność zdobywa termin smart city. Często rozumiany jest bardzo szeroko i mało konkretnie, jak do
tego obszaru podchodzi Siemens?
Smart city to możliwość korzystania z różnych danych, które
powstają w różnych miejscach oraz skuteczne i efektywne
przekazywanie ich. Mówimy o rozwiązaniach technologicznych, infrastrukturalnych, a także związanych z bazami danych czy łącznością. To właśnie ten ostatni komponent bardzo mocno ewoluuje w związku z dynamicznym rozwojem
technik przekazywania danych.
Siemens posiada komplet rozwiązań w omawianym obszarze, począwszy od autobusów, pojazdów szynowych, całej
infrastruktury dla rowerzystów, rozwiązań dla transportu indywidualnego, po infrastrukturę, a więc sygnalizatory, detekcję, kończąc na zintegrowanych systemach. To umożliwia
współpracę rozwiązań miejskich, pozamiejskich, parkingów
i koncentrowanie tych wszystkich rozwiązań w jeden zintegrowany system. Na każdym etapie mamy rozwiązania, które powodują, że oferowane przez nas projekty są kompletne.
Przykładowo, w Krakowie funkcjonuje nasz system, który powstał w 2008 roku jako jeden z pierwszych w Polsce. Obejmuje on aktualnie również ruch w tunelu tramwajowym,
a od kilku lat prowadzimy serwis i utrzymanie go wraz z jego
operatorstwem. Kraków w kontrakcie obejmującym stworze-
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Jeśli jest taka potrzeba, obok wszystkich usług i dostaw
zapewniamy wsparcie w finansowaniu ze strony Siemens
Finance. Dużą wagę natomiast przykładamy do operatorstwa. W naszych systemach rozbudowujemy moduły
wsparcia, projektowania i obsługi, a wszystkie te wdrożenia przed implementacją w terenie poprzedzone są symulacjami. Projektujemy i przygotowujemy oprogramowanie,
symulację, badamy efektywność, a dopiero potem wdrażamy nasze rozwiązania stosownie do przeanalizowanych pomysłów lokalnego zarządcy ruchu, sprawdzając je z punktu
widzenia inżyniera ruchu i analizując jego funkcjonowanie w poszczególnych modelach. Możemy na przykład
precyzyjnie ocenić efektywność przepustowości tuneli,
stwierdzić czy zdecydowanie wzrośnie przy tej samej in-

Czyli możliwe jest stałe doskonalenie modułu strategiczno-operacyjnego w modelu zamówienia publicznego na
wykonanie systemu?
Tak. Przykładem jest tutaj miasto Białystok, które korzysta
z naszego wsparcia po wdrożeniu systemu. Nie dotyczy to
jednak serwisu gwarancyjnego, a działań mających na celu
optymalizację funkcjonowania systemu z pomocą naszych
inżynierów.
Aktualnie, w Warszawie realizujemy kontrakt, który ma w sobie elementy inwestycyjne i operatorskie. Prowadzimy standardowy i prewencyjny serwis oraz konserwację systemu
wraz z utrzymaniem. Jednak w ramach tego procesu, jeśli
pojawiają się nowsze wersje oprogramowania wprowadzamy je na bieżąco, aktualizując wszystko. W ramach umowy prowadzimy modernizacje infrastrukturalne, konieczne
dla dostosowania ich do nowych standardów europejskich
i światowych. Pomagamy również w podejmowaniu strategicznych decyzji przez właściciela systemu, prowadzących

Partner wydania

Współpraca z Państwem może zatem obejmować pełen cykl, od projektowania, przez budowę i wsparcie
w zarządzaniu, połączone z eksploatacją. Finansowanie
też wchodzi w grę?

frastrukturze, bez żadnych „twardych” inwestycji. Dzięki doświadczeniu i technologii możemy zaprojektować, sprawdzić, zweryfikować i ocenić czy planowane przez samorząd
rozwiązania mają sens, czy nie.
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nie systemu zagwarantował sobie, że zakończenie prac związanych z jego wdrożeniem nie kończy się na fizycznym przekazaniu go. Przez cały czas szkolimy pracowników z obsługi
oraz pomagamy w optymalizacji funkcjonowania wprowadzonego przez nas rozwiązania.
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klasyczne, duże systemy zamawiający z reguły starają się
uzyskać u siebie całe centrum sterowania, archiwizację danych, itp. Siemens jest w stanie zapewnić również mniejszym jednostkom tego typu wsparcie przy wykorzystaniu
własnej infrastruktury, która może być używana do sterowania mniejszymi systemami, zmniejszając koszt ich stworzenia i utrzymania.

do pełniejszego osiągnięcia celów zastosowanej technologii. Kontrakt dotyczy szeregu dużych skrzyżowań ruchu samochodowego i linii tramwajowych, a także obsługi rowerzystów, umożliwiając im np. przekazywanie informacji jak
szybko jechać, żeby wjeżdżać na najbliższe skrzyżowanie
w miarę płynnie. Wdrażane będą również nowe rozwiązania w zakresie detekcji pieszych, które nie wymagają stosowania specjalnych przycisków dla uruchomienia przejścia
na pasy.
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Partner wydania

Aktualnie, większość systemów ITS w Polsce realizowanych
jest w formule zaprojektuj i zbuduj. Każde miasto musi dostosować go do lokalnych, konkretnych warunków. Na rynku
jest sporo potencjalnych rozwiązań, w związku z czym miasto, jako zamawiający, dobiera potrzeby funkcjonalne i pod
te oczekiwania pojawiają się konkretne rozwiązania. Jesteśmy gotowi na etapie wykonawstwa zaprojektować każdy
niezbędny element systemu.
Zamawiający zawsze ma możliwość doprecyzowania swej
wiedzy na temat dostępnych rozwiązań na etapie przygotowania przetargu – funkcjonuje wiele targów branżowych,
istnieje możliwość spotkania z potencjalnymi wykonawcami.
Siemens jest samodzielnym producentem technicznych elementów proponowanych systemów, stale rozwijającym swą
ofertę i praktykę za granicą, jak i w Polsce. Nie działamy jako
swoisty „integrator” elementów tworzonych przez inne firmy,
ale rozwijamy kompleksową ofertę.
Jaka jest najmniejsza skala gminnego systemu sterowania ruchem, jaka miała by sens z użytkowego punktu widzenia?
Myślę, że można się zastanawiać nad wdrożeniem systemu
obejmującego już około 10 skrzyżowań. Zależy to jednak
od strategii sterowania wynikającej z występujących lokalnie potrzeb i realnej potrzeby na koordynację ruchu, która często nie wymaga specjalnych technologii. Może być
oczywiście wsparta pewnymi elementami systemowymi.
Należy uwzględnić przejścia dla pieszych czy mosty, ponieważ też mają swoją specyfikę. Część miejscowości na
pewno powinna rozważyć rozwiązania mobilne. Budując

W uproszczeniu, możemy zaproponować leasing naszych
systemów na zasadach kontraktu usługowego, od przygotowania zakresu działań i dostawy sprzętu, po dostępność
serwerów i wszystkich dodatkowych elementów. Miasto
korzysta z efektów technologii, którą dostarcza i utrzymuje
Siemens. Chętnie pomagamy lokalnym samorządom w planowaniu tego typu inwestycji, jednak często konieczne jest
posiadanie pewnych danych na temat ruchu na drogach,
które miałyby być objęte sterowaniem.
Te rozwiązania są możliwe do zastosowania w modelu PPP.
Zdecydowanie tak. Jest to ścieżka, którą chcemy kroczyć. Jesteśmy mocno zainteresowani projektami PPP ze względu
i na nasz potencjał, i kompleksowe podejście do potrzeb zamawiającego. Dostrzegam również rosnące zainteresowanie
tym modelem ze strony gmin, powoli wyczerpują się przecież dostępne dotychczas środki UE. Współpraca umożliwia
również przeprowadzenie projektów przy ograniczonych
możliwościach budżetowych i poszerzenie ich o elementy
sprzyjające oszczędnościom energii zużywanej na przykład
przez oświetlenie uliczne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus.

Dariusz Obcowski – absolwent
Politechniki Wrocławskiej. Od
1998 roku związany z branżą ITS.
Swoje doświadczenie zawodowe
zdobywał w ramach projektów
ITS takich, jak realizacje zintegrowanych systemów zarządzania
ruchem w miastach: Rzeszowie,
Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku oraz projektów mających na celu zarządzanie i sterowanie ruchem
w tunelach i drogach szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie na stanowisku dyrektora pionu ITS Siemens Sp. z o.o.
odpowiedzialny za wdrażanie i utrzymanie systemów
i rozwiązań ITS oferowanych przez Siemens Sp. z o.o.
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ZAPROSZENIE
Prezydent Miasta Płocka
zaprasza na
Międzynarodowe Forum
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku
W tym roku hasłem przewodnim spotkania przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego jest
zdanie: „Sukces rodzi się wspólnie. Partnerstwo publiczno-prywatne: przygotowanie, realizacja,
dobre praktyki”.

Wydarzenie dedykowane jest inwestycjom publicznym oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.
Specjaliści z sektora publicznego i prywatnego poprowadzą serię wykładów, prezentacji,
warsztatów i paneli dyskusyjnych. Przedstawiciele samorządów z doświadczeniem w realizacji
projektów ppp podzielą się z Państwem wiedzą praktyczną. Zapisy, informacje na temat noclegów
oraz szczegółowy program wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie www.plockppp.eu
Udział w wydarzeniu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest BEZPŁATNY.
SERDECZNIE ZAPRASZAM
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Kontakt do organizatora:
Joanna Michalak
+48 602 257 363
info@plockppp.eu
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Nowe inwestycje
w rewitalizacje
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Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nadal pozostają swoistym novum na poziomie
samorządu lokalnego. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
dostrzegło potencjał w zastosowaniu formuły PPP, jako
czynnika stymulującego rozwój miejski oraz realizację
złożonych projektów inwestycyjnych sektora publicznego, co w efekcie powinno przełożyć się na systematyczne podnoszenie poziomu rozwoju lokalnego. Poprzez rozwój lokalny należy rozumieć wprowadzanie pozytywnych
zmian na obszarze miejskim, z uwzględnieniem potrzeb,
preferencji i hierarchii wartości istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności. Dlatego w naszej ocenie udział
w projekcie „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego
RESTAURA” może skutkować uzyskaniem wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności, które w odniesieniu do
miejsca objętego projektem przysłużą się podniesieniu jakości życia, stworzenia nowej bazy turystycznej i rekreacyjnej, czy też powstania nowych usług o charakterze społecznym i gospodarczym.

Przedmiotowy projekt, finansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa, ma na celu identyfikację,
testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie PPP w związku z rewitalizacją budynków oraz obszarów
o dużej wartości historycznej i kulturowej. Produktami końcowymi projektu będą strategie, plany działania, narzędzia,
pilotaże i szkolenia dla władz publicznych, które to mają
stanowić podstawę i punkt wyjścia dla przyszłych inwestycji rewitalizacyjnych, realizowanych przez władze samorządowe w oparciu o formułę PPP. Nowy Dwór Mazowiecki,
równolegle z trzema innymi miastami zlokalizowanymi na
obszarze Europy Środkowej (Bratysława na Słowacji, Nova
Gorica na Słowenii i Buzet w Chorwacji), planuje odnowić
Plac Solny znajdujący się w centrum miasta, wraz z terenem
zlokalizowanym bezpośrednio przy lewym brzegu rzeki Narwi. Poprzez połączenie zasobów i zdolności sektora
publicznego oraz prywatnego na ww. obszarze ma zostać
stworzona nowa funkcja rekreacyjno-sportowa, społeczna
i komunikacyjna. Jednocześnie wyeksponowane zostanie
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Na obszar objęty działaniami pilotażowymi w ramach ww.
projektu składa się wspomniany Plac Solny oraz ciąg pieszy zlokalizowany wzdłuż wału przeciwpowodziowego
wraz z niezagospodarowanym obszarem położonym we
wschodniej części miasta w bezpośredniej bliskości Narwi.
Łączna powierzchnia gruntów w granicach przedmiotowego obszaru wynosi ok. 26,5 ha, a jego struktura własnościowa jest zróżnicowana. Na obszarze pilotażowym zlokalizowane są 3 budynki wpisane do Gminnej Ewidencji
Zabytków.
Zgodnie ze wstępnymi założeniami projektowymi określonymi w Zintegrowanym Planie Rewitalizacji (jednym
z miejskich dokumentów strategicznych powstałym w ramach projektu), główne priorytety rozwoju obszaru pilotażowego będą odpowiadały takim funkcjom, jak rozwój
oferty turystycznej i kulturalnej, tworzenie nowych miejsc
spotkań, integracja i budowanie tożsamości, tworzenie
odpowiednich warunków do życia obecnym i przyszłym
mieszkańcom miasta. Dzięki skupieniu się na powyższych

priorytetach, w rezultacie inwestycji rewitalizacyjnej powstanie spójnie zagospodarowana przestrzeń łącząca
w sobie funkcje społeczne, mieszkaniowe, turystyczno-kulturowe, rekreacyjne i gospodarcze. Odnowiony obszar
pilotażowy nada nowy i unikalny wymiar części miasta,
jednocześnie sprawiając, że stanie się ono atrakcyjne dla
mieszkańców jak i turystów. Wspólne działanie i połączenie zasobów strony publicznej oraz prywatnej ma przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów w stosunku do
poniesionych nakładów, niż w przypadku braku tej współpracy. Dzięki podjętym działaniom nastąpi ożywienie zarówno społeczne, jak i gospodarcze obszaru pilotażowego, co przełoży się na tworzenie nowej dzielnicy miasta
zamieszkiwanej przez aktywnych mieszkańców związanych z miejscem, w którym żyją. Obszar pilotażowy będzie
przestrzenią z rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjną i estetycznie urządzonymi terenami zieleni oraz przestrzeniami
publicznymi. Będzie to także miejsce nawiązujące do historii miasta, podkreślające jego walory dziedzictwa kulturowego. Ponadto będzie to również miejsce bezpieczne,
otwarte na różne grupy społeczne, w tym także na przedsiębiorców, którzy zyskają nowe możliwości do rozwoju
biznesu dzięki zmianie funkcji obszaru.
Wstępna koncepcja realizacji przedsięwzięcia zakłada, iż inwestycja PPP będzie realizowana w formule DBFO (Design
– Build – Finance – Operate), gdzie podmiot prywatny odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i wybudowanie in-
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znaczenie historyczne Placu Solnego, który stanowi jeden
z elementów dziedzictwa kulturowego miasta. Powyższe
działania mają zmierzać do podkreślenia bliskiego związku
miasta z otaczającymi je rzekami: Wisłą, Narwią i Wkrą, a także symboliczne zwrócenie Nowego Dworu Mazowieckiego
w stronę jednej z nich – Narwi, która w przeszłości miała
istotny wpływ na gospodarczy i handlowy rozwój miasta.
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frastruktury, a także za jej późniejszą eksploatację i jednocześnie zobowiązany do jej finansowania. Wynagrodzenie
pochodziłoby, w zależności od rodzaju wybudowanej infrastruktury, z opłat pobieranych bezpośrednio od użytkowników końcowych, opłaty za dostępność wypłacanej przez
podmiot publiczny oraz sprzedaży lub wynajmu powstałych obiektów, lokali mieszkalnych i usługowych.
Całość prac rewitalizacyjnych obejmujących Plac Solny zakłada zmianę jego obecnego przeznaczenia z ogólnodostępnego parkingu na atrakcyjną przestrzeń publiczną,
która będzie uzupełnieniem dla popularnych wśród mieszkańców parków i zielonych skwerów. Niepowtarzalna lokalizacja miejsca, gdzie zbiegają się trzy okoliczne rzeki stała
się główną inspiracją dla nowego zagospodarowania Placu Solnego. Elementem przewodnim jest wyeksponowanie położenia miasta w skali regionu. Dlatego, opracowana
w ramach projektu RESTAURA koncepcja architektoniczna
przewiduje rozplanowanie niewielkiego zagłębienia na terenie Placu w formie płyt betonowych, wypełnionych płytką wodą (ok 10 cm. głębokości), których kształt odwzorowywać będzie koryta trzech rzek. Obecna nawierzchnia
zostanie zastąpiona przestrzenną interaktywną mapą Nowego Dworu Mazowieckiego oraz przyległych miejscowości znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Wisły,
Narwi i Wkry. Wykorzystując całą powierzchnię Placu możliwe będzie dokładne odwzorowanie okolicy w dużej skali,

z dokładną lokalizacją poszczególnych miejscowości, ulic,
a nawet budynków. W miejscach, gdzie występują zabudowania wykonane zostaną płyty posadzki z betonu architektonicznego w formie reliefów prezentujących istotne
elementy lokalnego krajobrazu. Na przestrzeniach Placu,
gdzie nie przewidziano zabudowań, ma zostać nasadzona
niska zieleń w formie traw i niewielkich krzewów, które wraz
z małą architekturą parkową tworzyć będą wydzielone strefy odpoczynku i relaksu. Nowa przestrzeń, poprzez większe zaakcentowanie jej historycznej roli, może być również
wykorzystywana do prowadzenia lekcji historii, organizacji
gier miejskich, ale również jako miejsce rekreacji dla osób
starszych i młodszych.
Projekt stworzenia bulwarów obejmuje linie nabrzeża oraz
wał przeciwpowodziowy na odcinku położonym wzdłuż
rzeki Narwi. Głównym założeniem projektowym jest rewitalizacja ciągu pieszego wzdłuż wału przeciwpowodziowego,
który rozdzielony zostanie na niezależne ciągi piesze i alejkę
rowerową. Ruch pieszy zostanie przeniesiony na nabrzeże
rzeki, wzdłuż którego będzie prowadzić nieprzerwany ciąg
pieszy ze zmieniającą się nawierzchnią, natomiast ruch rowerowy będzie poprowadzony na koronie wału przeciwpowodziowego. Kierując się w stronę wschodniej części Nowego Dworu Mazowieckiego, bulwary przy Placu Solnym
będą rozpoczynać się głównym wejściem od strony miasta, gdzie zaprojektowano reprezentacyjne schody oraz po-
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W ramach projektu bulwary mają kończyć się w miejscu
nowego osiedla miejskiego, które będzie połączone z rzeką
poprzez istniejący zbiornik wodny, który był dawnym ujęciem wody dla okolicznego zakładu przemysłowego. Jego
nowa funkcja to miejski port rzeczny z przekopem przez
wał zabezpieczony śluzą, przez które mogą wpływać małe
jednostki żeglugi śródlądowej. Port poprzez śluzę wprowadza rzekę do nowej tkanki miejskiej, integrując miasto z Narwią. Centralnym elementem nowej części miasta będzie
plac miejski z wejściem przez bulwar nadrzeczny. Wokół
placu przewiduje się lokalizację reprezentacyjnych budynków, łączących funkcje usług publicznych z częścią komercyjną i usługowo-hotelową. Obecnie niezagospodarowany
obszar ma ulec kompleksowej transformacji, gdzie wytyczony zostanie przebieg nowych ulic wraz z kwartałami
zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej bliżej centrum
miasta i wielorodzinnej w stronę rzeki i portu rzecznego)
oraz usługowej. Uzupełnieniem koncepcji będzie projekt
obszarów zieleni miejskiej, a także obiektów użyteczności
publicznej.
Zaprojektowana koncepcja architektoniczna będzie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz specyficznymi wymogami technicznymi, wynikającymi z położenia miasta przy nieuregulowanej Wiśle, która
swoim wysokim stanem wody może powodować cofki
w stronę koryta Narwi. Należy przez to rozumieć zaprojektowanie infrastruktury zabezpieczonej przed potencjalnymi
powodziami, które mogą występować lokalnie. Dla bezpieczeństwa planowanego przedsięwzięcia przewidziano, że
wszystkie najważniejsze obiekty, takie jak ciąg pieszy, place
zabaw, pawilony gastronomiczne, budynki przystani i tara-

sy widokowe, zostaną umieszczone powyżej najwyższego
poziomu ostatnich stanów alarmowych rzeki. Na niższych
poziomach nabrzeża zagospodarowanie przewiduje naturalne elementy wyposażenia oraz trwałe umocnienia, które
przetrwają ewentualne zalanie podczas wyższych stanów
wody w rzekach.
Planowane działania rewitalizacyjne nie będą opierały się
wyłącznie na poprawie lokalnej infrastruktury i działaniach
w obszarze przestrzennym i technicznym. Przedsięwzięcie
będzie wpływało na szerokie spektrum dziedzin związanych z lokalną społecznością, takich jak:
• rozwój sfery społecznej, poprzez budowanie wysokiego poziomu tożsamości lokalnej i aktywności społecznej mieszkańców obszaru,
• rozwój sfery gospodarczej, poprzez wzrost atrakcyjności
gospodarczej i poziomu gospodarczego regionu
• rozwój sfery funkcjonalno-środowiskowej, poprzez udostępnienie nowoczesnych przestrzeni dostosowanych
do potrzeb mieszkańców i turystów.
Mnogość wyzwań, jakie stoją przed miastem sprawia, iż
idea PPP zwraca na siebie uwagę jako jedna z optymalnych,
a zarazem progresywnych metod finansowania i realizacji
inwestycji rewitalizacyjnej. Ma ona zauważalny potencjał
umożliwiający wzrost jakości życia lokalnej społeczności,
poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz, co istotne w świetle projektu RESTAURA, uratowanie obszarów
o znaczeniu historycznym przed dalszą degradacją.

Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
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chylnię dla osób niepełnosprawnych. Zakończeniem schodów będzie utwardzony plac przeznaczony na organizację
różnych imprez okolicznościowych. Ta część będzie posiadała połączenie z istniejącą już plażą miejską, jak również
będzie kontynuowana w stronę wschodnią, gdzie rozpocznie się strefa małej gastronomii z niską zabudową, strefą
odpoczynku, jak również rampą dojazdową dla zaopatrzenia. Pomiędzy głównym wejściem a przystanią nadrzeczną
przewidziano strefę spacerową z placem zabaw, ławkami,
siedziskami i zadaszeniem. Infrastruktura wspomnianej powyżej przystani nadrzecznej ma być wykorzystywana przez
wędkarzy, ratowników wodnych i sportowców. Przystań
ma skupiać w jednej lokalizacji rozproszoną obecnie infrastrukturę rzeczną i być przyszłą siedzibą Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz sekcji kajakowej Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Dalsza część bulwarów przewidziana jest
jako kolejna plaża miejska wraz ze sztucznym basenem zewnętrznym oraz zlokalizowaną obok częścią rekreacyjną,
z naturalnie wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi oraz
drewnianymi pomostami.
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Hotele w PPP?
Warunki realizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych
z elementem usług komercyjnych w modelu PPP
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Specyfiką wielu pomysłów na realizację projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze turystyczno-rekreacyjnym i sportowym jest deklarowana przez
podmioty publiczne, głównie gminy, wola budowy i eksploatacji obiektów komercyjnych uatrakcyjniających
ofertę usługową gminy, szczególnie w zakresie usług hotelowych - noclegowych i gastronomicznych. W rozważanych projektach PPP obiekty hotelowe najczęściej nie
stanowią głównego przedmiotu przedsięwzięcia, którego istotą jest rozwijanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czy turystycznej. Miejsca noclegowe mają tylko uzupełniać funkcje publiczne realizowane w ramach
danego projektu: sportowe, turystyczne lub rekreacyjne. Najczęściej, założeniem władz samorządowych jest
to, aby budowa i eksploatacja hotelu stanowiła jedynie
część projektu i była głównym wynagrodzeniem partnera prywatnego za realizację zadania publicznego, polegającego na przykład na urządzeniu plaży miejskiej, rewitalizacji parku czy wyciągu narciarskiego. W praktyce,
spotyka się realizowane z powodzeniem projekty PPP,
zazwyczaj o naturze koncesyjnej, które obejmują eksploatację i utrzymanie infrastruktury turystycznej wraz
z celami hotelowymi, czasem powiązane z rewitalizacją obiektów zabytkowych. Przykładem może być hotel
i zagospodarowanie zamku w Szydłowcu, zamek Książ
w Wałbrzychu, czy projekty w Sierpcu lub Toruniu1.
Nie mniejszą popularnością wśród wójtów, burmistrzów
i prezydentów cieszą się koncepcje realizacji tego typu
przedsięwzięć w modelu spółki celowej, dalej „SPV” (z
ang. SPV Special Purpose Vehicle), powołanej do realizacji umowy o PPP. Niestety, realizacja tego typu projektów w sytuacjach, w których ma powstać nowy obiekt
komercyjny, hotel czy restauracja, może w pewnych warunkach stanowić niedopuszczalne działanie gminy poza
sferą użyteczności publicznej. W tym kontekście, na etapie analiz przedrealizacyjnych należy dokładnie zbadać
na ile działalność budowlaną i usługową partnera prywatnego lub SPV można uznać za zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, czyli za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2
1

Porównaj „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki” opracowany na podstawie
badań i wywiadów przeprowadzonych przez konsorcjum w składzie:
Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz SAFEGE S.A.S na
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki http://ippp.pl/wp-content/
uploads/2017/10/Katalog-dobrych-praktyk-Instytu-PPP.pdf

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej2,
zwanej dalej „u.s.d.g.”.
Jak wskazuje Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 lutego
2005 r.3, działalnością gospodarczą jest działalność wykazująca zawodowy, czyli stały charakter, podporządkowanie
regułom zysku i opłacalności (lub zasadzie racjonalnego
gospodarowania), oraz uczestnictwo w działalności gospodarczej (w obrocie gospodarczym). O zarobkowym charakterze działalności przesądza zamiar jego osiągnięcia, a nie
rzeczywiste przysporzenie po stronie podmiotu gospodarczego. W wyroku z dnia 26 września 2008 r.4 Naczelny Sąd
Administracyjny wskazał, że „dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku), rozumianego, jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Działalność pozbawiona tego aspektu
jest działalnością charytatywną, społeczną, kulturalną i inną
(określaną mianem non profit).
2
3
4

Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z póżn.zm.
III CZP 88/04, OSN(C) 2006, nr 1, poz. 5
II FSK 789/07, LEX nr 495147
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Komercyjna infrastruktura hotelarska a zakres
gospodarki komunalnej
W opisywanym kontekście, budowa hotelu jako część
przedsięwzięcia PPP służyć ma wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem należy rozstrzygnąć, czy gmina może podejmować się działalności gospodarczej
5

6

7

Orzeczenie WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 10 czerwca 2008 r., I SA/
GI 886/07, dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/722635EC7
SN w wyroku z dnia 4 stycznia 2008 r., I UK 208/07, LexPolonica
nr 187802
wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2008 r., I SA/Gl 886/07,
dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/722635EC7

w zakresie budowy i wynajmu obiektów hotelowych,
zlecając je partnerowi prywatnemu lub SPV na mocy
umowy PPP. Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej8 podstawą ustroju gospodarczego w naszym
kraju jest społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych.
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP).
Wolność gospodarczą gminy ograniczają przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej9,
zwanej dalej „u.g.k.”, która określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.
Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego (jst) polega na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej (art. 1 ust. 1 u.g.k.). Z powyższego przepisu wynikają jednoznacznie dwie normy:
działalność gospodarczą gmina może wykonywać jedynie w zakresie zadań własnych i jedynie w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej10.
8
9
10

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, z późn.zm
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r., V CSK 366/11,
LEX nr 123163
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Do zakresu rodzajowego działalności gospodarczej należy
zaliczyć m.in. roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków niemieszkalnych, wynajem nieruchomości jak
i usługi hotelarskie. Prowadzenie działalności gospodarczej
w sposób zorganizowany oznacza, że została ustanowiona
struktura organizacyjna działalności, rozumiana raczej jako
stały sposób prowadzenia jej, niż jako struktura „rzeczowa”5.
Ciągłość działalności gospodarczej oznacza, że działalność
gospodarcza jej nastawiona na nieokreślony z góry czas6.
Przy czym należy wskazać, że ciągłość nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej sezonowo. W konsekwencji
należy uznać, że w przypadku działalności gospodarczej nie
jest wymagana cecha ciągłości w ścisłym znaczeniu, lecz raczej rodzajowa powtarzalność, a nie jednorazowość działań.7

25
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uznana za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą tylko w zakresie wykonywania zadań własnych
i tylko wtedy, gdy są one związane z udziałem tej jednostki w obrocie cywilno-prawnym.
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Pojęcie „gospodarka komunalna” będzie obejmowało
aktywność zarówno jst, jak i związków jst, działalność
odrębnych od danej jst osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym dana jednostka samorządowa powierzyła w drodze umowy wykonywanie zadań
z zakresu gospodarki komunalnej (art. 3 u.g.k.), a także
odrębne w sensie prawnym od danej jst podmioty prawa, np. spółki prawa handlowego, które zostały utworzone przez te jednostki samorządowe.
Nie będzie więc dopuszczalne wykonywanie przez gminę działalności gospodarczej poza zakresem zadań własnych lub w innym celu niż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Różnica między gospodarką
komunalną, a działalnością gospodarczą polega głównie na tym, że gospodarka komunalna nie ma celu zarobkowego i powinna mieścić się w ramach działalności komunalnej i jej celem pozostaje wykonywanie zadań
własnych gminy, w tym zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Gospodarka komunalna sprowadza się zatem
do realizacji zadań użyteczności publicznej. Gmina jest
przede wszystkim organem władzy publicznej, który pełni również określone funkcje interwencyjne w gospodarce, szczególnie w dziedzinach działalności społecznie
niezbędnej, w której prywatni przedsiębiorcy co do zasady nie są zainteresowani ze względu na brak opłacalności. Gminy mogą podejmować działalność również tam,
gdzie chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, o podtrzymywanie lokalnych tradycji i lokalnych ośrodków aktywności gospodarczej i kulturalnej11. Gmina zatem nie
powinna prowadzić gospodarki komunalnej w celach zarobkowych. W literaturze przedmiotu pojawia się jednak
stanowisko zgodnie z którym, w warunkach gospodarki
rynkowej, założenie o całkowicie niekomercyjnym charakterze omawianych usług nie odpowiada już ekonomicznej rzeczywistości, co wynika z faktu, że najczęściej
w praktyce jest tak, że działalność polegająca na świadczeniu usług użyteczności publicznej jest wykonywana
w celach ewidentnie zarobkowych, tj. z zamiarem osiągania zysków, i nie zmienia tego nawet fakt, że zysk ten
jest traktowany jako drugoplanowy12. Tym samym uprawnione jest stwierdzenie, że gospodarka komunalna gminy jest formą działalności gospodarczej13, a jst może być
11

12

13

Por. wyrok NSA w Gdańsku z 9 stycznia 2003 r., SA/Gd 1968/02,
OwSS 2003/4/105/10
Zob. M. Szydło, Komentarz do art.1 Ustawy o gospodarce komunalnej, stan prawny na 2008.04.15, L
Stosownie do cytowanego powyżej wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 9 sierpnia 2012 r., V CSK 366/1

W sensie przedmiotowym gospodarka komunalna jest równoznaczna z wykonywaniem zadań własnych spoczywających na samorządzie i ukierunkowanych na zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zaspokajanie tych potrzeb jest istotą wszystkich zadań własnych jst.
W zakresie przedmiotowym analizowanego pojęcia mieszczą się wszystkie zadania własne jst, a więc zadania polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb danej wspólnoty
samorządowej, a ustalenie zakresu zadań własnych gminy powinno zacząć się od wskazania, że gmina wykonuje
wszystkie zadania publiczne samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych samorządów.
Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym14, zwanej dalej „u.s.g.”, do
zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów. Wśród zadań własnych gminy przepisy u.s.g. ujmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty we wszystkich sprawach, w szczególności w zakresie
katalogu zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 u.s.g. W orzecznictwie wskazuje się, że każdy z zakresów spraw wymienionych w art. 7 ust. 1 u.s.g. winien być potwierdzony
i uszczegółowiony w ustawie odrębnej, poświęconej tematycznie sprawom stanowiącym zadania gminy15. Spośród
zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 u.s.g. wskazać należy
na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami (pkt.
1), kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (pkt. 10) oraz promocji gminy
(pkt. 18). Jakkolwiek brzmienie tych przepisów nie pozwala
na jednoznaczne przypisanie budowy hoteli do któregoś
z ustawowych zadań własnych gminy, to uprawnione jest
zastosowanie wykładni funkcjonalnej. Tu należy podkreślić,
że w wielu rozstrzygnięciach nadzorczych regionalne izby
obrachunkowe niejednokrotnie uznawały wyliczenie za14
15

Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, późn.zm.
Wyrok NSA z 20 lipca 2012 r., I OSK 843/12, Lex nr 121832
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dań własnych zamieszczone w art. 7 ust. 1 u.s.g. za mające
charakter zamknięty i wyczerpujący, wbrew językowemu
brzmieniu przepisu. Ogólne kryteria uznania danego przedsięwzięcia za zadanie własne gminy wskazywał wielokrotnie w swoich orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny, podnosząc, że z przepisów Konstytucji RP wynika, iż ustawodawca
zwykły powinien powierzać JST, a konkretnie gminom, jako
zadania własne jedynie takie zadania, „które, po pierwsze,
mają charakter publiczny, po drugie, wiążą się z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców, tj. osób mieszkających w gminie, po trzecie, mogą być realizowane w obrębie właściwości miejscowej JST”16. Wykonywanie zadań o charakterze
użyteczności publicznej stanowi zasadniczy wymiar gospodarki komunalnej jst (art. 1 ust. 2 u.g.k.). Poza zakresem
zadań o charakterze użyteczności publicznej, gospodarka
komunalna może być wykonywana jedynie w drodze wyjątku i tylko w przypadku zaistnienia ustawowych do tego
przesłanek.

oferowane przez hotel i jego część gastronomiczno-rozrywkową usługi nie będą miały charakteru powszechnie
dostępnego. Przesądza o tym komercyjny charakter tych
usług oraz brak możliwości skierowania przeciwko gminie
skutecznego roszczenia o udostępnienie prawa do korzystania z tych usług, które nie wiążą się z elementarnymi potrzebami wspólnoty lokalnej. Adresatem usług hotelu będą
przede wszystkim goście spoza danej jednostki, a nie lokalni mieszkańcy. W konsekwencji, wykonywanie działalności
gospodarczej przez gminę w zakresie usług hotelowych należy ocenić, jako działalność gminy poza sferą użyteczności publicznej.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 u.s.g. gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej
ustawie. Gmina w tym zakresie nie może korzystać ze swobody działalności gospodarczej. Wskazuje się, że celem takiej regulacji jest, dążenie do skoncentrowania działalności
gospodarczej gminy na jej zadaniach ustawowych (działalność o charakterze użyteczności publicznej) oraz ochrona
rynku przed wynikającym z przewagi informacyjnej gminy niebezpieczeństwem zmonopolizowania rynku17. Jak
podkreśla się w orzecznictwie sądowym: „gmina zaliczana jest do osób prawnych prowadzących ubocznie bezpośrednią działalność gospodarczą. Inny jest jednak cel jej
działalności. W przypadku gmin chodzi bowiem nie tyle
o zdobycie środków pieniężnych na realizację celów statutowych, ale o działanie w sferze użyteczności publicznej,

16

Orzeczenie TK K 4/95; orzeczenie TK z dnia 13 maja 1997 r., K 20/96,
OTK ZU 1997, z. 2, poz. 18; orzeczenie TK z dnia 30 września 1997 r., K
6/97, OTK ZU 1997, z. 3-4, poz. 38

17

Zob. A. Szewc, Komentarz do art.9 ustawy o samorządzie gminnym,
stan prawny na: 2012.07.31, Lex
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Zadania użyteczności publicznej polegają na bieżącym
i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Usługi użyteczności publicznej, a więc będące w ramach
wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej
(przez podmioty mieszczące się w podmiotowym zakresie
pojęcia „gospodarka komunalna”) świadczone bądź też organizowane, w sposób bieżący i nieprzerwany, powinny
być usługami powszechnie dostępnymi. Powyższe pozwala uznać, że usługi hotelowe zasadniczo nie mają charakteru usług użyteczności publicznej. Należy zauważyć, że

Finanse na co dzień / Zamówienia publiczne

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 3 (36) 2017

28

a więc w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej”18.
Przepisem regulującym dopuszczalność i warunki prowadzenia przez gminę działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej określa art.
10 u.g.k. W świetle tego przepisu, gmina, poza sferą użyteczności publicznej, może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie
zostaną spełnione następujące warunki: istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na
rynku lokalnym, występujące w gminie bezrobocie
w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych
działań i wynikających z obowiązujących przepisów
środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji
gospodarczej, w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. Inną przesłanką do podjęcia działań poza obszarem działalności gospodarce jest sytuacja, w której zbycie
składnika mienia komunalnego mogącego stanowić
wkład niepieniężny gminy do spółki, albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy
poważną stratę majątkową. Podobnie na zasadzie wyjątku gmina może podjąć działalność gospodarczą poza
ścisłym obszarem zadań własnych, gdy przedmiotem działalności spółki jest zajmowanie się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu
terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju
gminy, w tym klubów sportowych działających w formie
spółki kapitałowej. Działalność gospodarcza gminy, w rozumieniu art. 9 ust. 2 u.s.g., musi się cechować dokładnie
tymi samymi cechami, o których jest wyraźnie mowa w art.
2 u.s.d.g , tj. zarobkowy charakter, zorganizowany sposób
wykonywania, a także ciągłość, oraz że polega ona zawsze
na uczestniczeniu przez gminę w obrocie gospodarczym
– działalnością gospodarczą gminy jest także kapitałowe
uczestnictwo gminy w spółkach kapitałowych.
18

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 1999 r., SA/Bk 1354/98, niepublikowane

Kapitałowe uczestnictwo gminy w spółce jedynie wtedy będzie przejawem wykonywania przez gminę działalności gospodarczej, w znaczeniu nadanym temu pojęciu
przez art. 9 ust. 2 u.s.g., gdy działalność samej spółki, w której gmina uczestniczy jako wspólnik, będzie się znamionowała wspomnianymi wyżej cechami konstytutywnymi dla
pojęcia działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 2
u.s.d.g. Jeżeli działalność spółki kapitałowej, w której gmina
posiada status wspólnika, ma charakter zarobkowy (wykonywana w celu zarobkowym), zorganizowany (odbywa się
przy wykorzystaniu zorganizowanego zespołu składników
materialnych i niematerialnych składających się na pojęcie
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego) oraz ciągły (wykonywana regularnie i to przez dostatecznie długi okres), to wówczas można przyjąć, że również sama gmina, jako wspólnik spółki prowadzi działalność
w ten właśnie sposób (zarobkowo, ciągle oraz w sposób
zorganizowany), co z kolei pozwala stwierdzić, że wykonuje ona wówczas działalność gospodarczą w rozumieniu art.
9 ust. 2 u.s.g.
Odnośnie pierwszej ze wskazanych powyżej przesłanek należy wskazać, że ewentualne utworzenie przez gminę spółki lub też przystąpienie do niej będzie mogło nastąpić jedynie w celu pełniejszego zaspokojenia – poprzez działalność
danej spółki – tych konkretnych, a dotąd niezaspokojonych
potrzeb. Spółka prawa handlowego powinna być zatem dla
gminy swego rodzaju narzędziem, za pomocą którego gmina zaspokoi te zgłaszane przez samorządową społeczność
i niezaspokojone do tej pory, a przynajmniej nie w pełni
zaspokojone potrzeby. Zaspokajanie tych konkretnych potrzeb powinno należeć do zakresu działania danej gminy
i być jej publicznym zadaniem. Gmina nie może ani utworzyć spółki, ani też do niej przystąpić w żadnym innym celu,
jak tylko realizacja publicznych zadań spoczywających na
danej gminie. Dotyczy to również spółek, o których mowa
w art. 10 ust. 1 u.g.k. Fakt niezaspokojenia określonych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym
może więc uzasadnić dopuszczalność utworzenia przez
gminę spółki prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej lub też dopuszczalność przystąpienia przez
gminę do takiej spółki jedynie wtedy, gdy zaspokajanie
owych potrzeb należy do zakresu działania danej gminy.
Niezaspokojone potrzeby lokalnej wspólnoty samorządowej muszą w istocie kumulatywnie polegać na braku pracy
znacznej części mieszkańców danej gminy oraz na braku
lub też niedostatecznym poziomie „aktywizacji gospodarczej” w tejże gminie, czego wyrazem jest chociażby brak
„ożywienia rynku lokalnego”. Jednocześnie, aby gmina mogła utworzyć spółkę prawa handlowego lub też przystąpić
do niej poza sferą użyteczności publicznej, musi wykazać,
że wcześniej były już podejmowane, niekoniecznie zresztą
przez samą gminę, określone działania i środki prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, lecz ani nie

doprowadziły one do aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza
do ożywienia rynku lokalnego, ani też nie spowodowały
trwałego ograniczenia bezrobocia. Gmina może utworzyć
spółkę prawa handlowego mającą prowadzić działalność
poza sferą użyteczności publicznej lub też może przystąpić do takiej spółki „jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do
spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową”. Art. 10 ust. 2
u.g.k. w żaden sposób nie ogranicza rodzajów prowadzonej
działalności spółki prawa handlowego, która jest tworzona
przez gminę lub też do której gmina przystępuje w sytuacji
wskazanej w omawianym przepisie. Przy czym spółka taka,
jak inne jednostki organizacyjne tworzone przez gminę, lub
też do której gmina przystępuje, może prowadzić swoją
działalność tylko i wyłącznie w celu wykonywania spoczywających na macierzystej gminie zadań publicznych, sprowadzających się do zaspokajania potrzeb artykułowanych
przez daną wspólnotę samorządową. Aby gmina mogła
utworzyć spółkę prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej lub też przystąpić do niej w warunkach opisanych w art. 10 ust. 2 u.g.k., to musi najpierw istnieć i zostać konkretnie zidentyfikowany określony, należący do niej
a nie do innych gminnych osób prawnych, składnik mienia
komunalnego, którego zbycie lub też rozporządzenie nim
w inny sposób spowodowałoby dla danej gminy poważną
stratę majątkową. Ten składnik mienia komunalnego musi

przy tym zostać wniesiony do spółki w charakterze aportu.
Ocena, czy zbycie określonego składnika mienia komunalnego, czy też rozporządzenie nim w inny sposób, np. oddanie go w najem lub dzierżawę, spowoduje w danej gminie
poważną stratę majątkową, musi być oczywiście dokonana przez nią w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem istniejących konkretnych okoliczności rynkowych,
w tym kształtujących się na rynku lokalnym cen dotyczących składników majątkowych. Gmina powinna wykazać,
że istniejące i dostępne dla niej możliwości rozporządzenia określonym składnikiem gminnego majątku doprowadzą nieuchronnie do tego, że poniesie ona poważną stratę
majątkową. Zgodnie z art. 10 ust. 3 u.g.k. gmina może
tworzyć kapitałowe spółki prawa handlowego mające prowadzić działalność poza sferą użyteczności
publicznej, niekoniecznie będącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 u.s.d.g., a także może
przystępować do takich właśnie spółek, o ile zajmują się one jakimś ze wskazanych konkretnie rodzajów
działalności, tj. działalnością bankową, ubezpieczeniową, doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, względnie
też są ważne dla rozwoju gminy. Należy jednak mieć
na względzie, że w każdym przypadku spółki takie
muszą wykonywać działalność mieszczącą się w zakresie zadań publicznych danej macierzystej gminy, a więc muszą zaspokajać potrzeby artykułowane
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przez mieszkańców tejże gminy. Gmina bowiem nie
może tworzyć spółek ani też przystępować do nich
w żadnym innym celu, jak tylko w przypadku realizacji spoczywających na niej zadań publicznych.
Gmina ma możliwość utworzenia spółki mającej działać
poza sferą użyteczności publicznej lub możliwość przystąpienia do spółki, o ile dana spółka jest ważna dla rozwoju
gminy. W tym kontekście trzeba zauważyć, że ważna dla
rozwoju gminy jest spółka, która nie tylko przyczynia się,
poprzez wykonywaną przez siebie działalność, do realizowania określonego zadania publicznego spoczywającego
na macierzystej gminie, ale która równocześnie wnosi istotny wkład w perspektywiczny rozwój tej gminy oraz dzięki
której rozwój gminy w określonym zakresie spraw będzie
postępował w sposób o wiele szybszy i bardziej obiecujący. Spółka taka musi być zatem motorem prorozwojowych
tendencji w danej gminie, w tym zwłaszcza katalizatorem
potrzebnych zmian społeczno-ekonomicznych. Interpretacja sformułowania „spółka ważna dla rozwoju gminy” nie
może być przez organy gminy dokonywana w sposób rozszerzający i ekstensywny.
Czy włączenie zadań komercyjnych z zakresu hotelarstwa do zakresu PPP jest dopuszczalne?
W świetle powyższego podjęcie się przez gminę samodzielnie, w drodze zlecenia partnerowi prywatnemu lub
SPV działalności gospodarczej poza sferą użyteczności

publicznej w zakresie usług hotelowych jest, co do zasady, niedopuszczalne. W wyroku z dnia 15 grudnia 2010
r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zakwestionował dopuszczalność podejmowania się przez
gminę działalności hotelarskiej w ramach użyteczności
publicznej. Zgodnie z zaistniałym w przedmiotowej sprawie stanem faktycznym Rada Gminy M. podjęła uchwałę
w sprawie utworzenia przez gminę spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, wespół z dwoma innymi spółkami: „A” (z siedzibą w I.) oraz „B” (z siedzibą w P.). Zgodnie
z brzmieniem § 3 tejże uchwały, przedmiotem działalności nowo tworzonej spółki miałoby być „sfinansowanie i zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie,
eksploatacji i zarządzaniu hotelem i pływalnią w M.”. Rozstrzygnięciem nadzorczym – niezaskarżonym przez gminę – Wojewoda D. stwierdził nieważność fragmentu § 4
wspomnianej uchwały. Następnie ten sam organ nadzoru
złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z prawem
§ 3 tejże uchwały, wyłącznie jednak we fragmencie „hotelem”. Skarżący upatrywał sprzeczności tego właśnie zapisu zakwestionowanego aktu z postanowieniami art. 10
u.g.k. Wskazać należy, że w odpowiedzi Gmina M. uznała
skargę za zasadną. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał,
że zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2 u.g.k. – „gospodarka
komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”.
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Powyższa ocena WSA we Wrocławiu poprzedzona była
m.in. stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, która uznała, że finansowanie budowy hotelu z restauracją i basenem nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, o którym mowa w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Działalność hotelarsko-restauracyjna,
będąca działalnością gospodarczą, wykracza poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej19. Należy również
zwrócić uwagę na negatywną ocenę praktyki podejmowania się przez niektóre jst budowy i prowadzenia hoteli

formułowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli, w ocenie której działalność taka jest „nielegalna”.20
Reasumując, budowa i wynajem hoteli stanowi działalność
gospodarczą gminy poza obszarem użyteczności publicznej i może zostać uznana za działalność dopuszczalną, jeżeli
służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej,
a ponadto jej prowadzenie uzasadnione jest zaistnieniem
jednej z trzech przesłanek wskazanych w art. 10 ust. 1-3 u.g.k.
Zadania w zakresie budowy i wynajmu hoteli gmina może
realizować poza sferą użyteczności publicznej poprzez utworzenie spółki lub przystąpienie do spółki kapitałowej. Gmina nie będzie mogła zlecić partnerowi prywatnemu lub SPV
budowy i eksploatacji hotelu. Budowa hotelu nie mogłaby
stanowić przedmiotu przedsięwzięcia PPP. Umowa o PPP
przewidująca takie rozwiązanie mogłaby zostać w tej części
kwestionowana jako nieważna. Należy jednak stwierdzić, że
nie istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające partnerowi prywatnego lub SPV, w zamian za realizację określonego
zadania publicznego gminy, uzyskanie, w ramach wynagrodzenia, prawa do budowy na odrębnej nieruchomości hotelu stanowiącego źródło przychodów pokrywających nakłady na część realizacji przedsięwzięcia PPP. W ten sposób
możliwe jest, aby w ramach PPP powierzyć partnerowi zagospodarowanie atrakcyjnych turystycznie czy rekeracyjnie terenów zielonych lub sportowych, a jako wynagrodzenie przyznać mu prawo do budowy i prowadzenia hotelu
na dziace, która docelowo będzie jego własnością po zakończeniu przedsięwzięcia PPP.
Bartosz Korbus
20

19

Uchwała RIO w Katowicach z dnia 5 maja 2005 r., 65/XVII/05, LexPolonica nr 224201

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych spółek
z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska, Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura we Wrocławiu, Wrocław, wrzesień 2010
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W tym świetle, w ocenie Sądu, działalność hotelarska nie
może być zaliczona do zadań o charakterze użyteczności publicznej, w rozumieniu cytowanego przepisu, z tego
choćby względu, iż nie służy ona z pewnością do „bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. W tej sytuacji, utworzenie i przystąpienie przez
Gminę M. do spółki, której działalność miałaby polegać
– między innymi – na sfinansowaniu i realizacji działalności hotelarskiej, byłoby dopuszczalne wyłącznie w ramach możliwości przewidzianych w art. 10 ust. 1-3 u.g.k.,
gdzie mowa o tworzeniu i przystępowaniu gmin do spółek prawa handlowego „poza sferą użyteczności publicznej”. W ocenie WSA nie zostały spełnione przesłanki określone we wskazanych przepisach. Kontrolowana uchwała
w ogóle nie dotyczy „zbycia składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do
spółki”, ani też sytuacji, w której rozporządzenie tym składnikiem „w inny sposób” miałoby spowodować dla gminy
„poważną stratę majątkową”. Nie zostały zatem spełnione
wymagania przewidziane w art. 10 ust. 2 u.g.k. W rachubę
nie wchodzi również żaden z przypadków wymienionych
w ust. 3 tego samego artykułu. Nie można wreszcie racjonalnie twierdzić, że właśnie w zakresie świadczenia usług
hotelarskich istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej (na tamtym rynku lokalnym), co z kolei
oznacza brak jednej z przesłanek, których dopiero łączne
(w koniunkcji) spełnienie uzasadnia ewentualne tworzenie przez gminy spółek prawa handlowego (i przystępowanie do takich spółek) na podstawie art. 10 ust. 1 u.g.k.
W końcu, WSA odniósł się do art. 6 ust. 1. u.s.g. – wedle
którego do zakresu działania samorządów gminnych należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Tymczasem działalność hotelarska uznana została za działalność gospodarczą, której prowadzenie zostało zastrzeżone wyłącznie dla przedsiębiorców - art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.,
w związku z u.s.d.g.
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Partnerstwo publiczno-prywatne
– budowanie konkurencyjności MMŚP
Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Trustcon
Sp. z o.o. zapraszają na szkolenia z zakresu zasad realizacji
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne - budowanie konkurencyjności MMŚP”, który
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zmiany legislacyjne i ogłoszenie nowej polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego tworzą szczególnie przyjazny klimat do realizacji inwestycji
w tej formule. Eksperci szacują, że liczba przedsięwzięć opartych o ppp będzie rosnąć. Niektóre z nich objęte będą
wsparciem doradczym Ministerstwa Rozwoju, co odzwierciedla duże zaangażowanie administracji rządowej w rozwój ppp. Opisane okoliczności powodują, że wejście na
rynek inwestycji opartych o przedmiotową formułę staje
się atrakcyjnym kierunkiem rozwojowym dla przedsiębiorców. Wśród korzyści dla firm wynikających z wejścia
na rynek PPP, wymienić można między innymi: pewny
zysk w długoterminowej perspektywie, pewne przepływy
pieniężne ze środków publicznych, szansę na zwiększenie
skali świadczenia usług, wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów, gwarancję określonego zwrotu nakładów,
podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy firmę i podmiot
publiczny oraz możliwość pozyskiwania dodatkowych zysków od stron trzecich.
Realizowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i firmę szkoleniową Trustcon Sp. z o.o. projekt
ma zasięg ogólnopolski. W ramach otrzymanych środków
planowane jest przeszkolenie łącznie 357 osób. Adresatami szkolenia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
zarejestrowane na terytorium Polski. Udział w projekcie
szkoleniowym wziąć mogą pracownicy oraz właściciele
(również osoby samozatrudnione). Szkolenie kompleksowo przygotowuje przedsiębiorców do konkurowania
na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i współpracy z podmiotami publicznymi. Spotkanie stanowi także
okazję do networkingu regionalnego. Założeniem organizatorów jest pomoc firmom w tworzeniu konsorcjów.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co pozwala na wzbogacenie ich o formę warsztatową, możliwość

zadawania pytań i wstępnej konsultacji swoich pomysłów. Do tej pory w ramach projektu przeszkoleni zostali
między innymi przedsiębiorcy i ich pracownicy z Warszawy, Gdańska, Szczecina, Świecia nad Osą, Ciążenia i Łukowa. Organizator ma możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym miejscu, w którym zbierze się grupa
minimum 12 zainteresowanych osób. Do branż, w zainteresowaniu których leży ppp należą przede wszystkim:
teleinformatyka, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, sieci ciepłownicze, energetyka i OZE, turystyka, sport i rekreacja, kultura, nauka i edukacja, żłobki
i kluby dziecięce, organizacja imprez masowych, rewitalizacja miast, parkingi miejskie, mieszkalnictwo i obiekty
kubaturowe, drogownictwo. W ramach projektu szkolą
się również prawnicy i firmy konsultingowe, aby poprzez
zwiększenie wiedzy w zakresie ppp zaoferować pełniejszą
ofertę obsługi swoim klientom.
Szkolenia prowadzi Bartosz Korbus, wieloletni pracownik administracji samorządowej zajmujący się realizacją inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz
we współpracy z sektorem prywatnym. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu
kilkudziesięciu projektów ppp i koncesyjnych. Brał udział
w praach legislacyjnych w zakresie ppp i koncesji w ramach
zespołu ds. ppp przy Ministrze Gospodarki. Szkolenia prowadzi również Marcin Wawrzyniak, adwokat z wieloletnim doświadczeniem samorządowym. Współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jako doradca
strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów ppp oraz projektów koncesyjnych. Współautor i autor licznych publikacji popularyzujących ppp, w tym podręczników wdrażania projektów
ppp wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Gospodarki. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie ppp i koncesji w ramach zespołu ds. ppp przy Ministrze Gospodarki.
Informacji na temat udziału w szkoleniu (szczegółowy program, warunki uczestnictwa, terminy) udziela Katarzyna Pilarek: 502 318 715, k.pilarek@trustcon.pl. Informacje o szkoleniach można znaleźć również na stronie projektu www.
poznajppp.pl.
Katarzyna Pilarek
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Nowość – szkolenia z zakresu prawidłowego
wdrażania projektów PPP ze szczególnym
uwzględnieniem wykonalności rynkowej
Od 13 lat Instytut PPP gromadzi informacje na temat rynku PPP, współpracując z licznymi samorządami oraz adminsitracją centralną. Gromadzi najlepsze praktyki i wiedzę
na temat tego, jak z sukcesem realizować przedsięwzięcia
PPP. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w cyklu
szkoleń, które prowadzą praktycy samorządowi i doświadczeni doradcy.
Szczególnie zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, opartym na programie wstępnych szkoleń skierowanych
do członków zespołu PPP. Swoim zakresem obejmie ono takie tematy jak: samodzielność jst w partnerstwie z podmio-

tami prywatnymi, scharakteryzowanie i omówienie ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, przygotowanie przedsięwzięcia PPP, tryby wyboru partnera prywatnego, realizacja przedsięwzięcia PPP, PPP a ustawa o finansach
publicznych, kompetencje organów nadzoru w zakresie oceny realizacji przedsięwzięć PPP, kryteria oceny legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w kontekście realizacji
przedsięwzięcia PPP. W trakcie szkolenia będą również omawiane zagadnienia ściśle związane z wykonalnością przedsięwzięć PPP. Zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia podmiotów wdrażających projekty PPP.

Program:

Wprowadzenie
do partnerstwa
publicznoprywatnego

Podstawy
prawne
realizacji
projektów PPP
w Polsce

Przygotowanie
przedsięwzięć
PPP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryby wyboru
partnera
prywatnego

•
•
•
•
•

Tworzenie projektów partnerskich z udziałem
podmiotów sektora publicznego – potrzeby,
cele, zastosowania
Współpraca jednostek samorządu
terytorialnego z podmiotami prywatnymi
w świetle obowiązujących przepisów prawa
Przygotowanie struktury organizacyjnej urzędu
do realizacji projektu PPP
Doświadczenia krajowe w realizacji projektów PPP
Korzyści i zagrożenia związane z PPP
Ustawa o gospodarce komunalnej
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Ustawa prawo zamówień publicznych
Koncepcja projektu PPP
Zespół projektowy
Analiza prawno-finansowa
Analiza techniczna
Źródła finansowania projektu PPP
Studium wykonalności
Określenie ryzyk projektowych
Wybór doradców
Przygotowanie postępowania
Źródła najczęstszych nieprawidłowości
i niepowodzeń w procesie przygotowania PPP
Przesłanki wyboru właściwego trybu wyboru
partnera prywatnego
Tryb „negocjacji” przewidziany w u.g.k.
Tryb „negocjacji” określony w u.u.k.r.b.u.
Tryby przewidziane przepisami u.p.p.p. (u.p.z.p.)
Tryb szczególny na podstawie u.p.p.p.
Ocena legalności i zasadności wyboru
właściwego trybu

Umowa PPP

•
•
•
•
•

•
•
Realizacja partnerstwa

•
•
•
•

Wykonalność
projektów

Nieprawidłowości i zagrożenia związane
z wdrażaniem
projektów PPP

Negocjowanie umów partnerskich
Essentialia negotii umowy o PPP
Warunki formalne zawarcia umowy partnerskiej
Przesłanki i warunki dopuszczalności zmiany
umowy o PPP
Ocena umowy o PPP w świetle
obowiązujących przepisów w zakresie
właściwości poszczególnych rodzajów
odbiorców
Zadania partnerów w zakresie bieżącej
działalności partnerstwa
Ryzyka i zagrożenia związane z realizacją
projektu PPP
Rozwój infrastruktury objętej projektem PPP
Zmiana partnera prywatnego
Zakończenie umowy o PPP – skutki
i możliwości dalszego rozwoju współpracy
Najczęstsze nieprawidłowości związane
z realizacją umów PPP – doświadczenia
zagraniczne

•

Czynniki przesądzające o zainteresowaniu
projektem ze strony partnerów prywatnych
i instytucji finansowych

•

Przykłady nieprawidłowości związanych
z przygotowywaniem i realizacją projektów
partnerskich – doświadczenia polskie
Obszary współpracy szczególnie narażone na
występowanie nieprawidłowości
Ocena PPP z punktu widzenia instytucji
uprawnionych do nadzoru i kontroli –
doświadczenia
Postulaty w zakresie nadzoru i kontroli
projektów PPP

•
•
•

Szkolenia przeprowadzone będą przez trenerów będących doświadczonymi doradcami, jak i samorządowcami
zaangażowanymi w realizację przedsięwzięć PPP. Harmonogram szkoleń przedstawiany będzie na stronie
www.ippp.pl, stosownie do liczby chętnych. W sprawie zamówienia szkoleń w siedzibie JST, w terminie ustalonym
według potrzeb zamawiającego, prosimy kontaktować się pod adresem: info@ippp.pl
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Akademia PPP
Celem Akademii PPP jest wspomaganie władz samorządowych i obsługującej je administracji, które mają zamiar realizować projekty w formule PPP na kolejnych etapach: programowania, wdrażania, realizacji, jak również na poziomie
ogólnym, a więc upowszechniana fachowej wiedzy na temat formuły PPP i atutów podmiotów publicznych w tym zakresie. Władze publiczne mogą zdecydować o udziale w całym cyklu szkoleń lub tylko w wybranych panelach – na szczególnie korzystnych warunkach w Akademii PPP uczestniczyć mogą członkowie Izby Podmiotów Publicznych.
Akademia PPP to wsparcie, dzięki któremu Samorządy będą w stanie:
• znaleźć i nawiązać współpracę z sektorem prywatnym i zapewnić źródło finansowania zadań publicznych w tym inwestycyjnych,
• dokonać przeglądu stworzonych już dokumentów planistycznych (strategii rozwoju i planów inwestycyjnych) pod kątem stworzenia założeń pozwalających na realizację celów w formule PPP,
• przedefiniować plany działań, opisane np.: w aplikacjach o środki unijne, którym nie przyznano wsparcia, tak aby w sposób szybszy i wydajniejszy zrealizować je w formule PPP,
• uzyskać wsparcie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji poszczególnych zadań w formule PPP.
Samorządowa Akademia PPP obejmuje dwa panele merytoryczne:
Panel specjalistyczny/obowiązkowy:
1. PPP – podstawowe informacje – wprowadzenie do
ustawy i rozporządzeń regulujących PPP.
2. PPP – wybór partnera prywatnego – ustawa o PPP
a system zamówień publicznych, analizy, przygotowanie struktur administracji samorządowej do
współpracy z partnerem prywatnym.
3. Analiza ryzyk, przegląd założeń politycznych uczestników Akademii PPP pod kątem wyselekcjonowania projektów zdatnych do PPP.
4. PPP a finansowanie UE – alternatywa, wsparcie,
uzupełnienie.
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5. PPP w poszczególnych branżach (ochrona środowiska, edukacja, pomoc socjalna, kultura/sport itp.).

Panel specjalistyczny/uzupełniający wsparcie
efektywnej polityki samorządowej:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

PR w relacjach społecznych – jak zbudować właściwy wizerunek gminy.
Marketing społeczny – narzędzie pracy nowoczesnych samorządów.
Ekonomia społeczna – jak skutecznie realizować
cele publiczne w środowisku ograniczonych zasobów finansowych.
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.
Efektywne zarządzanie projektami.
Zarządzanie strategiczne w pracy podmiotów publicznych.
Skuteczne podejmowanie kluczowych/strategicznych decyzji.
Efektywne rozwiązywanie problemów poprzez
tworzenie kreatywnych rozwiązań.

6. Jak współpracować z partnerem – monitoring przestrzegania zobowiązań, kontakt z mieszkańcami/
konsumentami ewaluacji procesu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ ZALEŻNA OD
UZGODNIEŃ REGIONALNYCH

7. Rozwiązywanie ewentualnych sytuacji kryzysowych – ochrona interesu publicznego.

Gwarancja jakości szkoleń:

8. Zakończenie współpracy opartej o PPP.

•

9. Wdrażanie współpracy opartej o PPP do systemu
zarządzania finansami lokalnymi.
10. Tworzenie systemu spójnych usług komunalnych –
gdzie nie należy wdrażać PPP a gdzie należy je rozwijać – spotkania z ewentualnymi partnerami prywatnymi.
CZAS TRWANIA: 1 SEMESTR – 5 MIESIĘCY

•

wykłady samorządowej akademii ppp prowadzone są przez wysokiej jakości specjalistów i konsultantów IPPP oraz ekspertów, praktyków związanych
z usprawnieniem efektywności działań administracji państwowej,
metodyka i dydaktyka szkoleń prowadzonych w ramach Samorządowej Akademii PPP skoncentrowana jest na przekazywaniu konkretnej wiedzy, opartej na case studies.
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Program „Izba Podmiotów
Publicznych”
Realizując cele statutowe Instytutu PPP stworzyliśmy Program „ Izba Podmiotów Publicznych” oraz lustrzany „Izba Partnerów Prywatnych”.
U podstaw programu legło przekonanie, oparte na praktyce wdrażania PPP w świecie, iż dla udanego PPP niezbędna jest
współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk: podmiotów publicznych, sektora prywatnego, w tym instytucji finansowych, ustawodawcy i lokalnych społeczności.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie Izba Podmiotów Publicznych
Szkolenie dla wskazanych pracowników urzędu i służb samorządowych, przedstawiające podstawowe założenia i uwarunkowania prawne współpracy z sektorem prywatnym w oparciu o PPP.
5 godzin bezpłatnych konsultacji ogólnych w zakresie PPP bezpośrednio po szkoleniu – specyfikacje potrzeb
i planów możliwych do realizacja w formule PPP.
Doradztwo w trybie on-line w zakresie specyficznych projektów powstałych lub rozwiniętych w trakcie wizyty członków IPPP na terenie gminy.
Wpisanie oferty samorządu do bazy danych IPPP – dostępnej dla sektora prywatnego.
Organizowanie spotkań z podmiotami prywatnymi zainteresowanymi współpracą z uczestnikiem Programu „Izba
Podmiotów Publicznych”.
Prezentacje ofert współpracy zgłaszanych wobec uczestnika programu przez sektor prywatny – członków
Izby Podmiotów Publicznych.
Roczny raport na temat kierunków rozwoju rynku PPP w Polsce oraz średnioterminowych perspektyw prawnych i ekonomicznych w tej dziedzinie.
Analiza bieżącego stanu prawnego w zakresie PPP.
Zestaw autorskich publikacji na temat PPP w Polsce.
Multimedialna płyta CD z materiałami i dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia projektów w formule PPP.
Bezpłatny dostęp do magazynu Forum PPP w formie drukowanej oraz zniżki na opłaty za powierzchnie reklamowe.
Bezpłatny dostęp do aktualnej bazy artykułów i publikacji na temat PPP.
Zniżki na opłaty za udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych i współorganizowanych przez
Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Bezpłatny udział w wybranym panelu Akademii PPP lub w wybranym szkoleniu 2-dniowym.
ZASADY UCZESTNICTWA I WSPÓŁPRACY: Uczestnictwo w programie wymaga opłacenia rocznej składki członkowskiej.
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Cele programu „Izba Podmiotów Publicznych”
Dostarczenie podmiotom publicznym, w szczególności samorządom, kompleksowej wiedzy na temat możliwości podejmowania, przy realizacji zadań publicznych, współpracy z sektorem prywatnym.
Analiza i doradztwo w zakresie konkretnych potrzeb uczestników programu, w tym identyfikacja poszczególnych projektów.
Upowszechnianie oferty sektora publicznego skierowanej do podmiotów prywatnych, w sposób zgodny z wymogami prawa, uczciwy i przejrzysty, zapewniający współpracę z wiarygodnymi partnerami.
Pomoc we wdrożeniu koncepcji PPP do lokalnych planów politycznych – tak, aby równolegle do klasycznych instrumentów realizacji zadań publicznych PPP uzupełniało instrumentarium władz publicznych w działaniu na rzecz dobra
wspólnego mieszkańców.
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Program „Izba Partnerów
Prywatnych”
Realizując cele statutowe Instytutu PPP stworzyliśmy Program „Izba Partnerów Prywatnych” oraz lustrzany „ Izba Podmiotów Publicznych”. U podstaw programu legło przekonanie, oparte na praktyce wdrażania PPP w świecie, iż dla udanego
PPP niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk: podmiotów publicznych, sektora prywatnego,
w tym instytucji finansowych, ustawodawcy i lokalnych społeczności. Uczestnictwo w programie Izby Partnerów Publicznych daje realną możliwość wpływania na kształt i zakres Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce.
Cele programu „Izba Partnerów Prywatnych”
Upowszechnianie oferty współpracy uczestników projektu Izba Partnerów Prywatnych, wśród uczestników Izby Podmiotów Publicznych.
Informowanie o propozycjach współpracy przygotowanych przez podmioty publiczne dla partnerów prywatnych.
Organizowanie spotkań roboczych w celu wypracowania zasad współpracy przy realizacji konkretnych projektów.
Pomoc w tworzeniu kompleksowej oferty skierowanej do sektora publicznego, elastycznie łączącej oferty członków
Izby Partnerów Prywatnych
Budowanie właściwego, elastycznego wizerunku przedsiębiorców wobec podmiotów publicznych, wiarygodnych,
rzetelnych, profesjonalnych i godnych zaufania partnerów do realizacji wspólnych projektów w formule PPP.
Korzyści płynące z uczestnictwa w programie Izba Partnerów Prywatnych
Uzyskanie informacji o planowanych przez samorządy i władze centralne projektach typu PPP.
Informacje nt. podmiotów gotowych do realizacji przedsięwzięć typu PPP – pomoc w nawiązywaniu współpracy
z partnerem publicznym.
Jeden dzień (8h) bezpłatnych konsultacji ogólnych w zakresie PPP.
Otrzymanie bezpłatnie rocznego raportu na temat kierunku rozwoju rynku PPP w Polsce oraz średnioterminowych
perspektyw prawnych i ekonomicznych w tej dziedzinie.
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Otrzymywanie bezpłatnej drukowanej wersji magazynu Forum PPP, opisującego najważniejsze aktualności związane
z rozwojem formuły PPP w Polsce oraz zniżki na opłaty za powierzchnie reklamowe.
Bezpłatny dostęp do aktualnej bazy artykułów i publikacji na temat PPP.
Zniżki na opłaty za udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez
instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
ZASADY UCZESTNICTWA I WSPÓŁPRACY: Uczestnictwo w programie wymaga opłacenia rocznej składki członkowskiej.

w w w. in g e n i s .p l

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.
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