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Szanowni Państwo,

Po dziesięciu latach funkcjonowania PPP, na zasadach ustalonych na przełomie 2008 i 2009 roku, doczekaliśmy się gruntownej nowelizacji przepisów oraz, jak się wydaje, dobrej, choć ostrożnej jeszcze zmiany w postrzeganiu PPP przez całość administracji publicznej. Warto zapoznać się ze skalą zmian, które były przedmiotem wyjątkowo solidnych konsultacji
z podmiotami wdrażającymi projekty. Myślę, że resortowi rozwoju regionalnego, z departamentem ds. PPP na czele, należą się duże podziękowania.
Powinniśmy jednak uświadomić sobie, że po dekadzie dyskusji i wdrożeniu 140 umów oraz porażce kilkuset przedsięwzięć
wróciliśmy do punktu wyjścia i w końcu ustanowiliśmy, jako państwo, sprawy oczywiste, funkcjonujące na rynkach, na
których PPP stanowi realną alternatywę dla samodzielnego modelu realizacji zadań publicznych: jednostkę ds. PPP, wytyczne, uporządkowane metodologicznie analizy i współpracę z instytucjami finansującymi. Wszystko w ramach oficjalnej
rządowej polityki PPP i przy wsparciu edukacyjnym administracji rządowej. To cieszy, choć szkoda, że przez ten czas urosły
niektórym siwe brody (co widać na moim zaktualizowanym zdjęciu).

Wydaje się, że obecnie potrzeba tylko i aż odwagi, woli politycznej do stosowania narzędzi prawnych, którymi w zakresie
PPP dysponuje administracja. Potrzeba również szerszego i stale aktualizowanego wdrożenia modelu PPP do polityk rządowych, np. w zakresie dbałości o czyste powietrze, rozwój energetyki czy rewitalizacji. Praktyka i tak wypracuje dobre,
choć czasem i nie całkiem udane rozwiązania, w tym w zakresie finansowania przedsięwzięć PPP. Potem, na podstawie
tych doświadczeń, przyjdzie czas na udoskonalenie regulacji, tym razem być może głównie w obszarze finansowania inwestycji i prawa budżetowego.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania Forum PPP.
Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Nieco niepokoi, że mimo dobrych doświadczeń z wdrażaniem projektów PPP przez samorządy administracja rządowa,
jako całość, tak nieśmiało przymierza się do sięgnięcia po formułę PPP w swoich projektach. Nie ma przecież żadnych wątpliwości, że mogłoby to być narzędzie wzmocnienia działań w obszarze inwestycji sprzyjających eliminacji smogu, walki
z ubóstwem energetycznym, a szczególnie efektywizacji energetycznej budynków zarządzanych przez administrację rządową. W tym obszarze wystarczy, aby to administracja rządowa podążyła szlakiem przetartym przez samorząd, np. przez
gminę Wiązowna czy Sosnowiec. Warto też, aby inne resorty z Ministerstwem Sprawiedliwości rozwijały infrastrukturę sądową, jak i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości, wzorem projektu z Nowego Sącza w modelu PPP.
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Rządowy system
wsparcia PPP

Jaki jest aktualny stan realizacji polityki rządowej w zakresie PPP? Jakie cele/działania przewidziane w polityce udało się wdrożyć?
Realizujemy wszystkie zadania, które zostały przypisane
naszemu ministerstwu w rządowej polityce. Najnowsze,
przy którym możemy postawić stempelek „wykonane”, to
zmiany w prawie. 19 września weszła w życie nowelizacja
ustawy o PPP i kilkunastu innych ustaw, która ma rozruszać rynek. To pierwsza duża nowelizacja ustawy z 2008
roku. Wprowadzamy nią kilka sporych i dużo niewielkich
zmian, które rozwiązują praktyczne problemy.
Do tych pierwszych zaliczyłbym test PPP i certyfikację,
która umożliwi uzyskanie opinii o zasadności realizacji

inwestycji w formule PPP. Kilka dni temu zamieściliśmy
na naszej stronie internetowej informację o tym, jak można się o taką opinię ubiegać. PPP ma też wreszcie rządowy ośrodek zarządzania, czyli mój resort.
W drugiej grupie są zmiany, które na przykład ułatwią pozyskanie finansowania na projekty PPP. Mam tu na myśli nowe regulacje dotyczące umowy bezpośredniej czy
tzw. prawa interwencji, o których mówiło się na rynku
polskim od wielu lat. Dzięki nowelizacji wprowadzamy
na polski rynek PPP rozwiązania, które są powszechne na
innych rynkach europejskich. W ustawie zawarliśmy także
ułatwienia w procedurze wyboru partnera prywatnego
oraz zrezygnowaliśmy z obligatoryjnych kryteriów oceny ofert.
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Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju
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W naszym Ministerstwie mamy również całą paletę działań pozalegislacyjnych skierowanych do podmiotów
publicznych. Doradzamy przy konkretnych inwestycjach.
W tej chwili opłaceni przez nas eksperci pomagają przy
8 projektach, na przykład przy budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i Centrum Obsługi Inwestorów

w Krakowie. Wspieramy też między innymi budowę Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Na pewno będą
kolejne. Poza tym tworzymy wzorcową dokumentację,
organizujemy szkolenia, promujemy najlepsze praktyki
w obszarze wykorzystania PPP. Kilka tygodni temu uruchomiliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju tzw. pakietowe PPP, które ma dać szansę realizacji małym projektom.
Będziemy pomagać gminom, które będą chciały razem
z innymi samorządami wybrać partnera prywatnego. PFR
zajmie się finansowaniem, a my doradztwem.
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Jakie projekty PPP, których administracja rządowa jest
promotorem, są analizowane i wdrażane obecnie?

I

Wytyczne PPP
Tom I: Przygotowanie projektów

Analizujemy kilkanaście projektów. Są na różnym etapie
przygotowania. Najbardziej medialne są na pewno cztery odcinki dróg ekspresowych S6 i S10. Są też inne inwestycje, np. projekt zagospodarowania błoni Stadionu Narodowego w Warszawie. Musimy rozbujać rządowe PPP.
Po pierwsze dlatego, że przykład idzie z góry. Po drugie,
mamy teraz tylko jedną zrealizowaną inwestycję - Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – a przecież założyliśmy, że do
końca 2020 roku administracja centralna rozpocznie co
najmniej 10 postępowań.
Czy przewiduje się kontynuację budowy sądów
w Polsce, wzorem projektu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu?
Jest trochę za wcześnie na konkrety. To są decyzje podejmowane również przez inne resorty. Analizujemy w tej chwili jeden projekt, który jest podobny do nowosądeckiego.

PPP na co dzień

PPP mogłoby mieć tu zastosowanie, ale to temat zdecydowanie na przyszłość. Wiele urzędów centralnych dostało dotacje unijne na termomodernizację budynków.
Tutaj po prostu zadziałała konkurencja ze środkami europejskimi.
Widzimy natomiast spore zainteresowanie wykorzystaniem PPP do projektów termomodernizacyjnych w samorządach i to mimo konkurencji środków unijnych. Same
fundusze unijne to nie wszystko i trzeba rozwijać inne
formy finansowania inwestycji. Na naszych listach planowanych i już realizowanych przedsięwzięć PPP sektor termomodernizacji jest jednym z wiodących.
Czy rozważano/przewidziano jakąś rolę dla PPP w projekcie budowy Centralnego Punktu Komunikacyjnego, lub w innym dużym rządowym projekcie inwestycyjnym?
PPP jest jedną z ewentualnych form finansowania inwestycji związanych z budową CPK. Na pewno nie wykluczamy jej na tym etapie. To jest ogromne przedsięwzięcie, które będzie składało się z wielu mniejszych
projektów, dla których też trzeba będzie znaleźć źródła
finansowania. One również będą sporą szansą na rozwój PPP. Do tej inwestycji włączamy na przykład środki
unijne. Nie chodzi o samo lotnisko, ale o drogi i koleje,
które są integralną częścią projektu. Dla rządu kluczowe
jest to, że tworzymy, jak to nazwał minister Mikołaj Wild,

transportowe serce RP i powinniśmy jednak zachować
nad nim kontrolę.
Na co jeszcze mogą liczyć podmioty zainteresowane
realizacją projektów PPP w Polsce?
Będziemy kontynuować działania zapowiedziane w rządowej polityce, m.in. doradztwo, edukację i promocję.
Pracujemy teraz nad wytycznymi do projektów PPP, które wzorem innych krajów europejskich będą miały formę instrukcji i modelowych dokumentów do wykorzystania przez podmioty publiczne, przygotowujące projekty
w formule PPP. Chodzi o to, by administracja, przystępując do PPP, nie musiała za każdym razem wyważać otwartych drzwi. To zmniejszy koszty i, jak sądzę, może też doprowadzić do pewnej zmiany mentalnej. Skoro już ktoś
przetarł ścieżki, to dlaczego ja mam z tych ścieżek nie
skorzystać.
Wierzymy, że te i inne działania rozruszają rynek. Chcielibyśmy, żeby do końca 2020 roku zostało zawartych 100
nowych umów PPP. Planujemy również, że 40 procent
postępowań, rządowych i samorządowych, będzie kończyć się sukcesem, czyli podpisaniem umowy PPP. Trzy
lata temu wskaźnik ten wynosił 24%. W ostatnim półroczu było o 8 punktów procentowych więcej. Oznacza to,
że naszą wiarę w sukces potwierdzają dane z rynku.
Dziękuję za rozmowę.
Z Jerzym Kwiecińskim,
Ministrem Inwestycji i Rozwoju
rozmawiał Bartosz Korbus.
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Czy rozważano modernizację energetyczną obiektów
w budynkach zarządzanych przez administrację rządową?
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Nowelizacja ustawy o PPP
W bieżącym roku mija dziesięć lat funkcjonowania Ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ze statystyk wynika, że na mocy Ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz regulacji koncesyjnych (Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
z dnia 9 stycznia 2009 r. i Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 21 października 2016 r.1)
podmioty publiczne, głównie samorządy, zawarły łącznie
140 umów, co w ocenie rynku oraz regulatora nie odpowiada faktycznemu potencjałowi tej instytucji.
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Zgodnie z uzasadnieniem zmian w Ustawie o PPP, wprowadzonych na mocy Ustawy z dnia 4 września 20182, interwencja ustawodawcza miała na celu stworzenie lepszych
warunków dla rozwoju rynku PPP w Polsce, szczególnie poprzez zwiększenie jakości prac przygotowawczych i prowadzonych postępowań. Celem zmian jest wyższa skuteczność postępowań na wyłonienie partnera prywatnego. Ze
statystyk wynika, że dotychczas zaledwie co czwarte postępowanie kończyło się zawarciem umowy.
Dodatkowym celem nowelizacji Ustawy o PPP było wyeliminowanie niespójności legislacyjnych i wdrożenie
usprawnień pobudzających rozwój tego rynku. Jak wskazano w uzasadnieniu, wyzwolenie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia ograniczeń prawnych,
dostosowania istniejących przepisów do specyfiki projektów PPP oraz wprowadzenia przepisów expressis verbis,
dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania z zakresu PPP. Nowelizacja jest konsekwencją działań
zaplanowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju z dnia 14 lutego 2017 r. i jest jednym z działań zawartych w uchwale nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2017 r. „Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego”.
Nowości w procesie przygotowania przedsięwzięć
PPP
Jedną z najpoważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest wprowadzenie do Ustawy o PPP
nowego rozdziału 1a, zgodnie z którym podmioty publiczne zostały zobligowane do przeprowadzenia oceny efektywności realizacji projektu w PPP w stosunku do jego realizacji w inny sposób, w szczególności
z uwzględnieniem czynników takich jak podział zadań i ryzyk, szacowane koszty cyklu życia projektu,
czas niezbędny do jego realizacji, wysokość opłat
1
2

Dz.U. z 2016 r. poz. 1920
Dz.U. z 2018 r. poz. 1693.

pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są
planowane również warunki ich zmiany.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, formalnie ustanowiona jednostka centralna ds. PPP, został wyposażony w kompetencję do wydania opinii, na wniosek
podmiotu publicznego, na temat tego, czy dane przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w formule PPP. Opinia
wydawana jest w terminie 60 dni, m.in. na podstawie przeprowadzonej przez podmiot publiczny oceny efektywności, a minister w trakcie ewaluacji może zażądać poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku o wydanie opinii.
Równocześnie, nowelizacja wprowadziła do Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 regulację, na
mocy której w przypadku planowania inwestycji finansowanych z budżetu, o wartości powyżej 300 mln zł,
podmiot publiczny będzie zobowiązany do uzyskania niewiążącej opinii ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji owej inwestycji.
Wobec faktycznej pozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w strukturze rządowej wydaje się jednak, że nawet
niewiążąca opinia w zakresie zastosowania lub rezygnacji z modelu PPP powinna mieć zasadnicze politycznie
znaczenie dla losów analizowanej inwestycji. Nowelizacja określa niezbędne elementy wniosku o wydanie
opinii. W szczególności należy w nim wskazać sposób realizacji inwestycji wraz z uzasadnieniem oraz
przedstawić ocenę efektywności jej realizacji w modelu PPP w porównaniu do sposobu wskazanego we
wniosku.
W uproszczeniu oznacza to, że podmiot publiczny ma
obowiązek wytłumaczyć dlaczego dany projekt nie jest
realizowany w modelu PPP. Analogicznie, jak w przypadku opinii określającej czy dane przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w formule PPP, termin na wydanie
opinii o projektach o wartości powyżej 300 mln zł wynosi 60 dni. Czas oczekiwania na opinię może się wydłużyć
na wniosek ministra finansów dodatkowo o 30 dni. Warto
zwrócić uwagę, iż w przypadku projektów realizowanych na podstawie Ustawy o PPP uzyskanie opinii
nie jest wymagane. Opinia nie podlega ujawnieniu podmiotom trzecim do zakończenia procedury wyboru partnera prywatnego, a w przypadku, gdy takie postępowanie
nie zostanie wszczęte, nie będzie mogła zostać ujawniona
wcześniej, niż w terminie 2 lat od jej wydania.
3

Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000
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dotyczące przygotowania projektów PPP na etapie od pomysłu do wdrożenia postępowania przetargowego, które
mają zasadnicze znaczenie dla zachowania odpowiedniej
metodyki badań potencjalnych przedsięwzięć.
Nowe obowiązki analityczne podmiotów publicznych
z jednej strony mogą poprawić jakość projektów PPP
i zmniejszyć nieco ryzyko prawne (i kontrolne) związane
z ich wdrażaniem, jednak obowiązek wykonywania analiz przedrealizacyjnych, w przypadku każdego projektu PPP, może nie być do końca uzasadniony.

Analizując zagadnienie nowych wymagań dotyczących
zgód i opinii nie sposób nie zwrócić uwagi na możliwość unieważnienia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, jeżeli minister właściwy do
spraw finansów publicznych odmówi udzielenia zgody, która jest wymagana, gdy przedsięwzięcie jest finansowane z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł. Zgoda ta powinna być udzielona w ciągu
6 tygodni. Postępowanie może zostać unieważnione
w przypadku braku zgody ministra jedynie, gdy taka
podstawa unieważnienia została przez podmiot publiczny przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentach koncesji lub innej dokumentacji w sprawie wyboru partnera prywatnego.
Co kluczowe, dla zwiększenia pewności obrotu i odpowiedniego przygotowania analiz Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju opublikowało na początku września wytyczne

W nowym stanie prawnym, podmioty publiczne i obsługujący je doradcy powinni szczególną uwagę przyłożyć do
etapu testu rynkowego projektu, który dostarczy wskazówek co do oczekiwań przyszłych uczestników negocjacji.
Warto także pamiętać, że prowadzenie testów rynkowych
przed wszczęciem postępowania w trybie Ustawy prawo
zamówień publicznych powinno zostać przeprowadzone
w formie dialogu technicznego, zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej ustawie (art. 31a i następne). Certyfikacja i opiniowanie projektów, wraz z ustaleniem standardów definiowania i oceny ich założeń, powinny przełożyć
się na wzrost jakości ofert inwestycyjnych PPP pojawiających się na rynku, a w konsekwencji przyczynić się do skrócenia postępowań z uwagi na zmniejszenie liczby błędów,
4
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Podsumowując, w konsekwencji zmiany przepisów podmioty publiczne muszą obowiązkowo prowadzić ocenę
efektywności realizacji projektu w modelu PPP, oraz uzyskiwać opinię dla inwestycji finansowanych z budżetu powyżej 300 mln zł, na potrzeby której podmiot publiczny
również jest zobowiązany sporządzić ocenę efektywności,
m.in. z wyłączeniem tych, które są realizowane na podstawie Ustawy o PPP. Mogą także zwrócić się o opinię fakultatywną, czy dany projekt powinien być zrealizowany w PPP,
której podstawą jest ocena efektywności przygotowana
przez podmiot publiczny.

Należy pamiętać, że partnerzy prywatni wyłaniani są, co do
zasady, w drodze postępowań dwuetapowych. Zamawiający decyduje się na dialog konkurencyjny lub inny tryb negocjacyjny przewidziany w Ustawie prawo zamówień publicznych4 w sytuacji, gdy wszczynając postępowanie nie ma
jeszcze pełnej wiedzy co do szczegółowego modelu przedsięwzięcia. Najczęściej na tym etapie podmiot publiczny
będzie jedynie w stanie określić co chce osiągnąć, czyli jaki
składnik majątkowy chce wybudować, wyremontować, wyposażyć, ewentualnie jakie usługi są mu potrzebne, w połączeniu z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, którego dane zapotrzebowanie dotyczy. Podmiot
publiczny zazwyczaj nie wie też jakie rozwiązania prawne,
ekonomiczne, czy techniczne zaproponują wykonawcy i jak
propozycje te wpłyną na całość wzajemnych zobowiązań
i efektywność przedsięwzięcia. Rozpoczynając negocjacje
strona publiczna nie jest również w stanie określić jakie finalne założenia przyszłej współpracy będą akceptowalne
dla strony prywatnej oraz jakie ustalenia będą ostatecznie najkorzystniejsze dla interesu publicznego, a prawidłowy podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny
i partnera prywatnego jest kluczem do sukcesu projektu
PPP. W konsekwencji, analizy wykonane jeszcze przed
rozpoczęciem postępowania mogą być niekompletne
i mogą nie obrazować kompleksowo najlepszej struktury realizacji projektu.
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będących podstawą do skarżenia dokumentacji przetargowej przez wykonawców. Być może, dzięki nowym rozwiązaniom w przyszłości możliwe będzie skrócenie lub całkowita rezygnacja z etapu negocjacyjnego procedury wyboru
partnera prywatnego.
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W nawiązaniu do nowych obowiązków i uprawnień podmiotów publicznych i ministerstwa, do Ustawy o PPP
wprowadzono nowy rozdział 4a, w którym określono
kompetencje ministra do spraw rozwoju regionalnego jako organu właściwego w sprawach PPP. Minister
został m.in. wyposażony w uprawnienia do wspomnianego
już opiniowania zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, wspierania merytorycznego podmiotów publicznych, czy dokonywania analiz i ocen funkcjonowania
PPP. W tym celu podmioty publiczne zostały zobowiązane
do przekazywania ministrowi takich informacji dotyczących
prowadzonych projektów PPP, jak np. tryb wyboru partnera prywatnego, zawarcie umowy o PPP z podaniem nazwy
projektu, data zawarcia, wartość inwestycji, usług i umowy,
mechanizmy wynagrodzenia, a także zmiana umowy o PPP.
W tym kontekście warto rozważyć, czy z uwagi na dysponowanie przedmiotowymi informacjami oraz wspomniane
już kompetencje w zakresie opiniowania projektów PPP, minister nie powinien zostać wyposażony w uprawnienie do
dokonywania interpretacji przepisów Ustawy o PPP. Ustanowienie organu o podobnych kompetencjach mogłoby
wpłynąć pozytywnie na pewność działań stron, zarówno
publicznej, jak i prywatnej.
W powyższym kontekście warto zaznaczyć, że na mocy
omawianej nowelizacji, w celu wzmocnienia stabilności
prawnej realizacji przedsięwzięć PPP, w Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.5 rozszerzony został katalog
podmiotów, które mogą wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej. Obecnie obok zamawiających
realizujących projekty w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych, taką możliwość mają również
zamawiający realizujący projekt w oparciu o Ustawę
o PPP i Ustawę o koncesji.
Zmiany w procedurze wyboru partnera prywatnego
Dotychczasowy stan prawny budził pewne trudności dotyczące wyboru właściwego trybu wyłonienia partnera prywatnego. Konieczne było dość wczesne rozpoznanie modelu wynagrodzenia i podziału ryzyk w ramach planowanej
współpracy, co było kłopotliwe przed rozpoczęciem negocjacji. W sytuacji, gdy podmiot publiczny prowadził postępowanie w trybie Ustawy o koncesji, to jego zwieńczeniem
musiało być zawarcie umowy, w której podział ryzyk (szczególnie ekonomicznego) odpowiadał modelowi koncesji.
Jeżeli podmiot publiczny prowadził postępowanie zgodnie
5
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z Ustawą prawo zamówień publicznych, mógł zawrzeć wyłącznie umowę o zamówienie publiczne, modyfikowane
przepisami Ustawy o PPP. Wobec tak rygorystycznie postawionych granic stosowania ustaw proceduralnych, przy
wdrażaniu przedsięwzięć, które są często złożone i skomplikowane, a ostateczny kształt umowy, w szczególności model podziału ryzyk i natura wynagrodzenia zależy w dużej
mierze od wyniku konsultacji z rynkiem, wiele postępowań
musiało podlegać unieważnieniu, gdy w trakcie negocjacji okazywało się, iż przeprowadzony tryb nie odpowiadał
ostatecznie typowi umowy, która mogłaby być zawarta.
Obecnie, podmiot publiczny jest uprawniony do
dokonania wyboru partnera prywatnego w trybie
Ustawy prawo zamówień publicznych również, gdy
umowa jest umową koncesji. Stosowanie Ustawy
o umowie koncesji do wyboru partnera prywatnego stało się więc fakultatywne, co jest istotne wobec
zakresu obowiązków spoczywających na administracji posługującej się jej zapisami, szczególnie w zakresie
przygotowania stosownego regulaminu wyboru koncesjonariusza. Taka regulacja nie została jednak wprowadzona dla postępowań przeprowadzonych w trybie Ustawy o koncesji. Zatem podmiot publiczny
po przeprowadzeniu postępowania na podstawie
Ustawy o koncesji wciąż będzie mógł zawrzeć wyłącznie umowę koncesji, co może być niewykonalne jeśli w trakcie negocjacji umowa nabierze cech
zbliżonych bardziej dla przedsięwzięć bazujących
na opłacie za dostępność.

PPP na co dzień

Nowelizacja wprowadziła jeszcze jedną zamianę postulowaną przez praktyków PPP, istotną dla procesu zawierania umów. Dzięki nowym regulacjom w miejsce partnera prywatnego do zawarcia umowy może przystąpić
jego spółka córka. Spółka powołana na potrzeby realizacji projektu PPP będzie mogła zostać również utworzona
przez członków konsorcjum, jeśli zostanie wybrane do realizacji przedsięwzięcia.

Co istotne, na mocy nowych rozwiązań tytuł egzekucyjny wystawiony przeciwko spółce córce będzie wykonalny
również przeciwko partnerowi prywatnemu. Zmiana ta powinna ułatwić sektorowi prywatnemu udział w projektach
PPP, w szczególności poprzez uniknięcie sztucznego przekazywania potencjału pomiędzy takimi podmiotami i konieczności regulowania zasad współpracy skomplikowanymi umowami wewnątrzgrupowymi.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzona możliwość wyrażenia przez podmiot publiczny zgody na zawarcie umowy przez spółkę partnera prywatnego, zawiązaną
w celu realizacji przedsięwzięcia, stanowi jedynie uprawnienie a nie obowiązek podmiotu publicznego. W takiej
sytuacji, partner prywatny odpowiada solidarnie ze swoją
spółką za szkodę wyrządzoną podmiotowi publicznemu
w skutek nieudostępnienia spółce zasobów, które wskazał
w ofercie, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie
ponosi winy. Jeśli partner prywatny (spółka matka) powoła się w toku postępowania na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmioty te będą odpowiadały za szkodę wyrządzoną
przez nieudostępnienie tych zasobów spółce córce. Jest
to rozwiązanie funkcjonujące już w ramach tzw. przekazywania potencjału na gruncie Ustawy prawo zamówień
publicznych.

Ponadto, w konsekwencji zmian w Ustawie o PPP, kwestie
dotyczące wysokości zabezpieczenia wnoszonego
przez partnera prywatnego oraz jego zwrotu w umowach PPP będą mogły być kształtowane przez strony
w sposób dowolny. Na mocy nowych regulacji, do odpowiedzialności za wykonanie umowy o PPP i zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stosuje się bowiem
przepisów art. 150 i art. 151 Ustawy prawo zamówień publicznych. Mimo, że wysokość zabezpieczenia należytego
wykonania umowy nie jest najistotniejszą kwestią w umowie o PPP, przedmiotowa zmiana z całą pewnością powinna być oceniana pozytywnie, chociażby z perspektywy
kosztów przedsięwzięcia.
Nowelizacja Ustawy o PPP objęła również jej postanowienia dotyczące kryteriów oceny ofert stosowanych przez podmiot publiczny do wyboru partnera
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prywatnego. Kryteria, które na podstawie poprzedniej
regulacji musiał stosować podmiot publiczny, tj.: podział
zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem, pomiędzy
podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, oraz terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych
świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane, zostały dodane do katalogu kryteriów fakultatywnych,
zawartych w art. 6 ust. 3 ustawy. Obecnie, podmiot prowadzący postępowanie, dotyczące wyłonienia partnera prywatnego, może dokonać wyboru z szerszego
katalogu nowych kryteriów oceny ofert.
Zmiany mające znaczenie dla struktury
organizacyjnej przedsięwzięć PPP i ich finansowania
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Formalne zawarcie umowy o PPP nie jest gwarancją jej
poprawnej realizacji, ponieważ znaczenie kluczowe dla
powodzenia transakcji ma możliwość zorganizowania finansowania bankowego tej współpracy, czyli osiągnięcie
tzw. zamknięcia finansowego. Nie jest to zadanie proste,
a zabezpieczenie interesu banku kredytującego partnera prywatnego (a pośrednio podmiot publiczny) wymaga szczególnych rozwiązań. W myśl nowego art. 10a Ustawy o PPP, podmiot publiczny może zawrzeć umowę
z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji przedsięwzięcia, będzie
mógł przenieść na tę osobę trzecią całość lub część
obowiązków partnera prywatnego wraz ze związanymi z nimi prawami. Osoba trzecia (podmiot finansujący) będzie natomiast uprawniona do powierzenia realizacji przedsięwzięcia innemu podmiotowi lub podmiotom
za zgodą podmiotu publicznego. Warto jednak zaznaczyć,
że aby uniknąć wszelkich ryzyk, w szczególności związanych z koniecznością negocjowania treści umowy bezpośredniej, warunki jej zawarcia powinny być przewidziane
w projekcie umowy o PPP.
Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie sankcjonuje dotychczasową praktykę i było postulowane przez partnerów
jak i instytucje finansujące. Umożliwia bowiem bankowi lub
innej instytucji finansującej zastosowanie rozwiązania znanego już europejskiej praktyce realizacji projektów PPP, tzw.
step in right, czyli przejęcia kontroli nad realizacją zadań
partnera (kredytobiorcy) w sytuacji, gdy nie jest on w stanie
realizować umowy i wywiązać się z obsługi swoich zobowiązań wobec banku, co znacznie zmniejsza ryzyko finansowania tego typu przedsięwzięć i może przyczynić się do
wzrostu tzw. „bankowalności” projektów, czyli prawdopodobieństwa uzyskania kredytowania, co pozytywnie wpłynie na rynek PPP.
Nie do końca potrzebne wydaje się uregulowanie na poziomie ustawowym uprawnień kontrolnych po stronie

podmiotu publicznego. Zgodnie z art. 8 Ustawy o PPP
podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli
realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego oraz do kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji
przedsięwzięcia. Ustawa reguluje także sytuacje, gdy kontrola wykaże, iż składnik majątkowy wykorzystywany przez
partnera prywatnego będzie w stanie technicznym wskazującym na jego nieprawidłowe wykorzystywanie. Wówczas podmiot publiczny jest zobowiązany wezwać partnera
prywatnego do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności do poczynienia nakładów mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu
technicznego. Na partnerów prywatnych został także nałożony dodatkowy obowiązek, bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o realizacji przedsięwzięcia i stanie
technicznym składnika majątkowego. Wszystkie te regulacje i bez podstawy ustawowej mogły znaleźć się w umowie
o PPP i, co do zasady, były przewidywane w dotychczas zawartych umowach.
Zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy o PPP, w celu realizacji przedsięwzięcia partner prywatny i podmiot publiczny mogą zawiązać, wyłącznie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółkę akcyjną, na czas oznaczony
- realizacji umowy o PPP. W Ustawie o PPP nie przewidziano scenariusza, w którym byłoby możliwe kontynuowanie działalności spółki PPP przez partnera prywatnego po
upływie okresu umowy, w drodze nabycia udziałów w projektowanej po okresie realizacji umowy o PPP, której wykonaniu służyła spółką. Dopuszczone zostało natomiast nabycie udziałów przez partnera prywatnego, albo akcji spółki
z udziałem podmiotu publicznego, albo akcji z podwyższonym kapitałem zakładowym. W konsekwencji nowelizacji,
podmiot publiczny nie musi tworzyć nowej spółki celem
realizacji PPP instytucjonalnego, tylko może do tego celu
wykorzystać już istniejącą spółkę. Znowelizowana Ustawa

PPP na co dzień

11

o PPP nie odpowiada jednoznacznie na pytanie czy partner
prywatny może objąć udziały w podmiocie publicznym w takim przypadku spółka państwowa prowadząca postępowanie byłaby jednocześnie spółką, w której udziały obejmie partner prywatny - czy też wyłącznie w innej spółce
podmiotu publicznego. Wydaje się, iż intencją ustawodawcy było dopuszczenie również nabycia udziałów w podmiocie publicznym.

W praktyce, wybór partnera prywatnego musi nastąpić
w jednym z trybów przewidzianych w Ustawie o PPP. Następnie partner prywatny i podmiot publiczny zawierają
umowę o PPP, umowę wspólników i tworzą wspólną spółkę. Problematyczna jest kwestia zawierania umów podwykonawczych w celu realizacji projektu przez spółkę PPP.
Wynika to z faktu, że będzie to podmiot zobowiązany do
stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, a podwykonawcą spółki PPP będzie partner prywatny. Zatem
umowy podwykonawcze, które ma zawrzeć spółka PPP,
powinny stanowić element dokumentacji postępowania.
Powoduje to, iż dokumentacja staje się bardzo obszerna,
co znacząco utrudnia prowadzenie postępowania, w szczególności w dialogu konkurencyjnym, i wydłuża jego czas,
nie wspominając już o tym, że wspólnik będący jednocześnie podwykonawcą spółki PPP jest z nią związany zarówno umową wspólników, jak i umową podwykonawczą.
W praktyce ma miejsce sytuacja, w której wspólnicy spółki

PPP decydują, iż dane ryzyko powinno zostać przeniesione na podwykonawcę, a tym podwykonawcą jest jeden ze
wspólników.
Jeszcze trudniejszy do ułożenia, w szczególności pod kątem
prawnym, będzie stosunek w którym partner prywatny stanowi konsorcjum kilku podmiotów. Stworzenie dokumentacji postępowania, która prawidłowo odzwierciedli interesy wszystkich uczestników PPP instytucjonalnego i będzie
zachęcająca dla rynku wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się wspomniane już wytyczne do realizacji projektów PPP publikowane
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Wracając do nowelizacji należy jeszcze zwrócić uwagę na
art. 7b, w którym wskazano, iż przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności inwestora za
wynagrodzenie należne podwykonawcy nie stosuje
się do podmiotu publicznego, jeżeli umowa o PPP tak
stanowi. Zatem, w ramach nowelizacji przyznano podmiotowi publicznemu uprawnienie do podjęcia decyzji co do
tego, czy w ramach przedsięwzięcia PPP inwestorem w rozumieniu Kodeksu cywilnego będzie podmiot publiczny,
czy też zostanie nim partner prywatny. Na polskim rynku
zdarzają się projekty PPP, w których umowa o roboty budowlane jest częścią umowy o PPP i wynagrodzenie za roboty płatne jest przez podmiot publiczny na etapie budowy. W takim przypadku inwestorem w rozumieniu Kodeksu
cywilnego jest faktycznie podmiot publiczny, ponieważ to
on odpowiada bezpośrednio za zapłatę za roboty budowlane, bezpośrednio po ich wykonaniu. W takiej sytuacji
brak jest uzasadnienia aby podmiot publiczny mógł mimo
to uznać, że inwestorem będzie partner prywatny. Podwykonawcy partnera prywatnego stracą bowiem możliwość
zgłaszania roszczeń o zapłatę wynagrodzenia do podmiotu publicznego, co wydaje się sprzeczne z cywilistyczną zasadą ochrony podwykonawców w procesie budowlanym.

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 2 (38) 2018

Na marginesie warto przeanalizować statystyki dotychczas
ogłoszonych i zrealizowanych projektów PPP. W tym kontekście należałoby rozważyć czy regulacje Ustawy o PPP
dotyczące tzw. PPP instytucjonalnego są wystarczające.
Ustawa o PPP nie zawiera wskazówek do realizacji tego
typu projektów, mimo że wprost je dopuszcza. Struktura takiego projektu jest bardzo skomplikowana i wymaga
przede wszystkim uregulowania relacji pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, jako wspólników
spółki PPP.
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dotacji podmiotom działającym w celu osiągnięcia zysku
nawet, jeśli w trakcie trwania umowy, a przed jej zakończeniem, nie przyjęły one do swego majątku składników majątkowych wytworzonych w ramach przedsięwzięcia. Zmiana ta może więc poszerzyć spektrum możliwych rozwiązań
w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi i modeli
wynagrodzenia partnera prywatnego w ramach PPP. Dodatkowo może być istotna z punktu widzenia zasad, jakie
obowiązują w zakresie statystycznej klasyfikacji zobowiązań
wynikających z umów o PPP zgodnie z ujęciem EUROSTAT.
Regulacje dotyczące ewentualnych dotacji celowych powinny zostać przewidziane w umowie o PPP i uwzględniać
przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Na mocy przepisów nowelizujących Ustawę o PPP,
w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawarto uprawnienie dla jednostek samorządu
terytorialnego do udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań publicznych jednostki w ramach
umów o PPP. Dotychczas nie było możliwości udzielania

W uzasadnieniu do nowelizacji szczególną uwagę zwrócono na konieczność prowadzenia analiz wysokości
opłat pobieranych od użytkowników oraz warunków
ich zmiany. Wskazuje się, iż nowe przepisy umożliwią bardziej przemyślane i świadome określenie poziomu tych
opłat w umowach o PPP. Wskazano, iż informacje o planowanych opłatach i ich zakładanej wysokości powinny
być znane wcześniej, przed podpisaniem umowy. W tym
kontekście istotne znaczenie dla przyszłych umów o PPP,
w zakresie modelu wynagrodzenia i podziału ryzyk, może
mieć wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym umowa o PPP powinna określać maksymalną wysokość oraz
warunki zmiany opłat dla użytkowników, jeśli takie opłaty
są przewidziane w projekcie PPP. Zmiana wysokości opłat
dla użytkowników wymaga aneksu do umowy PPP, chyba
że wysokość i warunki ich zmiany są regulowane obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotowa zmiana Ustawy
o PPP powinna skłonić strony do szczególnej staranności
w określeniu podstaw i zasad ewentualnych rewizji opłat
przewidzianych w umowie o PPP.

Inez Handzlik
Associate

Agnieszka Ferek
Partner

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 2 (38) 2018

Nowa regulacja ma natomiast sens w projektach, które zakładają płatność wynagrodzenia na rzecz partnera prywatnego w formie opłaty za dostępność, w okresie eksploatacji
infrastruktury, po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku, gdy przesądzono, iż podmiot publiczny jest inwestorem, a nie stosuje się do niego wspomnianych przepisów, partner prywatny jest zobowiązany poinformować
o tym swojego podwykonawcę przed zawarciem z nim
umowy

Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
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Termomodernizacja

– oszczędność, ekologia, prestiż

Produkcja energii na własne potrzeby
Częstym elementem termomodernizacji jest montaż instalacji wytwarzających energię na potrzeby obiektu z odnawialnych źródeł.
Panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane przez CEZ
ESCO Polska w ramach modernizacji budynków bydgoskich zespołów szkół nr 4, 66 i 23 oraz gimnazjum nr 24. Wykorzystanie energii słonecznej sprawdza się nie tylko przy
zasilaniu urządzeń elektrycznych. Może być także wykorzystywana na przykład do wsparcia pomp ciepła. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w Szkole Podstawowej im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.
Ekologiczne wytwarzanie ciepła umożliwia również zastosowanie „czystych” paliw. Na przykład w ramach głębokiej
termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Biskupcu, w województwie warmińsko-mazurskim, CEZ ESCO Polska zainstalowało kotły zasilane biomasą.
Aby móc oszczędzać ciepło, warto również zmodernizować
instalację służącą do jego przesyłu. Preizolowane rury pozwalają znacznie ograniczyć niepotrzebne ubytki i ograniczyć wydatki właściciela budynku.
Kontrolę odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków gwarantuje natomiast wykorzystanie nowoczesnej armatury oraz systemu opomiarowania i sterowania. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie ogrzewania do bieżących potrzeb użytkowników.
Jaśniej i oszczędniej
Istotnym elementem wielu projektów termomodernizacyjnych jest także modernizacja oświetlenia wewnątrz

Dodatkowo, aby poprawić estetykę obiektu i komfort osób,
które przebywają w jego obrębie po zmroku, wielu właścicieli i zarządców decyduje się na modernizację oświetlenia
zewnętrznego.
Formuła PPP ulży samorządowemu budżetowi
Chociaż celem projektów termomodernizacyjnych jest
oszczędność energii, a co za tym idzie również pieniędzy,
wydatek na samą realizację może okazać się zbyt dużym
obciążeniem dla miejskiej lub gminnej kasy.
Z pomocą przychodzą tu ESCO (od angielskiego skrótu
Energy Saving COmpany). Firmy te oferują kompleksową
realizację projektów służących efektywności energetycznej.
Nie tylko planują oraz realizują działania służące lepszemu
wykorzystaniu energii w obiekcie, lecz finansują również
całe przedsięwzięcie. Następnie jest ono spłacane przez
zamawiającego z zaoszczędzonych środków, jakie znalazły
się w jego budżecie dzięki zmniejszeniu poboru energii.
Wartość tych oszczędności gwarantuje w umowie ESCO.
Instytucje publiczne mogą współpracować z tego typu
firmami w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
(PPP). Rozwiązanie to pozwala uniknąć wpływu inwestycji
na indywidualny wskaźnik zadłużenia podmiotu lub jego
dług publiczny, jeśli partner prywatny przejmie większość
ryzyka związanego z inwestycją. PPP zakłada również wieloletnią współpracę z partnerem prywatnym. To na nim
spoczywa zatem zarządzanie gospodarką energetyczną
w obiekcie i wypracowanie odpowiednich oszczędności.
W kontekście spodziewanego zmniejszenia ilości środków
unijnych po 2021 roku, współpraca z firmą ESCO w ramach
partnerstwa publiczno – prywatnego stanowi dla samorządów atrakcyjną alternatywę, która może zastąpić pozyskiwanie funduszy z budżetu Wspólnoty.
Krzysztof Ławrywjaniec
Head of the Business Development & Sales Department

Partner wydania

Głęboka termomodernizacja, choć często kojarzona jedynie
z termoizolacją, zakłada również zastosowanie wielu innych
rozwiązań, poprawiających efektywność energetyczną obiektu. Połączenie szeregu działań, które wzajemnie się uzupełniają, pozwala zmaksymalizować pozytywny efekt projektu.

budynku. Dzięki użyciu technologii LED, pomieszczenia są
lepiej doświetlone, a rachunki za energię znacznie maleją.
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Coraz więcej miast i gmin decyduje się na głęboką termomodernizację budynków publicznych. Szkoły czy urzędy to
obiekty, w których bardzo często wdrażane są złożone projekty, mające na celu poprawę gospodarowania energią. Aby
zminimalizować obciążenia dla budżetu samorządu w związku z projektem, warto podjąć współpracę z firmą ESCO.
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Czy PPP może wesprzeć modernizację
energetyczną mieszkań indywidualnych?

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest
wymiana starych źródeł ciepła, pieców i kotłów na paliwa
stałe, oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro
instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które
mogą zostać dofinansowane do 100%, wyłącznie w formie pożyczki, oraz w przypadku budynków prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku, tj. ocieplenie
ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o.

i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.
Celem programu, w ramach którego pierwsze wnioski składać można już od października, jest wsparcie osób indywidualnych będących właścicielami lub współwłaścicielami
domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na
rozpoczęcie budowy.
Innym projektem, który pojawił się w okresie poprzedzającym wybory samorządowe jest, związany z pracami
nad nowelizacją ustawy termomodernizacyjnej, program
„Ciepły Dom”, który równolegle ma zasilić proces termomodernizacji mieszkań (w miastach poniżej 100 mieszkańców) kwotą 180 miliardów złotych. Zgodnie z zapowiedziami rządu, o ile program „Czyste Powietrze” będzie
finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to program „Ciepły Dom” zasilany ma być głównie
z Funduszu Termomodernizacji, przy współfinansowaniu
samorządów.
Jak podkreśla Minister Piotr Woźny, Pełnomocnik ds. projektu „Czyste Powietrze”1, projekt musi być sprawdzony
w mniejszej skali miast (typu Skawina), dlatego najpierw
zdecydowano się przetestować rozwiązania w 23 polskich
miejscowościach znajdujących się na liście 50 najbardziej
zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza miejscowości w Europie. Co więcej, projekt powinien uwzględniać, że ok 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce,
w tym 75% to gospodarstwa funkcjonujące w domach jednorodzinnych, dotkniętych może być ubóstwem energetycznym. Omawiane programy w ciągu dziesięciu lat mogą
przyczynić się do termomodernizacji ok 1 mln domów jednorodzinnych. Wydaje się, że choć kierunek działań zakładanych przez rząd jest jak najbardziej zasadny, warto zastanowić się jak w proces finansowania i realizacji olbrzymich
inwestycji włączyć ma się sektor publiczny, szczególnie samorząd wojewódzki i gminny, oraz sektor prywatny w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagadnienia te
omawiane będą 5 grudnia 2018 r. z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej i sektora prywatnego
na III konferencji Speed uppp Poland: jak sektor prywatny
i ppp mogą wspierać politykę antysmogową?2

1

2

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/cieply-dom-dotacja,34,0,2414882.html
III edycja „Speed uppp Poland”, Warszawa, http://ippp.pl/wp-content/uploads/2018/09/SuP_2018_program_PL_v10092018.pdf
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W poprzednim wydaniu Forum PPP zainicjowaliśmy cykl
poświęcony PPP dla czystego powietrza. W czasie, jaki
upłynął od ostatniego numeru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował szczegóły
nowego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który wpisuje się w realizację rządowego programu poprawy
jakości powietrza. Program jest skierowany do właścicieli
lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez
gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną
wymianą źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez
okres 10 lat, tj. w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. Program finansowany będzie ze
środków krajowych. W przyszłej perspektywie finansowej
zakładamy, że wdrażanie programu będzie również wspierane ze środków unijnych.
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PPP może być korzystniejsze, niż samodzielne działanie samorządów lokalnych w obszarze jakości usług czy infrastruktury. W projektach PPP najważniejsza dla gmin powinna być
nie księgowość, a innowacyjność i efektywność działań podejmowanych przez partnera na rzecz realizacji zadania, jakim jest walka ze smogiem. Takie podejście powoduje, że
każda złotówka, wydatkowana na energomodernizację
w ramach umowy z partnerem prywatnym, przekłada się na
większą redukcję emisji pyłów, niż ma to miejsce w przypadku samodzielnego wydatkowania przez podmiot publiczny
środków finansowych w modelu tradycyjnym.
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W ramach działań na rzecz czystszego powietrza metodą
tradycyjną, podmiot publiczny/zamawiający osobno zleca
wykonanie projektu, ocieplenie budynków, wykonanie podłączeń do sieci ciepłowniczej. Często nie ma możliwości kontroli efektów działań w obszarze redukcji emisji. Rozdzielając
zadania, trudno jest zmierzyć ich konkretny rezultat i efekt
w relacji do kosztów. W modelu PPP cały cykl wskazanych
wyżej działań powierzany jest jednemu partnerowi, który odpowiada za nie całościowo, np. na wyodrębnionym obszarze
miasta i wskazuje cele projektu. Przykładem takiego projektu w Polsce jest osiedle Juliusz w Sosnowcu, zrealizowane
przez Dalkię. W ramach projektu, do centralnej sieci ciepłowniczej podłączyliśmy 538 mieszkań, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, instalację zintegrowanego systemu automatycznego sterowania ciepłem i zlikwidowaliśmy

blisko 1000 pieców węglowych. W efekcie ograniczyliśmy
w Sosnowcu emisję CO2 o 8000 ton rocznie i emisję pyłów
o 81 ton rocznie. To ilość odpowiadająca 8 wywrotkom pyłów rocznie. Jednak, co najważniejsze, po energomodernizacji zagwarantowaliśmy utrzymanie zużycia energii na niskim
poziomie. Jeden kompleksowy operator, podmiot prywatny, który ponosi odpowiedzialność za dane zadanie, może
być więc odpowiednio rozliczony z efektów działań, osiągnięcia określonego efektu ekologicznego i jego utrzymania
w czasie obowiązywania umowy. Miasto może egzekwować wykonanie zadania oraz analizować skutki działań partnera, który zobowiązał się w przetargu do zmniejszenia emisji
w konkretny sposób, co nie jest tożsame z prostym zobowiązaniem do tzw. termomodernizacji budynku. Doświadczenia partnerów prywatnych przy kształtowaniu takiego
zakresu robót pozwolą uniknąć części niepotrzebnych nakładów (przewidzianych pierwotnie przez mniej doświadczony
podmiot publiczny). Jeżeli zaś chodzi o skuteczność energomodernizacji, to należałoby uwzględniać jak poszczególne
inwestycje przyczyniają się do osiągnięcia efektów ekologicznych. Mówiąc obrazowo, czy faktycznie do eliminacji smogu
przyczynią się wydatki na symboliczny „styropian” i jaka jest
ich efektywność w relacji do alternatywnych nakładów, np.
w zakresie wymiany źródła ciepła lub systemu zarządzania
energią w budynkach. Należy wziąć pod uwagę, że w walce
z niską emisją i smogiem kluczowe jest unikanie emisji pyłów. Często skupienie się na ociepleniu budynku, kosztem
innych znaczących elementów sprzyjających mniejszemu
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Gminy traktują czasem PPP jako sposób na zapełnienie luki
inwestycyjnej w ich budżetach. Jednak trzeba pamiętać, że
finansowanie pozyskane w ramach PPP jest z reguły mniej
korzystne, niż finansowanie tradycyjne. Przewagą formuły
PPP nad samodzielną realizacją przedsięwzięcia przez podmiot publiczny jest fakt, że partner prywatny gwarantuje
najwyższy poziom wykonania projektu, uwzględniając jego
długoterminowe cele. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego pozwala uniknąć kosztownych błędów i przekłada się na osiągnięcie najwyższej efektywności
realizowanego projektu.
Na relatywnie wysoki poziom cen oferowanych w kończonych aktualnie postępowaniach na wyłonienie partnera
prywatnego wpływ mają trzy elementy: czynniki makroekonomiczne, tj. wzrost cen na rynku materiałów i usług budowlanych, brak uwzględnienia przez zamawiających kosztów finansowania przedsięwzięcia w czasie trwania umowy
oraz pomijanie, czy też zaniżanie przez podmioty publiczne
kosztów utrzymania infrastruktury tworzonej i finansowanej
w ramach PPP. Trzeba pamiętać, że partner prywatny pozyskuje finansowanie dla projektów PPP na mniej korzystnych
zasadach, niż sektor publiczny. Wobec faktu, że ryzyko finansowania sektora prywatnego zawsze jest wyższe dla instytucji finansującej, niż finansowanie podmiotu publicznego, PPP
pod tym względem jest rozwiązaniem droższym od samodzielnego działania podmiotu publicznego.
Obecne zmiany w systemie prawnym porządkują pewne obszary, ale utrudniają gminom zaciąganie zobowiązań poniżej ustalanych limitów zadłużenia, przy czym nie da się już
tych limitów poszerzyć za sprawą zaciągania zobowiązań
typu PPP. Wierzymy, że planowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych ostatecznie będzie korzystna dla rynku. Zaostrzenie dyscypliny w zakresie możliwości zaciągania nowych zobowiązań wyeliminuje z rynku projekty PPP
wdrażane bez realnych możliwości ich sfinansowania przez
podmiot publiczny. Partnerstwo powinno być instrumentem
realizacji zadań, na które dany podmiot publiczny ma zapewnione środki w budżecie, a nie sposobem na pozyskanie finansowania w sposób omijający wymogi związane z limitami zadłużenia.
Warto też wspomnieć, że realizację projektów PPP w obszarze efektywności energetycznej często utrudnia brak
komunikacji między podmiotem publicznym a prywatnym. W praktyce, podmiot publiczny wysłuchuje uwag
sektora prywatnego, ale niewiele komunikuje ze swej

strony, utrudniając współpracę, mającą na celu zapewnienie najlepszego rozwiązania dla partnera publicznego.
W naszej ocenie PPP idealnie nadaje się do projektów
obejmujących na przykład budowę nowego źródła ciepła (nowej ciepłowni), jeśli zapewniony będzie odbiór
wyprodukowanej tam energii. Szczególnie, jeśli wdroży
się projekt budowy mniejszych rozproszonych źródeł.
Zmniejsza to ryzyko inwestycyjne dla obu stron współpracy. Dlatego warto promować także małe i średnie
projekty.
Wsparcie działań antysmogowych dotyczy w pierwszej kolejności domów jednorodzinnych, jednak kolejnym, ważnym
krokiem powinno być skierowanie wsparcia na rzecz budynków wielorodzinnych, w szczególności komunalnych (jeden
właściciel). Wsparcie finansowe powinno być skierowane
również do budynków wielorodzinnych, w tym także wspólnot mieszkaniowych, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością
przezwyciężenia przeszkód natury prawno-administracyjnej,
wynikających często z mnogości właścicieli. Konieczna jest
zmiana podejścia do tej kwestii po stronie publicznej (samorządowej). Czyste powietrze jest bowiem dobrem ogólnym
i z tego względu udzielenie przez samorząd wsparcia wspólnotom, które chcą zrealizować projekt mający na celu jego
poprawę, jest w pełni uzasadnione.

Marek Zdanowicz
Dyrektor ds. prawnych i projektów PPP
DK Energy Polska, Grupa Dalkia
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spalaniu węgla, będzie mniej wydajne, niż zastąpienie pieca węglowego gazowym, który nie emituje pyłu, czy podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. W kontekście walki
ze smogiem warto postawić na rozwój ciepłowniczych sieci
osiedlowych w formule PPP.
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Niezależnie od tego jak sektor publiczny i prywatny współpracować będzie w ramach programu termomodernizacji mieszkań komunalnych, socjalnych, spółdzielczych, czy
domów jednorodzinnych, warto stale śledzić współpracę
rozwijaną w „klasycznych” przedsięwzięciach PPP w obszarze efektywności energetycznej budynków publicznych
powiązanych z infrastrukturą edukacyjną, co może być
szczególnie ważne wobec wyzwań lokalowych kolejnej reformy systemu edukacji. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” to

przedsięwzięcie, dzięki któremu obecny rok szkolny w podwarszawskiej gminie Wiązowna rozpoczął się w zmodernizowanych energetycznie i infrastrukturalnie placówkach.
Na zlecenie podmiotu publicznego, jakim jest Urząd Gminy Wiązowna, zadania podjęło się i wykonało w terminie
konsorcjum firm Siemens Sp. z o. o., Siemens Finance Sp. z o
.o. oraz Warbud S.A. i Warbud PPP6 Sp. z o. o. Umowę o PPP
zawarto 1 października 2015 r.
Wynagrodzenie partnera prywatnego ma charakter
„opłaty za dostępność” składającej się z zapewnienia
przez wykonawcę odpowiedniego standardu usług
w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości. Gmina w ramach realizacji projektu wniosła środki pieniężne, pomniejszające
wynagrodzenie Partnera również z udziałem dofinansowania. Ryzyka spoczywające na podmiocie publicznym
to: ryzyko zmian cen energii, ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem
przedsięwzięcia, ryzyko polityczne, ryzyko związane
z wniesieniem wkładu własnego. Ryzyka spoczywające na partnerze prywatnym: ryzyko związane z projektowaniem, ryzyko związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, ryzyko związane ze sfinansowaniem
przedsięwzięcia, ryzyko należytego i terminowego
przeprowadzenia termomodernizacji, ryzyko związane
z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług,
ryzyko wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług, ryzyko zapewnienia gwarantowanego poziomu oszczędności, ryzyko związane z prawidłowym zarządzaniem
energią w obiektach oraz z utrzymaniem sprawności
technicznej zainstalowanych urządzeń, ryzyko związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania energią.

Nasze doświadczenie z budowy szkoły podstawowej w Malcanowie, powstałej w latach 2015–2017, pokazało, że taka inwestycja prowadzona ze środków pochodzących z dochodów własnych i kredytów zbyt mocno obciąża budżet, a na inwestora
spada praktycznie większość ryzyk związanych z realizacją. W takim tempie rozbudowa wszystkich szkół trwałaby ok. 10 lat, a budżet gminy nie wytrzymałby obciążeń.
Jedynym rozwiązaniem, które przyszło mi do głowy to formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowaliśmy się do tego bardzo starannie. Skorzystaliśmy z pomocy doświadczonych doradców, którzy mieli za sobą już wdrożenia PPP w zakresie
termomodernizacji lub budowy nowych obiektów. Nasz projekt jest połączeniem
tych dwóch elementów, co czyni go unikatowym w skali kraju.
Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna
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Głównym wyzwaniem w tym projekcie było zorganizowanie finansowania, polegającego na rozłożeniu płatności na kilkanaście
lat. To ryzyko wziął na siebie nasz
partner w konsorcjum, firma Siemens Finance. Kolejnym wyzwaniem była termomodernizacja
i zapewnienie sprawnych systemów zarządzania energią elektryczną i cieplną. I to obligo wziął
na siebie drugi konsorcjant, firma Siemens. Natomiast Warbud podjął się koordynacji i przeprowadzenia prac budowlanych i modernizacyjnych na wielu placach budowy
w bardzo krótkim terminie, 18 miesięcy.

Liczymy na to, że samorządy powszechniej będą przyjmować taki
kierunek działania, który stawia na
najnowsze technologie i zarządzanie energią na poziomie zaawansowanym. Zdarzają się samorządy,
które starają się uprościć trochę te
rozwiązania. Z projektu poprawy
efektywności energetycznej zostają wtedy jedynie hasła takie,
jak partnerstwo, ekologia, modernizacja energetyczna, ale za tym niewiele idzie, jeśli chodzi o mierzalne efekty. Skoro tak złożony projekt sprawdził
się tutaj (między innymi osiem różnych źródeł energii), to
trzeba zachęcać inne samorządy do tego, żeby skorzystały
z rozwiązań sprawdzonych przez gminę Wiązowna.
Marek Tobiacelli
Dyrektor Pionu Efektywności Energetycznej
Siemens Sp. z o.o.

Wartość nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia to niemal 70 mln zł, z czego 4,2 mln zł zrefundowała UE w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020 na mocy umowy o dofinansowanie,
zawartej 17 stycznia 2017. Za sprawą realizacji przedsięwzięcia w Szkole w miejscowości Zakręt stworzono zupełnie nowe skrzydło, w którym znajduje się
19 sal lekcyjnych z zapleczem oraz 6 sal do edukacji

wczesnoszkolnej. Dodatkowo, powstała nowa kuchnia
zapewniająca obsługę ok. 400 uczniów. W szkole, w zakresie nakładów „termomodernizacyjnych” wymieniono
okna, drzwi, system grzewczy i elewację. Inna placówka, w samej Wiązownie, również wzbogaciła się o nowe
skrzydło budynku. W szkole dzięki temu udostępniono 22 sale lekcyjne dla dzieci starszych i 9 dla najmłodszych, a budynek przeszedł termomodernizację, wymieniono źródła ciepła i instalacje centralnego ogrzewania,
rozbudowano system wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła. Szkoła jest w pełni dostępna
dla uczniów niepełnosprawnych. W miejscowości Glinianka do starego budynku szkoły dobudowane zostało
nowe skrzydło, w którym znajduje się 16 sal lekcyjnych.
Szkoła została również powiększona o nową salę gimnastyczną, a w starej części kompleksu wymienione zostały okna, drzwi i posadzki. Placówka ma nową, ekologiczną i efektywną instalację grzewczą. W budynku, jaki
został po gimnazjum, wykonano termomodernizację budynku, w tym modernizację instalacji grzewczej, wdrożono odzysk ciepła z systemu wentylacji mechanicznej,
wymieniono drzwi, ocieplono strop oraz zastosowano
zewnętrzne pompy ciepła, jako podstawowego źródła
energii. Do tego dokonano adaptacji strychu na 4 sale
z zapleczem. Dodatkowo infrastruktura edukacyjna gminy wzbogaciła się o nowe przedszkole. W miejscowości
Wola Ducka, na miejscu dawnej świetlicy wiejskiej, powstało też nowe przedszkole, remont starego budynku
był nieopłacalny.
Bartosz Korbus
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Przemysław Szulfer
Wicedyrektor administracyjno-finansowy, Warbud SA
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Subrogacja w przedsięwzięciu PPP
– droga na manowce
Na łamach Forum PPP już niejednokrotnie analizowaliśmy kwestię dopuszczalności i konsekwencji zastosowania mechanizmu cesji wierzytelności, wynikających
z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Pod pewnymi warunkami, cesja wierzytelności
może być uzasadnionym rozwiązaniem, korzystnie
wpływającym na zasady i koszt finansowania przedsięwzięć typu PPP z opłatą za dostępność.
Niestety, chęć łatwiejszego pozyskania finansowania
bankowego dla przedsięwzięć PPP skłania niekiedy zamawiających do dopuszczenia opcji finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego przez bank (tzw. podmiot trzeci) za pomocą subrogacji (art. 518 ust. 1 pkt 3
Kodeksu cywilnego), co do tej pory nie było stosowane w praktyce realizacji umów PPP. Wydaje się, że brak
realnych praktyk w tym zakresie jest skutkiem ograniczeń instrumentu subrogacji, jako instytucji mogącej
zaburzać relacje kontraktowe i podział ryzyka pomiędzy
strony umowy o PPP, a w rezultacie prowadzącym do
niewłaściwego zastosowania ustawy o PPP i niekorzystnych konsekwencji na gruncie prawa budżetowego.
Wydaje się, że zastosowanie mechanizmu subrogacji
w umowie o PPP ponadto prowadziłoby do przeniesienia na bank nieakceptowalnych dla tego podmiotu
rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka dostępności.
W konsekwencji, wydaje się, że należy odradzić stosowanie subrogacji, jako sposobu na usprawnienie finansowania umów PPP.
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Praktyka wobec regulacji
W jednym z postępowań o zawarcie umowy o PPP,
które ostatecznie nie doszło do skutku, strona
publiczna (w ramach zapisów SIWZ, umowy i wyjaśnień) wskazała, że pod pojęciem finansowania
rozumie finansowanie etapu inwestycyjnego przez
partnera prywatnego, w tym za pomocą środków pieniężnych w walucie polskiej, otrzymanych przez partnera prywatnego od instytucji finansującej i określonych
w promesie finansowania, natomiast pod pojęciem
promesy finansowania rozumie zobowiązanie instytucji finansującej do przekazania partnerowi prywatnemu
finansowania, (…), na etapie inwestycyjnym. Zgodnie
z projektem umowy PPP, partner prywatny bez zgody podmiotu publicznego nie mógł skutecznie przelać
praw (cesja) z umowy PPP na rzecz podmiotu trzeciego,

z zastrzeżeniem założeń do umowy bezpośredniej stanowiącej załącznik do umowy o PPP. Ograniczenia powyższe miały nie dotyczyć cesji na zabezpieczenie
dokonywanej na rzecz instytucji finansującej przy założeniu, że w ramach takowej cesji podmiot publiczny
nie stwierdza bezsporności cedowanej na zabezpieczenie wierzytelności, jak również nie zrzeka się prawa do
potrącenia z cedowanej wierzytelności kwot należnych
kar umownych od partnera prywatnego. Zamawiający
wskazał przy tym, że dopuszcza mechanizm subrogacji
przy założeniu, że w ramach tego mechanizmu Zamawiający nie potwierdzi bezsporności wierzytelności cedowanej na zabezpieczenie, jak również nie zrzeknie się
prawa do potrącenia z cedowanej wierzytelności kwot
należnych kar umownych od partnera prywatnego. Wyrażając zgodę na subrogację, prowadzący postępowanie na wybór partnera prywatnego jednocześnie wskazał, że dopuszcza mechanizm subrogacji przy założeniu,
że w ramach tego mechanizmu podmiot publiczny nie
potwierdzi bezsporności wierzytelności cedowanej
na zabezpieczenie, jak również nie zrzeknie się prawa
do potrącenia z cedowanej wierzytelności kwot należnych kar umownych od partnera prywatnego.
Wyrażając zgodę na subrogację zamawiający jednocześnie wskazał, że nie zrezygnuje definitywnie z możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń (np. z tytułu
kar umownych i obniżenia wynagrodzenia) z wynagrodzenia partnera prywatnego w części, która została zlecona do spłaty przez podmiot trzeci. Ponadto, zamawiający zastrzegł, że nie wyrazi bezwarunkowej zgody,
aby wynagrodzenie partnera prywatnego za etap inwestycyjny (w części zleconej do spłaty przez podmiot
trzeci) zostało faktycznie zapłacone partnerowi prywatnemu (lub jego podwykonawcom), bez względu na faktyczną dostępność infrastruktury będącej przedmiotem
umowy o PPP, w całym okresie trwania etapu utrzymania. Na koniec zamawiający wskazał, że nie zamierza
zrezygnować definitywnie z realnej możliwości zaspokojenia swoich roszczeń wobec partnera prywatnego
z wynagrodzenia partnera prywatnego za etap inwestycyjny, w części przewyższającej zabezpieczenie należytego wykonania umowy PPP.
Analizując opisywaną sytuację, należy mieć na
względzie, że subrogacja opiera się na przepisie
art. 518 par. 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie
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W powyższym kontekście należy mieć na względzie,
że Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych,
w opracowaniu z 2016 r. pn. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego, wskazała, że za sprawą
subrogacji instytucja finansowa, spłacając zobowiązanie

jednostki samorządu terytorialnego, nabywa wierzytelność w stosunku do niej, a jednocześnie strony ustalają
(jednostka samorządowa – instytucja finansowa) nowy
harmonogram spłaty. Celem instytucji finansowej nie
jest wejście w prawa wierzyciela, ale wykreowanie nowego stosunku prawnego, w szczególności w zakresie
terminów i warunków spłaty zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na płaszczyźnie ekonomicznej transakcja ma cechy tożsame z uzyskaniem
przez samorząd kredytu (pożyczki) na zaspokojenie
określonego zobowiązania (dotychczasowego wierzyciela). Na analogiczny sposób interpretacji instrumentu subrogacji, tj. jako umowy pożyczki, zwróciła uwagę
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie
Dyscypliny Finansów Publicznych w orzeczeniu z dnia
12 czerwca 2017 r1.

1

https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=fc92d976de31-405a-9177-2b76ce1d1c28&groupId=764034.
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z którym podmiot trzeci (bank) działając za zgodą
dłużnika (podmiotu publicznego), wyrażonego na
piśmie, spłaca wierzyciela (partnera prywatnego)
i do wysokości dokonanej spłaty nabywa spłaconą
wierzytelność wobec dłużnika. W ramach subrogacji podmiot trzeci nabywa wyłącznie wierzytelność pieniężną i wyłącznie do wysokości dokonanej spłaty na rzecz dotychczasowego wierzyciela.
W przypadku, gdy zgoda dłużnika na subrogację dokonywaną przez zindywidualizowany podmiot trzeci
wyrażona jest w formie umownej, to taka subrogacja
przyjmuje charakter konwersji długu.
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Należy poddać pod rozwagę czytelnika, że zgoda na
subrogację wyrażona przez dłużnika stanowi uznanie
bezsporności wierzytelności w kwocie, która ma być
spłacana przez podmiot trzeci. Zgodnie ze orzeczeniami w zakresie prawa zamówień publicznych, za sprawą subrogacji powstaje bezpośrednia relacja pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotem
wchodzącym w prawa wierzyciela, przybierająca formę oddzielnej usługi na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych (PZP). Jednocześnie, zgodnie z art. 7
ust. 2a Ustawy o PPP, umowa o PPP może wyodrębniać
w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności na finansowanie wytworzenia, nabycia
lub ulepszenia środków trwałych, albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji
przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków
majątkowych. Jednakże takowe wyodrębnienie ma wyłącznie charakter zabiegu rachunkowego dla potrzeb
podatkowych oraz sprawozdawczych, zgodnie z reżimem finansów publicznych, i samo w sobie nie różnicuje wynagrodzenie partnera prywatnego. Na gruncie
analizowanego przypadku, w praktyce wyodrębnienie
wynagrodzenia za finansowanie nie oznacza, że strumień tego wynagrodzenia stanowi należność uboczną
w stosunku do strumienia wynagrodzenia za etap inwestycyjny – wyodrębnienie to wyłącznie oznacza jaka
część wartościowa usługi stanowi usługę zwolnioną

z VAT, zgodnie z przepisami podatkowymi. Zgodnie
z art. 7 ust. 2 Ustawy o ppp, wynagrodzenie partnera
prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Drugi czynnik, mówiący o faktycznej dostępności, odnosi się do
ekonomicznej istoty modelu PPP z opłatą za dostępność. Idea partnerstwa publiczno-prywatnego opiera
się na uznaniu przyszłych wierzytelności z tego tytułu,
których istnienie i wartość uzależnione są od właściwego wykonywania umowy przez partnera prywatnego,
np. zapewnienia dostępności przedmiotu partnerstwa,
w danej jednostce czasu. Przepisy ustawy o PPP przedstawiają kluczowe cechy umowy PPP z opłatą za dostępność, które odróżniają formułę PPP od typowego
zamówienia publicznego na roboty budowlane, również realizowane z wykupem wierzytelności generalnego wykonawcy. Brak posiadania w umowie PPP cech
wymaganych przez ustawę PPP może spowodować dotknięcie nieważnością całości lub części owej umowy,
jak również spowodować, iż postępowanie prowadzące
do zawarcie takiej umowy może okazać się nieważne.
Wydaje się, że uzasadnionym poglądem dotyczącym interpretacji art. 7 Ustawy o PPP jest postulat, aby całkowite wynagrodzenie partnera prywatnego zależało, co
najmniej w ponad połowie, od faktycznej dostępności
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przedmiotu umowy PPP (infrastruktury, która powstała na etapie inwestycyjnym). Jeżeli przejęta przez bank
w drodze subrogacji wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych stanowi więcej niż 50 % całkowitego wynagrodzenia partnera prywatnego, to nie sposób stwierdzić, że wynagrodzenie
partnera prywatnego przede wszystkim zależy od faktycznej dostępności przedmiotu PPP. W przypadku bowiem nawet całkowitego braku dostępności, tylko
część, mniej niż połowa wynagrodzenia partnera prywatnego będzie faktycznie zależeć od dostępności
przedmiotu PPP. W takim przypadku, wynagrodzenie
z zawartej umowy nie odpowiada dyspozycji art. 7 ust.
2 Ustawy o PPP, a w konsekwencji sama umowa może
stracić charakter umowy o PPP i w konsekwencji zostać
uznana za nienazwaną umowę o terminie zapłaty dłuższym niż rok, co jest związana związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub
kredytu (zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego2).
Konsekwencją stwierdzenia w umowie PPP braku cech
wymaganych przez ustawę o PPP może doprowadzić
do tego, że całość zobowiązań strony publicznej takiego kontraktu będzie klasyfikowana jako dług publiczny.
W ocenie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, spłata na rzecz instytucji finansowej w budżecie

ujmowana jest jako wydatek bieżący albo majątkowy,
w zależności od charakteru zaspokojonego zobowiązania3. Przedstawiona konstrukcja nie ma odzwierciedlenia w relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach
publicznych, powinna być jednak traktowana jako tytuł dłużny (§ 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego). Powyższe oznacza, że w świetle projektowanej nowelizacji, art. 243 ustawy o finansach publicznych4, zawarcie umowy subrogacji wpływać będzie
ujemnie na indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Również przypadające
w danym roku budżetowym wydatki z tytułów dłużnych zaliczanych do kategorii kredyty i pożyczki, a zatem także umów o PPP, które mają wpływ na poziom
długu publicznego (jak i różnego rodzaju umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne
do umowy pożyczki lub kredytu, np. scharakteryzowanej wyżej umowy subrogacji), zwiększać będą wskaźnik
płatności związanych z obsługą długu do planowanych
dochodów podlegający limitowaniu. W indywidualnym wskaźniku zadłużenia uwzględniane będą nie
tylko przewidziane w danym roku budżetowym kwoty spłat z tytułów dłużnych zaliczanych do kategorii
3

4
2

Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767.

https://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122
_niestandard_instr_finans_potrz_jst.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297351/katalog/12426490#
12426490)
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kredytów i pożyczek, tj. m.in. umów o PPP, które mają
wpływ na poziom długu publicznego, ale również odsetki od takich zobowiązań. W rezultacie, jeżeli zobowiązania z umowy o PPP wpływać będą na państwowy
dług publiczny (stosownie do art. 18a Ustawy o PPP), to
przypadające do zapłaty w danym roku budżetowym
wydatki majątkowe wynikające z umowy o PPP, związane z zapłatą za inwestycję, pomniejszać będą indywidualny wskaźnik zadłużenia.
Należy również wskazać, że usługa świadczona przez
partnera prywatnego w umowach z tzw. opłatą za dostępność jest usługą dostępności, a nie robót budowlanych. W przypadku zastosowania instrumentu subrogacji w umowie o PPP dochodziłoby do nietypowej
sytuacji, w której podmiot publiczny posiadałby roszczenie wobec partnera prywatnego o zapewnienie
dostępności w całym, kilkunastoletnim okresie trwania
Umowy PPP, a jednocześnie podmiot publiczny wyrażałby zgodę, aby partner prywatny został w całości zaspokojony zaraz po zakończenia etapu inwestycyjnego w zakresie całego wynagrodzenie, które powinno
być należne, co najwyżej w części, dopiero po zapewnieniu dostępności z upływem danej jednostki czasu,
np. miesiąca czy kwartału. Tym samym, w wyniku zastosowania subrogacji istnieje ryzyko, że zanika podstawowy instrument nacisku podmiotu publicznego
na partnera prywatnego wyrażony w przepisie art. 7
ust. 2 Ustawy o PPP i motywujący partnera prywatnego do zapewnienia faktycznej dostępności przedmiotu PPP.
W przypadku braku dostępności infrastruktury zbudowanej na mocy umowy o PPP, podmiot publiczny

będzie kierował swoje roszczenia wobec partnera prywatnego obciążając go karami umownymi, potrącanymi z wynagrodzenia. W przypadku subrogacji na ww.
warunkach płatności tytułem wynagrodzenia, pomniejszone o potrącone kary umowne otrzymywać będzie
bank, a nie partner prywatny będący formalnie stroną
umowy. W konsekwencji, subrogacja w analizowanym
wariancie prowadziłaby do tego, że ryzyko dostępności
obciążać będzie de facto instytucję finansującą przedsięwzięcie (bank). W opisanej sytuacji to bank, który
jednorazowo spłaciłby wierzytelność partnera prywatnego, bez żadnych potrąceń z tytułu kar umownych
za ewentualny/przyszły/niepewny brak dostępności,
sam otrzymywałby od podmiotu publicznego płatności z ewentualnym potrąceniem o kary umowne związane z brakiem należnej dostępności. Pomijając zatem wszelkie wyżej podniesione argumenty przeciwko
subrogacji należy wyraźnie stwierdzić, że subrogacja to
potencjalnie instrument naruszający interes instytucji
finansującej partnera prywatnego, który powinien ponosić ryzyko dostępności i związane z nim ryzyko pomniejszonych należności z tego tytułu. Wobec tego,
bank wyrażając zgodę na subrogację, na opisanych wyżej warunkach, musiałby zabezpieczyć wobec partnera prywatnego własne roszczenia o wypłatę uzupełniającego odszkodowania w zakresie, w jakim, w wyniku
braku dostępności, bank otrzymałby od podmiotu publicznego wynagrodzenie pomniejszone o kary umowne
z tego tytułu.
Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić,
że subrogacja w opisanym na wstępie wariancie mogłaby prowadzić do przeniesienia ryzyka dostępności
przedmiotu partnerstwa na bank finansujący transakcję w drodze wstąpienia w prawa wierzyciela. Ponadto, subrogacja stanowi, w sensie ekonomicznym, zawarcie umowy pożyczki pomiędzy podmiotem publicznym
a bankiem. Instrument ten prowadzi zatem do powiększenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego,
a w świetle projektowanej nowelizacji, art. 243 ustawy
o finansach publicznych, wpływać będzie na wskaźnik
zadłużenia zamawiającego. Subrogacja w krytykowanym modelu prowadzić może zatem do obejścia art. 7
ust. 2 Ustawy o PPP, ponieważ stwarza ryzyko zerwania
więzów między wynagrodzeniem partnera prywatnego
z faktycznym stopniem dostępności przedmiotu partnerstwa. Z powyższych względów podmioty publiczne
powinny zachować najwyższą ostrożność w przypadku
możliwości finansowania przedsięwzięć PPP w drodze
subrogacji.
Bartosz Korbus
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Refleksje na temat stosowania kar umownych
w umowach o zamówienia publiczne, w tym
w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Z Raportu wynika w szczególności, że kary umowne zastrzegało w umowach 98% ankietowanych podmiotów, a 85% badanych wskazało, że stosowało je we wszystkich umowach.
W ten sposób zamawiający zabezpieczają interes publiczny
przed szkodami, wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców w zakresie zobowiązań umownych o charakterze niepieniężnym. Co istotne,
1

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/36414/Raport-kary_umowne_2018.pdf

zgodnie z KC wierzyciel (tu: zamawiający) może dochodzić
kary umownej w pełnej wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. I w zasadzie zapłata należności następuje na wezwanie podmiotu uprawnionego, lub w drodze
oświadczenia o potrąceniu z wynagrodzenia wykonawcy, bez
konieczności wszczynania czasochłonnego postępowania sądowego.
Raport dowodzi, że dwóch na trzech zamawiających, tj.
66,67%, faktycznie skorzystało ze swojego uprawnienia
i nałożyło na wykonawców karę umowną, głównie z powodu opóźnień w realizacji całości, bądź części zamówienia,
oraz ogólnie nienależytego wykonania umowy. W dwóch
na pięć przypadków wykonawca robót budowlanych lub
usług płacił karę dobrowolnie na wezwanie zamawiającego. W przypadku, gdy sprawa trafiała do sądu na skutek pozwu zamawiającego, kończyła się najczęściej wyrokiem na
korzyść zamawiającego.
Najistotniejsze jest jednak to, że zamawiający przyznawali w ankiecie, że nieprawidłowości stanowiące podstawę
naliczania kar umownych nie miały wpływu, bądź miały
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W marcu 2018 roku Urząd Zamówień Publicznych opublikował „Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych” w umowach zawartych w Polsce
od 1.01.2015 roku do 31.10.207 roku („Raport”) 1. Ankieta miała charakter anonimowy i była skierowana do 199
podmiotów, z czego wypełniło ją zaledwie 61 zamawiających. Przyjęta na rynku zamówień publicznych instytucja
kar umownych jest uregulowana w art. 483 par. 1 Kodeksu
cywilnego (dalej KC) i jest chętnie wykorzystywana przez
zamawiających w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, odsyłające do stosowania przepisów KC
w sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie.

Partner wydania
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niewielki wpływ na realizację całego zamówienia. Tylko
w przypadku 5% zamówień na roboty budowlane i usługi oraz w 2% na dostawy badani stwierdzali, że nienależyte
wykonanie umowy przez wykonawcę miało istotny wpływ
na realizację zamówienia, co w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
W świetle tych wyników należałoby się zastanowić, czy nakładane przez zamawiających kary nie stanowią zbyt represyjnego mechanizmu, przy dość krótkich terminach realizacji, skoro większość kar wynika z niedotrzymania terminów
w realizacji zamówienia. We wnioskach Raportu znajduje
się również zalecenie, by określenie wysokości kar umownych zamawiający poprzedzali obliczeniem hipotetycznej
szkody, jaką zamawiający poniósłby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz stosowali
rozsądek i umiar w korzystaniu z przysługujących im praw,
w poszanowaniu zasady wzajemnej równości.
Designed by rawpixel.com / Freepik
Z mojego doświadczenia wynika, że podobne rezultaty otrzymano by, gdyby ankieta badająca stosowanie kar
umownych dotyczyła umów o partnerstwo publiczno-prywatne (”umowy o PPP”).
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Oczywiście, analizując tę kwestię należy patrzeć przez pryzmat dyspozycji art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia partnera prywatnego zależy przede wszystkim od
rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności
przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. W przypadku, gdy składnik majątkowy nie będzie dostępny przez
istotny okres oczekuje się, że płatności uiszczane przez
podmiot publiczny za ten okres zostaną obniżone do zera
w szczególności w wyniku nałożenia przez podmiot publiczny kar umownych lub obniżenia wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami umowy o PPP2. Przy czym mechanizm
obniżenia wynagrodzenia partnera prywatnego powinien
być określony przez podmiot publiczny w umowie.
Jednak w praktyce często zdarza się tak, że kary umowne
nie mają nic wspólnego, lub niewiele wspólnego z faktycznym brakiem dostępności przedmiotu umowy i szkodą poniesioną przez podmiot publiczny. Za to partnerzy prywatni mają 100% pewność, co do ściągalności nałożonych kar
umownych, które podmiot publiczny może z łatwością potrącić z wynagrodzenia partnera prywatnego, należnego
przez cały okres trwania umowy o PPP (nawet kilkadziesiąt
lat). Przy tak długim okresie realizacji umowy o PPP, perspektywa wystąpienia przeciwko podmiotowi publicznemu z powództwem do sądu o miarkowanie kary umownej
2

„E-przewodnik PPP” opublikowany przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego str. 8485 https://www.ppp.gov.pl/Publikacje/E_przewodnik/Documents
/raport_ppp_mrr_oplata_za_dostepnosc.pdf

na podstawie art. 484 par. 2 KC, nawet, gdy kara jest rażąco wygórowana lub wdanie się z podmiotem publicznym
w jakikolwiek ciągnący się miesiącami, a nawet latami spór,
jest mało zachęcająca dla parterów.
Taka sytuacja zniechęca do składania ofert i stanowi, między innymi, przyczynę małego zainteresowania wykonawców realizacją zamówień w modelu PPP. Z powyższego względu pozytywnie należy ocenić wnioski wyciągnięte przez autorów
Raportu, aby tak kształtować postanowienia umowne dotyczące kar umownych, by odpowiednio zabezpieczyć interes
publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego, nie
prowadząc jednak do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą.
Z punktu widzenia partnerów prywatnych za niedopuszczalne
należy uznać kształtowanie wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania
z uszczerbkiem po stronie podmiotów publicznych i wpływem
na dostępność przedmiotu umowy. Kary umowne powinny
być zawsze określone z rozwagą i poszanowaniem przepisów
obowiązującego prawa, tak aby spełniały swoje funkcje, jednak nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych,
w szczególności tych realizowanych w modelu PPP.
Aleksandra
Boniuszko-Iwańczuk
Radca prawny
Siemens Sp. z o.o.

Korzyści dla reklamodawców:
 optymalny, dostosowany do potrzeb
nakład
 bezpośrednie dotarcie do
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O dopuszczalności dokonywania zmian
w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym
w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku
Z dniem 19.09.2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca
2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693).
Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej,
jednym z aspektów zmian było m.in. dostosowanie ustawy
o PPP do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1020) oraz nowej ustawy z dnia 21 października
2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. poz. 1920), które wprowadziły do polskiego porządku
prawnego rozwiązania zwiększające elastyczność zawierania
umów przez sektor publiczny.
Nowelizacja ustawy o PPP z 5 lipca br. porządkuje między innymi kwestię dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym („umowy o PPP”),
które budziły dotychczas wiele kontrowersji i sporów interpretacyjnych wśród podmiotów publicznych, co przyczyniało się
w pewnej mierze do blokowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
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W moim przekonaniu nowelizacja ustawy o PPP, która weszła
w życie 19 września 2018 roku, uchylając art. 13 dotychczasowej ustawy o PPP, pomoże usystematyzować kwestię dopuszczalności zmian w umowach PPP, nie pozostawiając podmiotom publicznym żadnych wątpliwości w tym zakresie.
Obecnie, możliwość dokonywania zmian w umowach o PPP
wynika wprost z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dalej PZP) oraz art. 46 ustawy o umowie koncesji, która przewiduje analogiczne przepisy do nowego brzmienia art. 144 PZP.
Znowelizowany w 2016 roku przepis art. 144 PZP znacznie lepiej od wcześniejszego brzmienia oddaje realia rynkowe wykonywania umów i ułatwia wykonywanie umów wieloletnich,
uwzględniając, że w dłuższym okresie może wystąpić szereg
zdarzeń uzasadniających zmianę umowy, które hipotetycznie
były do przewidzenia w początkowym etapie postępowania.
Co do zasady, powyższe zmiany do ustawy o PPP należy ocenić pozytywnie, niemniej jednak przepisy przejściowe – w mojej
ocenie – wymagają szczegółowego omówienia. W przepisach
intertemporalnych ustawy nowelizującej ustawę o PPP (art. 22
ust. 1) ustawodawca zdecydował, że do umów o partnerstwie

publiczno-prywatnym zawartych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym. Powyższy przepis oznacza, że do umów
o PPP zawartych przed dniem 19.09.2018 roku stosować
należy uchylony nowelizacją art. 13. ust. 1 ustawy o PPP.
Zmiany umów o PPP w świetle art. 13 ust. 1
ustawy o PPP
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy
o PPP, obowiązującym przed 19.09.2018 roku, zakazane jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego. Ustawodawca przewidywał jeden
wyjątek od tej zasady w przypadku, gdy podmiot publiczny
opisał możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru
partnera prywatnego oraz określił warunki takiej zmiany.
Powyższy artykuł ustawy o PPP wprowadził zatem zasadę, że
umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może być zmieniana przez strony, o ile:
•

zmiana nie ma charakteru istotnego – w każdym przypadku,

•

zmiana ma charakter istotny – jeżeli podmiot publiczny
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania
w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił warunki takiej zmiany.

Zamówienia publiczne

Nie trzeba dodawać, że obiekcje zamawiających dotyczyły również wprowadzania do dokumentacji postępowania
w sprawie wyboru partnera prywatnego, w tym projektów
umów o PPP, postanowień na tyle ogólnych, by umożliwić
w przyszłości dokonywanie istotnych zmian, które nie były
możliwe do przewidzenia na wcześniejszym etapie. Podobne problemy stwarza nadal doprecyzowanie ogólnych warunków wprowadzenia tych zmian, w szczególności w zakresie
zmiany wynagrodzenia partnera prywatnego.
Brak elastyczności i nadmierna ostrożność podmiotów publicznych w kwestii modyfikacji umów PPP zawieranych na
kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt lat, prowadziły niejednokrotnie do wycofywania się wykonawców biorących udział
w postępowaniach ze składania ofert, albo niedoszacowania ofert z uwagi na trudność w określeniu precyzyjnych
kwot na pokrycie hipotetycznych ryzyk partnera prywatnego, które mogłyby pojawić się w przyszłości w zakresie
zmienionych warunków realizacji przedsięwzięcia. Należy
dodać, że doprecyzowanie w projekcie umowy i kalkulacja
w ofercie wszystkich istotnych szczegółów dla realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych są w praktyce niemożliwe, a ryzyko pojawienia się okoliczności nieprzewidzianych
bardzo wysokie.
Tego rodzaju sytuacja nie jest korzysta dla żadnej ze stron, a ponadto wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla partnerów prywatnych, przez co przeczy definicji partnerstwa publiczno-prywatnego, którego istota polega na wspólnej realizacji, opartej
właśnie na podziale zadań i ryzyk pomiędzy obu partnerów.

Taka wykładnia przepisów, choć powszechna wśród podmiotów publicznych, była niewłaściwa z uwagi na fakt, że zakładała
nieracjonalność ustawodawcy, który dopuszczając zamówienia dodatkowe w typowych umowach w sprawie zamówień
publicznych nie przewidział ich w stosunku do umów o PPP,
które niejednokrotnie są dużo bardziej złożone. To w sposób
nieuzasadniony pogarszałoby warunki realizacji umów o PPP.
Podobnie należy ocenić brak elastycznego podejścia w zakresie zmian umów o PPP dokonywanych na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy o PPP. Byłoby też niezrozumiałe z punktu widzenia wykładni systemowej i funkcjonalnej (vide: Uzasadnienie
do ustawy nowelizacyjnej ustawę o PPP z dnia 5.07.2018 roku3).
Miejmy jednak nadzieję, że nowelizacja ustawy o PPP i kierunek obranych zmian rozwieją wszystkie wątpliwości i ośmielą podmioty publiczne do zawierania umów PPP oraz stosowania elastycznego podejścia do ich modyfikacji, co znacznie
przybliży polski model PPP do rozwiązań znanych z praktyki
międzynarodowej i poniesie atrakcyjność rynku PPP w Polsce.
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Niestety, w praktyce powyższy przepis budził zawsze wiele wątpliwości wśród podmiotów publicznych, które obawiały się naruszenia przepisów ustawy i postawienia im z tego tytułu zarzutów przez organy kontrolne. W szczególności, kontrowersje
wzbudzało już samo pojęcie„istotnej zmiany”, której definicja nie
została zawarta w ustawie, a posiłkowanie się interpretacją powstałą na tle przepisów PZP (art. 144) nie przekonywało wszystkich. Głównie z uwagi na fakt, iż ustawa o PPP nakazywała stosować przepisy PZP do wyboru partnera prywatnego i umów
o PPP jedynie w zakresie kwestii nieuregulowanych w ustawie
o PPP. Dodatkowo zmiana, której nadano walor istotności w tradycyjnym zamówieniu publicznym, nie musi być wcale uznana
za istotną w dużo bardziej złożonej umowie o PPP.

z błędnego przeświadczenia podmiotów publicznych1, że
przepis art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP dotyczący udzielania zamówień dodatkowych w trybie z wolnej ręki, uchylony nowelizacją PZP z dnia 22 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020),
nie miał zastosowania do umów PPP2.

Aleksandra Boniuszko-Iwańczuk
Radca prawny
Siemens Sp. z o.o.

1

2

Zamówienia dodatkowe w trakcie trwania umowy o PPP
Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika również,
że brak elastyczności zamawiających w zakresie modyfikacji umów o PPP zawartych na starych zasadach wynikał

3

Vide „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010 str. 127
Obecnie dopuszczalność udzielania zamówień dodatkowych
w stosunku do umów, w tym umów PPP zawartych przed wejściem
w życie nowelizacji PZP z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz zawartych po
wejściu w życie tejże ustawy w wyniku postępowań prowadzonych
w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji regulują specjalne przepisy intertemporalne, tj. art. 19 ustawy nowelizującej https://www.
uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zamowienia-dodatkowe-i-zamowienia-uzupelniajace-w-przepisach-przejsciowych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2333
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Dokonanie zmiany umowy o PPP w sposób sprzeczny z art. 13
ustawy o PPP obarczone byłoby sankcją nieważności z mocy
prawa, o czym stanowił ustęp 2 tego artykułu.
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RESTAURA – działania
edukacyjne i promocyjne
Tradycyjnie już po wakacyjnej przerwie, wrzesień i październik to okres szkoleń i konferencji. Również partnerzy
projektu RESTAURA włączyli się w jesienną wymianę myśli
i spotkań konferencyjnych, aby przekazać przedstawicielom sektora publicznego i prywatnego wiedzę na temat
projektu i jego efektów.
Instytut PPP we współpracy z Miastem Leszno zorganizował warsztaty poświęcone zastosowaniu formuły PPP przy
realizacji przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji i ochrony
dziedzictwa kulturowego. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z istotą PPP, a na przykładzie praktyk innych podmiotów z Polski i z zagranicy dowiedzieli, w jaki
sposób przygotować się do przeprowadzenia postępowania z obszaru rewitalizacji w formule PPP. Warsztaty odbyły
się w dniu 25.09.2018 r., a uczestnicy zapoznali się z celami
projektu RESTAURA i otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe oraz publikację pt. „PPP w strategiach rewitalizacji
dziedzictwa kulturowego. Podręcznik dla samorządów terytorialnych”
Kolejną okazją do zapoznania się przedstawicieli polskiego samorządu z zagadnieniami rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w modelu PPP był II Metropolitalny
Kongres Rewitalizacji, który odbył się w Gdańsku w dniach
27-28 września. W drugim dniu wydarzenia odbył się panel „PPP w rewitalizacji”. Dyskusja dotyczyła możliwości,
jakie PPP stwarza samorządom w rewitalizacji obszarów

zdegradowanych, jak również praktyki jego stosowania,
a moderatorem był Bartosz Korbus, przedstawiciel Instytutu
PPP i Communication Manager projektu RESTAURA. Przedstawiciel Instytutu PPP opowiedział również o doświadczeniach z projektu „Restaura”. W panelu uczestniczyli:
•

Grzegorz Kaczorowski (kierownik Wydziału Polityki gospodarczej, Urząd Miejski w Gdański), Rewitalizacja
Gdańska we współpracy z sektorem prywatnym, który
przedstawił doświadczenia sektora publicznego,

•

Przemysław Szulfer (wicedyrektor administracyjno-finansowy, Warbud S.A.), który zaprezentował prezentację: Budynki użyteczności publicznej jako część projektów rewitalizacyjnych na podstawie pierwszego
projektu rządowego ppp realizowanego w Nowym
Sączu,

•

Wojciech Ciurzyński (prezes Multibud Wojciech Ciurzyński S.A.), który zaprezentował wystąpienie: Wyspa
spichrzów – współpraca z podmiotem publicznym
z perspektywy partnera prywatnego;

•

dr Rafał Cieślak (radca prawny, wspólnik Zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak &
Kordasiewicz, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim),
z prezentacją: „Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do rewitalizacji miast”

Samorządowa akademia PPP

dr Wiesław Skrobot, Dziedzictwo, z prezetacją „Partycypacja, partnerstwo publiczno-prywatne. Filary czy gliniane nogi rewitalizacji?”

Kolejną szansą na dyskusję nad zagadnieniami PPP w rewitalizacji, na bazie projektu RESTAURA, był panel dyskusyjny
w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów,
który odbył się 2 i 3 października 2018 roku Katowicach.
Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany
doświadczeń i badania trendów. Forum obejmowało aż 9
równoległych ścieżek tematycznych oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Program objął 60 wykładów i debat. W ramach cyklu wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów
odbył się również panel dyskusyjny „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rewitalizacji miast i budownictwa mieszkaniowego”. W trakcie panelu dyskutowano
o źródłach finansowania polityki mieszkaniowej i procesów
rewitalizacyjnych, o ramach współpracy z BGK, współpracy
z sektorem prywatnym w rewitalizacji miast i zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych samorządów na tle założeń projektu RESTAURA i pilotażu rozwijanego w Nowym Dworze
Mazowieckim. W dyskusji uczestniczyli: Adam Pawlicki - Burmistrz Jarocina, Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku
Miast Polskich, Wojciech Zemła – Sekretarz Sopotu oraz Mariusz Łowicki, Kierownik projektu RESTAURA, reprezentujący

lidera projektu – Nowy Dwór Mazowiecki. W trakcie panelu omówiono uwarunkowania realizacji przedsięwzięć PPP,
a panteiści mogli zastanowić się nad przesłankami sukcesu
tych inwestycji, również w odniesieniu do projektu rewitalizacji placu solnego i nadbrzeża w Nowym Dworze Mazowieckim, który zaprezentowany został w formie filmowej.
Panel moderował Bartosz Korbus z Instytutu PPP, partner
projektu RESTAURA.
Z kolei organizowane w Płocku, w dniach 3-4 października
2018 r., Międzynarodowe Forum PPP było okazją, dla samorządów jak i sektora prywatnego, do wymiany doświadczeń
i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP. Tegoroczne wydarzenie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z:
rozwojem rynku PPP, finansowaniem projektów oraz nową
rzeczywistością prawną. Zaplanowano dyskusje, rozmowy,
warsztaty, które przybliżyły kluczowe aspekty projektów realizowanych w tej formule. Płock już po raz trzeci był organizatorem spotkania poświęconego modelowi współpracy,
jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Podobne wydarzenia odbyły się w 2012 i 2017 roku, gromadząc licznych
uczestników z Polski i zagranicy, a także przedstawicieli sektora administracji publicznej i firm prywatnych.
Miasto Płock z sukcesem zakończyło projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej, który został
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zrealizowany w formule PPP. Widoczne efekty współpracy
skłoniły włodarzy miasta do rozpisania drugiego przetargu w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację kolejnych budynków a płockie
Międzynarodowe Forum PPP ma być miejscem wymiany
najlepszych wzorów działania z innymi samorządami i sektorem prywatnym.
Do dyskusji zaproszono również ekspertów i praktyków samorządowych, uczestników z Polski, UE oraz Ukrainy.
Drugiego dnia Międzynarodowego Forum PPP, odbyło się
Seminarium CEE (Europy Środkowo-Wschodniej), w ramach
którego uczestnicy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z przygotowania i realizacji projektów PPP i koncesji, w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
w zakresie: mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, jak
również obiektów dziedzictwa kulturowego; podniesienia
jakości życia w miastach oraz efektywności energetycznej –
z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowego projektu RESTAURA.

Następnie uwarunkowania prawne, instytucjonalne przedsięwzięć PPP w obszarze rewitalizacji o ochrony dziedzictwa kulturowego w Chorwacji na tle tamtejszego rynku
zaprezentowała dr Daniela Angelina Jelinčić z Instytutu
Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych w Zagrzebiu
(partner projektu RESTAURA).
Przykłady projektów PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w Słowenii oraz na Węgrzech
zaprezentowała dr Aniko Noemi Turi z Wydziału Zarządzania Instytutu Katolickiego w Lubljanie (partner projektu RESTAURA). Prezentację na temat rynku PPP i projektu
RESTAURA rozwinął drugi przedstawiciel instytutu Katolickiego z Lubljany dr Mitja Steinbacher, który zaprezentował słoweński rynek PPP na tle europejskim.
Panel zamknął pan Mykola Kostrytsya, Szef Departamentu
Rozwoju Gospodarczego w Żytomierzu, który zaprezentował uczestnikom seminarium informacje na temat uwarunkowań prawnych PPP w Ukrainie, a także pierwszych projektów wdrażanych w obszarze efektywności energetycznej
oraz optymalizacji niektórych zadań publicznych, na przykładzie pralni dla placówek edukacyjnych miasta Żytomierz.

W trakcie seminarium specjalne miejsce poświęcono projektowi RESTAURA. Zaprezentowano założenia projektu
RESTAURA i ramy prawne oraz przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce (Bartosz Korbus z Instytutu PPP,
partner projektu RESTAURA).
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III edycja "Speed uppp Poland", 5. grudnia 2018, Holiday Inn Warsaw City Centre (Warszawa, ul. Twarda 52)

Konferencja o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) w Polsce

Speed uppp Poland
Jak sektor prywatny i ppp mogą wspierać politykę antysmogową?
#CzystyTransport

#CzystePowietrze

Czy partnerstwo publiczno-prywatne jest smart? Tak. Jako forma realizacji zadań publicznych ppp oferuje większą efektywność wydatkowania środków publicznych. Ponadto
daje administracji publicznej dostęp do całego know-how sektora prywatnego, tak bardzo
potrzebnego nam teraz, gdy wyzwania środowiskowe stają się coraz większe.
W tegorocznej edycji nie bez powodu skupiamy się na zagadnieniach szczególnej wagi - czystym
powietrzu oraz czystym transporcie - jak również tym, jak może im dopomóc formuła ppp.
Okoliczności do działania są „sprzyjające”:
rośnie świadomość nt. wpływu jakości powietrza i otoczenia na nasze zdrowie,
władze europejskie, krajowe i lokalne posiadają szereg narzędzi do walki o lepsze powietrze,
dostępnych jest coraz więcej środków pomocowych na ochronę klimatu i środowiska,
mamy ambitne cele środowiskowe wynikające z zobowiązań międzynarodowych (np. Porozumienie Paryskie, wyrok TSUE) i krajowych (np. Plan Rozwoju Elektromobilności),
znowelizowane regulacje ppp mające uwolnić inwestycje na kilkadziesiąt miliardów PLN.
DODATKOWO: SESJE PREZENTACJI BŁYSKAWICZNYCH

ORGANIZATOR

 oferta inwestycyjna sektora publicznego
 oferta sektora prywatnego (2. minuty i 1 slajd w cenie biletu)

ZAKRES TEMATYCZNY:
#CzystePowietrze
Ppp w polityce antysmogowej
Finansowanie projektów „eko”
OZE i kogeneracja
Efektywność energetyczna
#CzystyTransport
Ppp w polityce mobilności
Współdzielona mobilność
Strefy czystego transportu
Elektromobilność, MaaS
Debata prawna Forum Liderów PPP
Znowelizowana ustawa o ppp
Analiza skutków zmian
Polityka Rządu w zakresie ppp
Centralna jednostka ds. ppp
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