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Szanowni Państwo,

Znowelizowana ustawa o PPP funkcjonuje od roku. Nowe projekty, zarówno rządowe jak i samorządowe, znajdują się
w przygotowaniu. W numerze szczegółowo opisujemy zakres działań, które na etapie przygotowawczym musi podjąć
podmiot publiczny oraz kompetencje przyznane polskiej centralnej jednostce do spraw PPP, jaką jest Minister ds. rozwoju regionalnego. Być może inspirujące będzie również zapoznanie się z projektem realizowanym w Piastowie oraz potencjałem rynku cyberbezpieczeństwa. Warto przemyśleć ponadto jak systemowo PPP wpisuje się w potrzeby i możliwości
podmiotów publicznych wszczynających postępowania.

Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Współpraca międzysektorowa
szansą na bezpieczeństwo cyfrowe

Celem Strategii jest określenie ramowych działań, mających na celu uzyskanie wysokiego poziomu odporności
krajowych systemów teleinformatycznych, operatorów
usług kluczowych, operatorów infrastruktury krytycznej,
dostawców usług cyfrowych oraz administracji publicznej na incydenty w cyberprzestrzeni. Proponowane kierunki strategiczne mają również wpływać na zwiększenie
skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw oraz działań
o charakterze terrorystycznym i szpiegowskim w cyberprzestrzeni. Strategia jest spójna z prowadzonymi działaniami dotyczącymi operatorów infrastruktury krytycznej wykorzystujących systemy teleinformatyczne oraz
uwzględnia potrzeby zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Swoje zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa realizować
muszą również samorządy, jako administracja publiczna
zarządzająca szeroką gamą usług publicznych, jak i nadzorujące liczne jednostki organizacyjne zaliczane do operatorów infrastruktury krytycznej, jak np. systemy wodno-kanalizacyjne czy Szpitalne Odziały Ratunkowe. Niestety, jak
każdy obszar działań publicznych, również cyberbezpieczeństwo wymaga zaangażowania odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych i organizacyjnych. W naturalny

sposób rodzi się więc pytanie: w jaki sposób sektor prywatny może włączyć się w działania publiczne w obszarze cyberbezpieczeństwa?
Przygotowywana w Ministerstwie Strategia dotycząca
cyberbezpieczeństwa odnosi się również do budowania
mechanizmów współpracy między sektorem publicznym
i prywatnym1. Zgodnie z założeniami przywołanego dokumentu „Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
wymaga wspólnego wysiłku sektora prywatnego, publicznego oraz obywateli. Rząd będzie dążył do zbudowania
efektywnego systemu partnerstwa publiczno-prywatnego opartego na zaufaniu i wspólnej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Jednocześnie, administracja publiczna będzie doskonaliła swój potencjał w zakresie doradzania sektorom rynkowym w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rząd będzie również
aktywnie angażować się w istniejące i powstające formy
europejskiej współpracy publiczno-prywatnej i tym samym promować polski biznes na arenie międzynarodowej. Realizując nową wizję rozwoju kraju i wspierając innowacyjność polskiej gospodarki, istotna będzie budowa
systemu wsparcia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym projektów realizowanych we współpracy ze światem nauki oraz z przedsiębiorstwami komercyjnymi”.
Wobec realizacji pierwszych projektów w zakresie rozwoju sieci teleinformatycznej prowadzonych w modelu PPP,
Forum PPP postanowiło przybliżyć czytelnikom, w jakim
zakresie sektor prywatny, administracja centralna i samorządowa mogą współpracować w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wszystkich przedstawicieli administracji
publicznej, rozważających współpracę w zakresie
wspólnego udzielania zamówień publicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zainteresować powinna możliwość wsparcia ze strony Ministerstwa Cyfryzacji w ewentualnym przygotowaniu wspólnego
zamówienia. Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu rozmowę z Karolem Okońskim, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.
Bartosz Korbus
1

Por. pkt 7.2 projektu Strategii – dostęp: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2017-2022
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W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje właśnie „Strategia
cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”. Zgodnie z zapisami Strategii „rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego
i nieskrępowanego dostępu do informacji oraz jej wykorzystania w zarządzaniu, produkcji, sektorze usług oraz
przez podmioty publiczne. Stały rozwój sieci i systemów
informatycznych, w tym operacje na dużych zasobach
danych, służą rozwojowi komunikacji, handlu, transportu czy też usług finansowych. W cyberprzestrzeni tworzymy i kształtujemy relacje społeczne, a Internet stał się
narzędziem do wpływania na zachowania grup społecznych, a także oddziaływania w sferze politycznej”. Wobec strategicznego znaczenia owego obszaru konieczne
jest zapewnienie odpowiednich warunków działania dla
wszystkich podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa, a więc podmiotów gospodarczych
świadczących usługi przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, użytkowników cyberprzestrzeni, organów władzy publicznej, a także wyspecjalizowanych
podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sferze operacyjnej.

PPP na co dzień
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Rozmawiamy z Karolem Okońskim,
Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem
Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa
w Ministerstwie Cyfryzacji

W jakim zakresie partnerstwo publiczno-prywatne może
być szansą na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa? Czy strategie rządowe w zakresie PPP i cyberbezpieczeństwa mają jakieś wspólne zakresy? Jak mogłaby wyglądać współpraca między sektorem
publicznym i prywatnym?
Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnym w kontekście cyberbezpieczeństwa ma znaczenie szersze, niż zdefiniowane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Chodzi raczej o długotrwałą współpracę między podmiotami
publicznymi i komercyjnymi, zarówno w wymiarze kraju,
jak i międzynarodowym. Współpraca ta nie musi być skupiona na realizacji konkretnego przedsięwzięcia, ale może
być nastawiona na wymianę informacji, ponieważ wiedza
na temat zaistniałych incydentów jest kluczem do działań

na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Wymiana informacji na temat tego, co dzieje
się w firmach, czy określonym sektorze gospodarki, pozwala
na zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich środków zaradczych.
Inicjatywa „Partnerstwo dla cyberbezpieczeństwa” rozwijana
przez Instytut NASK, której patronuje Ministerstwo Cyfryzacji, sprowadza się do dobrowolnego zawierania porozumień
zarówno przez podmioty publiczne, jak i komercyjne pogrupowane sektorowo, które zobowiązują się do wzajemnego informowania o wykrytych zagrożeniach, czy ryzykach
zdiagnozowanych w trakcie własnej działalności, otrzymując
w zamian informacje o potencjalnych zagrożeniach wykrytych u innych podmiotów działających w tym samym obszarze rynku. Współpraca ma charakter barterowy, zawarcie
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Ministerstwo, w kontekście obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa1, do podobnej współpracy zachęca samorządy wskazując, że nie zawsze sensowne jest samodzielne tworzenie w każdym samorządzie osobnych zespołów
reagujących na naruszenia cyberbezpieczeństwa. Celowe
jest powoływanie wspólnych struktur tego rodzaju, które
mogłyby działać na rzecz kilku powiatów czy gmin. Współpraca taka jest bardziej efektywna, ponieważ możliwe jest
działanie zdalne, a najważniejsza jest szybkość wymiany informacji.
Jaka jest skala współpracy między podmiotami zaangażowanymi w system cyberbezpieczeństwa?
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na
rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych na terytorium Unii. Obowiązuje od końca sierpnia 2018 r. i porządkuje jednocześnie wiele
kwestii dodatkowych. W praktyce, trwają właśnie działania
mające na celu wdrożenie przewidzianych w niej rozwiązań.
Ustawa opisuje między innymi obowiązki operatorów usług
kluczowych, spośród których część to przedsiębiorstwa komunalne lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Status operatora usług kluczowych zyskuje się na mocy decyzji wydawanej przez tzw. organ właściwy, wskazany w ustawie zgodnie
ze specyfiką branży, np. dla sektora finansowego jest to Komisja Nadzoru Finansowego. Rozporządzenie wykonawcze
do ustawy wskazuje jednocześnie określone progi regulujące zakres obowiązków, proporcjonalny do znaczenia usług
krytycznych, i ich powiązania z systemem informatycznym.
Status operatora usług kluczowych, nadany w drodze decyzji administracyjnej, łączy się z koniecznością spełnienia obowiązków adekwatnych do natury świadczonych usług. Proces spełnienia wymogów ustawy jest dynamiczny, a sama
decyzja określa również harmonogram wykonania określonych zadań wynikających z uzyskania statusu operatora
usług kluczowych. W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji, w skali całego kraju status operatorów usług kluczowych posiadać może około 500 podmiotów, z czego w toku jest około
400 postępowań, a wobec 150 wydano już stosowne decyzje. Jest to grupa przedsiębiorców prywatnych, spółek Skarbu Państwa, z czego część to jednostki zależne od samorządu. Poza grupą operatorów usług kluczowych obowiązki
zgłaszania incydentów do CSIRT (Zespół Reagowania na
1

Dz.U. 2018 poz. 1560

Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, jak np. NASK)
mają wszystkie podmioty publiczne. Pozwala to na uprzedzenie innych przed ryzykiem poniesienia konsekwencji podobnych, zaistniałych już incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa.
Jakie zadania, w obszarze regulowanym ustawą o cyberbezpieczeństwie, obciążają bezpośrednio samorząd?
Samorząd, jako organ administracji, nie jest adresatem decyzji przyznającej mu status operatora usług kluczowych.
Jednak administracja samorządowa musi stworzyć warunki dla wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków, np. wskazać osobę odpowiedzialną za dokonywanie
odpowiednich zgłoszeń, a od wielkości gminy zależy skala spoczywających na niej zadań. Ministerstwo Cyfryzacji
wspiera samorządy edukacyjnie, ponieważ przed wieloma
niebezpieczeństwami uchronić można się za sprawą przestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, co nie wymaga zaangażowania środków finansowych. Należy pamiętać, że cyberbezpieczeństwo wiąże
się też z zapobieganiem naruszeń w obszarze ochrony danych osobowych, co może być bardzo dotkliwe dla samorządów. Należy pamiętać, że każdy operator usług kluczowych, w okresie dwóch lat po uzyskaniu swego statusu,
powinien wykonać odpowiednie działania kontrolne, z których wynika zakres koniecznych działań wdrażających cyberbezpieczeństwo.
Czy wszystkie usługi i elementy infrastruktury, koniecznej do wywiązania się z ciążących na adresatach ustawy
obowiązków (np. w zakresie centrum operacyjnego),
muszą znajdować się w zasobach podmiotów publicznych?
Nie. Możliwe jest zlecanie tych zadań na zewnątrz. Jest
to spójne z intencją ustawodawcy do wytworzenia rynku usług w tym zakresie, choć należy pamiętać, że zlecając realizację owych zadań przedsiębiorcy prywatnemu podmiot publiczny zachowuje odpowiedzialność za
wywiązania się ze swych zadań. Ów podmiot zewnętrzny
musi spełnić odpowiednie kryteria określone w ustawie.
W wielu przypadkach outsourcing jest optymalnym rozwiązaniem.
Jest to logika wpisująca się w założenia partnerstwa
publiczno-prywatnego. Czy Pana zdaniem możliwe jest,
aby po stronie zamawiającego tego typu usługi występowało kilka podmiotów publicznych?
Jak to zasadne rozwiązanie. Jeśli znalazłoby się kilka podmiotów publicznych, które po przeanalizowaniu zasadności takiego podejścia chciałyby wspólnie udzielić zamówienia we
wspomnianym zakresie, to Ministerstwo Cyfryzacji mogłoby
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umowy nie jest związane z kosztami. NASK ma w tej współpracy rolę szczególną pełniąc funkcje edukacyjne, i jako lider
partnerstwa dodatkowo organizuje stosowne sesje szkoleniowe oraz prowadzi działalność wydawniczą.
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wesprzeć merytorycznie działania tej pilotażowej grupy. Wypracowane w ramach pilotażu rozwiązania mogłyby posłużyć za dobrą praktykę dla kolejnych chętnych.
Czy sektor prywatny jest przygotowany na podjęcie
współpracy?
Wydaje się, że duże firmy działające w skali globalnej byłyby
gotowe działać na naszym rynku tworząc lokalne oddziały.
Problemem jest jednak obecnie mała skala polskiego rynku,
która na razie nie uzasadnia stworzenia lokalnego data center, z którego można byłoby świadczyć usługi chmurowe lub
uruchomić oddział świadczący usługi specjalistyczne. Mam
jednak nadzieję, że dynamika tego rynku wzrośnie i sytuacja
w niedługiej perspektywie się zmieni - także za sprawą podejmowanych przez nas działań. W każdym przypadku zakładamy jednak, że serwery muszą znajdować się na terenie
UE, a w pewnych przypadkach dodatkowe wymagania co
do sprzętu i organizacji usług ze względu na wymogi bezpieczeństwa narodowego określić może np. ABW.

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 1 (39) 2019

Jakie obszary współpracy są możliwe z punktu widzenia
Ministerstwa Cyfryzacji?
Oprócz wspomnianej już wymiany informacji możliwe jest
wdrażanie wspólnych projektów z zakresu badań i rozwoju
technologii. Projekty takie mogą być finansowane albo ze środków UE, np. HORIZON 2020 czy HORIZON EUROPE. Jak praktyka pokazuje, są to środki dość trudno dostępne. Wymagają nawiązania współpracy między przedstawicielami przynajmniej
paru podmiotów z różnych sektorów, w tym np. instytucji naukowych i przedsiębiorców oraz z różnych krajów, jednak ich
zaletą jest możliwość uzyskania wsparcia na rozwiązania, które
po wdrożeniu stanowią własność beneficjentów dotacji, w tym
firm prywatnych, które mogą oferować na rynku wytworzone
w ramach projektu usługi już na zasadach komercyjnych. W obszarze współpracy dotyczącej B+R dostępne są również środki
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który udziela wsparcia w ramach dwóch programów dedykowanych cyberbezpieczeństwu. Jeden z programów nazywa się CyberSecIdent
i aktualnie trwa trzeci nabór wniosków w tym programie na
ponad 200 mln zł dotacji. Kolejny program CertiSecPl jest skupiony na działaniach związanych z powołaniem polskiej jednostki certyfikacji i laboratoriów pozwalających oceniać zgodność urządzeń ze standardami Common Criteria (dotyczy to na
przykład urządzeń kryptograficznych). Do tej pory polskie instytucje publiczne jak i firmy musiały uzyskiwać stosowne certyfikacje za granicą. Celem projektów jest stworzenie krajowych
jednostek certyfikujących. Głównym celem tego projektu, jest
wzrost konkurencyjności polskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przez stworzenie polskiego, nowoczesnego systemu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne),
funkcjonującego w europejskich ramach certyfikacji. Polską

jednostką certyfikacji będzie NASK. Co istotne dla współpracy
między sektorami, w konkursach NCBiR mogą startować również podmioty komercyjne w partnerstwie z instytucjami badawczymi, przy czym często warunkiem uzyskania dotacji jest
komercjalizacja wyników projektu, co powinno budować polski rynek wykonawców i ostatecznie wpłynąć na pobudzenie
gospodarki. W zakresie rozwoju usług związanych z zastosowaniem chmury rozliczeniowej Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa
się, że mogą być one cenne dla samorządów, które zamiast budować własną serwerownię czy zatrudniać własnych ekspertów mogą wykupić kompleksową usługę. Natomiast, barierą
w kontraktacji kompleksowych usług jest kompetentne przygotowanie dokumentacji przetargowej na tak skomplikowane
usługi. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji planuje zorganizować
przetarg ramowy, w którym planuje być liderem współpracując z chętnymi podmiotami administracji publicznej, które będą
mogły zamówić u wyłonionych przez Ministerstwo dostawców
potrzebne im usługi. Dzięki współpracy z Ministerstwem, zamawiający z administracji publicznej otrzymają stosowny katalog
usług oferowany przez „sprawdzonych” dostawców oraz wzór
umowy wykonawczej, która umożliwi im zakup bez konieczności samodzielnego organizowania skomplikowanego przetargu. Ministerstwo wzoruje się na modelu G-Cloud sprawdzonym w Wielkiej Brytanii.
Reasumując. Nie jest wykluczone, że jeśli odpowiednio duża
grupa samorządów zdecydowałaby się na zakontraktowanie kompleksowych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa
w jednym przetargu, zastosowanie mógłby znaleźć również
model PPP. Obecnie jednak kluczowe jest zachęcenie administracji publicznej do podejmowania wspólnych działań, np.
w zakresie tworzenia wspólnych centrów operacyjnych we
współpracy z sektorem prywatnym, szczególnie jeśli działałyby w jednym obszarze usług kluczowych. Ministerstwo Cyfryzacji chętnie zaangażuje się w merytoryczne wsparcie takiej inicjatywy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus
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Jakie samorządy
decydują się na PPP?
Polska na tle międzynarodowym

Poniżej zaprezentowany jest przegląd światowych badań
w tym zakresie, a zestawiony z wynikami analiz przeprowadzonych dla Polski. Z racji specyfiki polskiego rynku PPP
wybrane zostały badania dotyczące przede wszystkim samorządów. W analizie dla Polski pokazane zostało czym
charakteryzują się polskie gminy i miasta na prawach powiatu, które w latach 2008-2016 wszczęły postępowania
na realizację projektów w formule PPP lub koncesji. W prezentowanych analizach wykorzystano bazę danych, którą
	Niniejsze opracowanie powstało na podstawie: Kopańska Agnieszka,
Roman Asinski (2019) Fiscal and political determinants of local government involvement in public-private partnership (PPP), Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2019.1635016

1

pozyskano z Ministerstwa Inwestycji Rozwoju, a która zawierała informacje o wszystkich rozpoczętych w analizowanym okresie postępowaniach niezależnie od ich efektu. Jak pokazuje poniższy rysunek, w analizowanym okresie
wszczęto 299 postępowań w 216 gminach i miastach na
prawach powiatu. Przeciętnie, w analizowanym okresie
roku zaledwie około 1% gmin i 11% miast otwierało przetargi PPP. To bardzo niewiele, tym bardziej jest ciekawe co
wyróżnia pionierów polskiego rynku PPP.
Jedną z najważniejszych kwestii, która w większości badań jest wskazywana jako motyw władz publicznych
decydujących się na PPP, są ograniczenia publicznego
zadłużania się. Zobowiązania finansowe sektora publicznego, które związane są z PPP (przy właściwym podziale ryzyka między podmiot prywatny i publiczny) nie
są zaliczane do długu podmiotu publicznego. Innymi
słowy, PPP pozwala na zrealizowanie inwestycji w publiczną infrastrukturę bez konieczności obciążania długu publicznego. Ta cecha PPP może być szczególnie
istotna w sytuacji, gdy podmioty sektora publicznego
mają ograniczone możliwości zadłużania się w związku z istnieniem różnego rodzaju regulacji prawnych limitujących wysokość długu. Takie limity długu dotykają
szczególnie samorządy. Podobnie jak w Polsce, samorządy w wielu miejscach na świecie muszą uwzględniać
w swojej polityce zadłużeniowej narzucone państwowymi przepisami numeryczne limity wysokości długu. Ostatecznie, im większe aktualne zadłużenie jednostki, tym
mniejsze ma ona możliwości zaciągnięcia nowego długu, a tym samym ma ograniczone możliwości realizacji
nawet niezbędnych inwestycji. PPP może być wtedy alternatywną metodą finansowania rozwoju infrastruktury.
Pozytywną zależność między poziomem zadłużenia samorządów a ich aktywnością na rynku PPP potwierdziły na przykład badania we Włoszech2, Francji3, Stanach
Zjednoczonych4 czy analizy międzynarodowe prowadzo2

3

4

Russo, Federico, Roberto Zampino. 2010. “Machiavellian PPP? Evidence From Italian Local Government’s Projects for Public Services.”
paper presented at IV International Public Procurement Conference,
Seoul, South Korea, August 26-28
Buso, Marco, Frederic Marty, Phuong Tra Tran. 2017. “Public Private
Partnership from Budget Constraints: Looking for Debt Hiding?” International Journal of Industrial Organization 51:56–84.
Albalate, Daniel, Germà Bel, R. Richard Geddes. 2015. “The Determi-
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Partnerstwo publiczno prywatne (PPP) od kilku dekad jest
promowane na świecie jako dobry sposób na realizację
zadań publicznych1. Dotyczy to szczególnie takich sytuacji, gdy konieczna jest budowa, rozbudowa czy renowacja
obiektów infrastruktury niezbędnych do realizacji tych zadań. PPP będące elementem reform sektora publicznego
w nurcie nowego zarządzania publicznego, wskazywane
jest jako sposób na poprawę efektywności finansów publicznych, w szczególności na uzyskanie korzyści dla interesu
publicznego. Wskazuje się, iż pomimo tego, że koszt finansowy przedsięwzięć realizowanych w formule PPP często
jest wyższy niż tych, które samodzielnie finansuje i realizuje
sektor publiczny, jakość czy ilość świadczonych usług w formule PPP jest zdecydowanie wyższa. Ostatecznie oznacza
to, że każda wydana z środków publicznych złotówka przynosi większe korzyści społeczeństwu. Dodatkowo pokazuje
się, że PPP daje sektorowi publicznemu szansę na skorzystanie z unikatowej wiedzy i doświadczenia podmiotów prywatnych. Pozwala to nie tylko na lepszą realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem PPP, ale również staje się
podstawą dla wdrażania nowych rozwiązań technicznych
czy organizacyjnych w innych zadaniach publicznych. Taka
charakterystyka PPP wydaje się być wystarczającą rekomendacją dla władz publicznych do angażowania się w projekty
PPP. Czy jednak jest to rzeczywiście jedyny i najważniejszy
powód dla którego podmioty publiczne decydują się na
realizację zadań z wykorzystaniem PPP? Międzynarodowe badania pokazują, że istnieje wiele determinant
zaangażowania władz publicznych w projekty realizowane w formule PPP.
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Liczba przetargów na PPP i koncesję oraz liczba samorządów, które wszczęły te postępowania w latach 2008-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MIIR
ne przez Hammami i współautorów 5. Zależność ta jest
również widoczna w Polsce. Kiedy porównujemy samorządy (gminy i miasta na prawach powiatu), które w latach 2008-2016 otworzyły przetargi na PPP lub koncesję
z pozostałymi samorządami w Polsce wyraźnie widać, że
wysokość długu jest przeciętnie większa w tych pierwszych jednostkach w porównaniu do pozostałych. (por.
Tabela 1). Istotność tej zależności, jednak tylko w odniesieniu do gmin, potwierdzają również analizy ekonometryczne.6
Przeciętny wskaźnik zadłużenia(dług do dochodów
ogółem) samorządów otwierających przetargi PPP lub
koncesji i pozostałych (średnie dla lat 2008-2016)
Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 1 (39) 2019

Samorząd

Gminy
średnia mediana

Miasta na prawach powiatu
średnia

mediana

nie otwierał przetargu 27.6%

26.4%

39.8%

39.9%

otwierał przetarg

37.8%

44.7%

43.4%

37.4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez MIIR oraz danych z sprawdzań budżetowych samorządów (RB_Z; RB_27)

które zmniejszają możliwości inwestowania przez samorządy i mogą skłaniać je do większego zainteresowania PPP.
Szereg badań pokazuje, że sytuacja kiedy zmniejszają się
dochody samorządów, a jednocześnie rosną bieżące wydatki, prowadzi do wzrostu wykorzystania PPP. Tak było na
przykład w Europie zachodniej po 2009 r.7 Podobnie, szeroko rozumiane ograniczenia budżetowe wskazywane są
jako istotny czynnik zainteresowania PPP w badaniach dla
Chin i Hong Kongu8.
Ważnym ograniczeniem w samodzielnym decydowaniu
o wysokości i strukturze samorządowych budżetów są
dotacje i subwencje z budżetu państwa. Przyjmuje się,
że samorządy, w których budżetach jest więcej takich
transferów są mniej samodzielne. Mają one mniejszą
swobodę w kształtowaniu własnych wydatków, w tym
decydowaniu o inwestycjach. Stąd też można się spodziewać, że takie samorządy będą w większym stopniu
poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji inwestycji, w tym częściej korzystać z PPP. Na taki kierunek zależności wskazują na przykład badania w Stanach Zjednoczonych. Albalate i współautorzy wykazali, że samorządy,
które mają mniej transferów w swoim budżecie, a ich

Obok problemów z zadłużaniem się w literaturze analizowane są inne ograniczenia fiskalne w finansach lokalnych,
7

5

6

nants of Contractual Choice for Private Involvement in Infrastructure Projects.” Public Money and Management 35 (1):87–94.
Hammami, Mona, Etienne B. Yehoue, Jean-François Ruhashyankiko.
2006. “Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure.” IMF Working Papers 06 (99):1
Kopańska Agnieszka, Roman Asinski (2019) op. cit

8

Bel, Germà, Xavier Fageda. 2017. “What Have We Learned from the
Last Three Decades of Empirical Studies on Factors Driving Local Privatisation?” Local Government Studies 43 (4). Routledge:503–11.
Chan, Albert P. C., Patrick T. I. Lam, Daniel W. M. Chan, Esther Cheung, Yongjian Ke. 2009. “Drivers for Adopting Public Private Partnerships—Empirical Comparison between China and Hong Kong Special Administrative Region.” Journal of Construction Engineering and
Management 135 (11): 1115–24
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Przeciętny udział dotacji i subwencji w budżecie oraz wysokość dochodów własnych (bez udziałów w PIT i CIT)
per capita samorządów otwierających przetargi PPP lub koncesji i pozostałych (średnie dla lat 2008-2016)
Samorząd:

Gminy

Miasta na prawach powiatu
Udział dotacji i subwencji w dochodach

średnia

mediana

średnia

mediana

nie otwierał przetargu

55.0%

56.9%

39.4%

40.0%

otwierał przetarg

42.6%

41.0%

32.9%

31.4%

Wysokość dochodów własnych per capita (w wartościach realnych z 2016 r.)
średnia

mediana

średnia

mediana

nie otwierał przetargu

953.42

803.24

1480.61

1357.70

otwierał przetarg

1156.54

1068.10

1720.30

1715.90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MIR oraz danych z sprawdzań budżetowych
samorządów (RB_27)

Kwestia kosztów przygotowania PPP jest również przyczyną
dla której po PPP sięgają samorządy w których mieszka więcej mieszkańców. Po pierwsze ich sumaryczne budżety są
większe. Po drugie projekty, które realizują są większe, zatem
korzystają z efektów skali i koszt przygotowania w odniesieniu do wartości projektu jest mniejszy. Taką zależność potwierdzają zarówno badania międzynarodowe10, jak i analizy dla Polski (por. Tabela 3).
9
10

Albalate, Daniel, Germà Bel, R. Richard Geddes. 2015. Op cit.
	Sharma, Chandan. 2012. “Determinants of PPP in Infrastructure in
Developing Economies.” Transforming Government: People, Process
and Policy 6 (2):149–166;

Liczba mieszkańców samorządów otwierających przetargi
PPP lub koncesji i pozostałych (średnie dla lat 2008-2016)
Samorząd:

Gminy

Miasta na prawach powiatu
Liczba mieszkańców

średnia

mediana

średnia

mediana

nie otwierał przetargu

10 610

7 337

170 414

109 343

otwierał przetarg

20 222

16 286

368 592

205 873

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez MIR oraz danych z BDL GUS
W badaniach międzynarodowych wskazywano, że w warunkach ograniczeń dochodów i zadłużenia samorządy będą
poszukiwać na realizację swoich potrzeb wydatkowych
nie tylko PPP, ale również innych pozabudżetowych źródeł.
Jednym z nich mogą być dotacje pozyskiwane z instytucji
ponadnarodowych11. Analizy dla Polski potwierdzają tę zależność, jednak tylko w odniesieniu do miast na prawach
powiatu. Miasta, które w analizowanym okresie decydowały
się na otworzenie przetargów na PPP lub koncesję relatywnie w mniejszym stopniu korzystały w tym okresie z dotacji
z Unii Europejskiej. Te miasta, w których korzystano z dotacji
w większym zakresie rzadziej sięgały po PPP (por. Tabela 4).
Przeciętny udział dotacji z UE w dochodach samorządów otwierających przetargi PPP lub koncesji i pozostałych (średnie dla lat 2008-2016)
Samorząd:

Miasta na prawach powiatu
średnia

mediana

nie otwierał przetargu

6.2%

5.6%

otwierał przetarg

5.0%

4.3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez MIR oraz danych z sprawdzań
budżetowych samorządów (RB_27)
11

Bel, Germà, Xavier Fageda. 2007. “Why Do Local Governments
Privatize Public Services? A Survey of Empirical Studies.” Local Government Studies 33 (4):517–34; Sharma, op. cit.
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dochody własne są większe, rzadziej decydują się na
PPP.9 W przypadku analiz dla Polski wyniki są dokładnie
przeciwne. W Polsce samorządy, w których budżetach
jest mniej dotacji i subwencji, a dochodów własnych
więcej, sięgają po PPP częściej (por. Tabela 2) Wyjaśnieniem kierunku tej zależności w naszym kraju mogą być
wysokie koszty przygotowania PPP. Należy mieć świadomość, że dobre przygotowanie, a następnie realizacja
projektów PPP jest zdecydowanie trudniejsza i bardziej
kosztowna, niż w przypadku tradycyjnych form zlecania zadań podmiotom prywatnym. Zatem sięgają po nie
tylko te samorządy, które mogą sobie pozwolić na sfinansowanie tych trudniejszych procedur. Jednocześnie,
w polskim systemie finansów lokalnych samorządy mające mniej własnych dochodów podatkowych otrzymują
więcej transferów. Dodatkowo, charakterystyką naszego
systemu wyrównywania jest fakt, że wyrównanie nie jest
całkowite, zmniejsza, ale nie likwiduje różnic w dochodach między jednostkami samorządu. Zatem, samorządy mające więcej transferów i mniejsze dochody własne
to jednocześnie samorządy uboższe w dochody ogółem,
a więc mające mniejsze możliwości przygotowania kosztownych procedur PPP. Pokazuje to poniższa tabela (warto dodać, że była to zależność istotna w badaniu ekonometrycznym, jednak tylko dla gmin).
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Wydatki inwestycyjne gmin i miast na prawach powiatu w latach 2008-2016 (dane w zł z 2016 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z sprawozdań budżetowych (RB_28) oraz danych z BDL GUS

Fakt, że samorządy, które napotykają na ograniczenia budżetowe są zainteresowane PPP wydaje się dość oczywisty. Przy czym trudno wyrokować czy jest to przejaw
dobrego, czy złego podejścia do PPP, a ostatecznie do
efektów PPP. Wiele zależy od tego, jaki jest cel realizowanego przedsięwzięcia. Jeśli jest to projekt istotnie ważny
dla mieszkańców, wpisujący się w strategię działania samorządu i jednocześnie pozwalający w jak najlepszym
stopniu wykorzystać wiedzę i doświadczenie podmiotu
prywatnego, PPP jest dobrym rozwiązaniem. Jednak, jeśli ograniczenia budżetowe to główny motyw działania
władz publicznych, co więcej powiązany z chęcią realizacji inwestycji po to, aby pokazać się wyborcom, może
to prowadzić do niewłaściwych decyzji i ostatecznie do
tego, że PPP nie generuje korzyści dla interesu publicznego.
W tym kontekście warto zauważyć, że decyzja o PPP podejmowana jest przez polityków. Badania międzynarodowe sugerują, że kształt lokalnej sceny politycznej może
mieć wpływ na zainteresowanie lokalnych decydentów
formułą PPP. W literaturze wskazuje się szczególnie na
dwie kwestie: cyklu wyborczego i siły konkurencji wyborczej. Analizy dla inwestycji ogółem często pokazują,
że mamy do czynienia z istotną zależnością wysokości
wydatków na inwestycje z cyklem wyborczym. Zwykle,
wydatki inwestycyjne rosną tuż przed wyborami. Jest
to tłumaczone tym, że władze lokalne chcą pokazać się

wyborcom. Analizy tego typu przeprowadzone dla Polski potwierdzają istnienie tej zależności.12 Widać to również na poniższym rysunku dla analizowanego przez nas
okresu. W latach 2010 i 2014, kiedy były wybory samorządowe, zarówno suma wydatków inwestycyjnych gmin
i miast na prawach powiatu, jak i średnia wysokość tych
wydatków w przeliczeniu na mieszkańca, były wyraźnie
wyższe niż w pozostałych latach.
Jednak w odniesieniu do PPP w Polsce taka zależność
nie została zaobserwowana, co zapewne wynika z tego,
że czas trwania przetargów jest dość znaczny i trudno
jest określić, kiedy po otworzeniu przetargu umowa
PPP ostatecznie zostanie podpisana i kiedy powstaną
obiekty infrastrukturalne związane z tą umową. Dodatkowo, może to wynikać z stosunkowo krótkiego okresu
naszej analizy. Jednak, druga polityczna charakterystyka okazała się w badaniach dla Polski istotna. Z cyklem
wyborczym powiązane są kwestie walki politycznej. Literatura wskazuje, że siła konkurencji wyborczej może
mieć wpływ na działania ostatecznie wybranych polityków. Im konkurencja jest większa, tym częściej będą oni
sięgali po instrumenty, które mogą pokazać rządzących
12

Köppl Turyna, Monika, Grzegorz Kula, Agata Balmas, Kamila Waclawska. 2016. “The Effects of Fiscal Decentralisation on the Strength
of Political Budget Cycles in Local Expenditure.” Local Government
Studies 42 (5). Routledge:785–820. https://doi.org/10.1080/0300393
0.2016.1181620.
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z jak najlepszej strony. W badaniu dla Polski wykazano, że
im z silniejszym konkurentem musiał mierzyć się aktualnie rządzący wójt/burmistrz/prezydent, tym z większym
prawdopodobieństwem sięgał po PPP (por. Tabela 4). Dla
oceny siły konkurencji wykorzystano wskaźnik mierzący różnicę w głosach między politykiem, który wygrał
wybory a jego najsilniejszym kontrkandydatem. Wskaźnik ten przyjmuje zatem wartość 1, jeśli nie było żadnej
konkurencji i prawie zero, jeśli między kandydatami była
bardzo niewielka różnica głosów (wskaźnik wyliczono na
podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej).
Przeciętna wartość różnicy głosów w wyborach między rządzącym politykiem a jego głównym kontrkandydatem w samorządach otwierających przetargi PPP
lub koncesji i pozostałych (średnie dla lat 2008-2016)
Samorząd

Gminy
średnia mediana

Miasta na prawach powiatu
średnia

mediana

nie otwierał przetargu 0.3484

0.2677

0.2638

0.2357

otwierał przetarg

0.1914

0.2040

0.1566

0.2846

międzynarodowe badania, rynek podmiotów prywatnych
weryfikuje ewentualne ryzyko współpracy i podmioty publiczne, w których zadłużenie jest niebezpieczne dla ich stabilności finansowej nie znajdują partnerów prywatnych.14
W przypadku Polski rynek PPP jest dopiero na początkowym etapie rozwoju. Choć niewątpliwie ostatnich kilka lat
to okres zwiększenia zainteresowania samorządów tą formułą to jak pokazaliśmy, dopóki dostępne są dotacje z środków europejskich PPP będzie mniej atrakcyjne. Jednak zważywszy na fakt, że w kolejnej perspektywie do Polski trafi
zdecydowanie mniej dotacji, najbliższe lata to okres szczególnie ważny dla przygotowania samorządów, ale również
podmiotów prywatnych i rynku finansowego do korzystania z tej formuły.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez MIR oraz danych z PKW

Dr hab. Agnieszka Kopańska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Przedstawiony powyżej przegląd badań oraz analizy dla
polskiego rynku PPP pokazują, że decyzja podmiotu publicznego o PPP jest uwarunkowana jego sytuacją finansową
i polityczną. Jak pokazano, jest to dość naturalna zależność
związana z organizacją i instytucjonalnym kształtem sektora publicznego. Należy również podkreślić fakt, że istnienie
tych zależności nie prowadzi automatycznie do niewłaściwego korzystania z PPP. To, że szczególnie po PPP sięgają
podmioty, które spotykają się z większymi ograniczeniami
budżetowymi, w tym podmioty bardziej zadłużone, może
być świadectwem zapobiegliwości władz publicznych, które szukają nowoczesnych i efektywnych sposobów realizacji zadań publicznych. Nie ma zatem sensu uniemożliwiać
tym podmiotom dostępu do PPP. Co więcej, jak pokazują
14
13

	Ismail, Suhaiza. 2013. “Factors Attracting the Use of Public Private
Partnership in Malysia.” Journal of Construction in Developing Countries 18 (1):95–108.

Boyer, Eric J., Daniel S. Scheller. 2018. “An Examination of State-Level
Public–Private Partnership Adoption: Analyzing Economic, Political,
and Demand-Related Determinants of PPPs.” Public Works Management and Policy 23 (1): 5–33
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Podobnie, jak w przypadku oceny wpływu ograniczeń budżetowych na efektywność wykorzystania PPP, w przypadku konkurencji politycznej można dopatrywać się zarówno
złych oraz pozytywnych motywacji. Z jednej strony, konkurencja może sprzyjać działaniom polityków nastawionym
nie tyle na efektywność, ile na walkę wyborczą. Może to
prowadzić do nieefektywnych wyborów. Z drugiej strony,
konkurencja polityczna, podobnie jak ta na rynku, może
sprzyjać poszukiwaniu lepszych, nowocześniejszych rozwiązań lokalnych problemów, nawet jeśli są one organizacyjnie trudniejsze13. Zatem wykorzystanie PPP będzie przejawem dobrego zarządzania.

Nie bój się czwartego P!
Jak przygotować projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
bezpiecznie i skutecznie?

Już dziś dołącz do grona Słuchaczy IX edycji
Podyplomowych Studiów Przygotowanie i Zarządzanie
Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Wykładają u nas wybitni eksperci – praktycy, którzy na co dzień doradzają
przy polskich postępowaniach PPP. Wiedzą, gdzie kryją się rafy i jak im
zapobiegać.

Studiuj praktycznie w SGH!
www.sgh.waw.pl/pspizpppp
Zapisy online:
podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/studia-pspizpppp
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Oczyszczalnia ścieków
w Mławie oddana do użytku
“SUEZ jest niezwykle dumny z uruchomienia tego nowoczesnego obiektu, który przyczyni się do ochrony środowiska
Mławy, W Polsce jest to drugi duży projekt dotyczący infrastruktury publicznej, a pierwszy dotyczył instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Poznaniu,
który SUEZ realizuje również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.” – powiedział Stephane Heddesheimer – Prezes SUEZ Polska i Członek Zarządu SUEZ Woda.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 47 mln złotych netto
i został poniesiony przez SUEZ przy wsparciu pożyczki
otrzymanej przez firmę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z umową,
nowy obiekt będzie eksploatowany przez personel SUEZ
Woda przez okres 30 lat. Miejska oczyszczalnia ścieków
objęta programem wsparcia technicznego SUEZ – W ramach tego programu Grupa co roku inwestuje 120 milionów euro w badania oraz rozwój nowych technologii.
Pozwoli to zoptymalizować funkcjonowanie nowego zakładu i zapewnić wysokiej jakości usługi środowiskowe
dla mieszkańców Mławy.
Realizacja projektów wodno-kanalizacyjnych w formule PPP, m.in. za sprawą projektu Suez w Mławie cieszy
się coraz większym zainteresowaniem wśród samorządów. Ten sposób realizacji inwestycji niesie za sobą wiele korzyści w tym fakt, iż w sposób zintegrowany, łączy
najlepsze dostępne technologie z wiedzą dotyczącą długoletniej eksploatacji – niewątpliwie ma to przełożenie
na optymalizację kosztów a co za tym idzie cenę płaconą przez mieszkańców za usługi oczyszczania ścieków.
Ważnym elementem podpisanej umowy o PPP jest sposób rozliczania partnera prywatnego, który otrzymuje,
określoną w przetargu stawkę za oczyszczanie każdego
1 m3 ścieków. Stawka jest stała przez cały okres trwania

„Model partnerstwa publiczno-prywatnego to wielka szansa dla samorządów. Dzięki tej formule można realizować
poważne inwestycje bez angażowania własnych środków
budżetowych. Budowa oczyszczalni w Mławie w ramach
PPP pozwoliła rozwiązać problem gospodarki ściekowej
w mieście na kolejne 30 lat.” – powiedział Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława.
umowy i podlega indeksacji według ustalonego w umowie o PPP wzoru. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu
cena jest przewidywalna dla samorządu w całej perspektywie trwania umowy.
Mimo, iż oczyszczalnia rozpoczyna dopiero swoją działalność, jej budowa w formule PPP została doceniona już wcześniej. W szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO, organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce
oraz Centrum UNEP/GRID Warszawa, który realizuje
w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych
ds. Środowiska (UNEP) Mława została nagrodzona w kategorii gospodarki wodnej, właśnie za innowacyjny pomysł realizacji inwestycji we współpracy z inwestorem
prywatnym.
„Rozpoczynając współpracę nad tak znaczącą w Polsce inwestycją w formule PPP z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, myślimy perspektywicznie i dajemy dobry przykład
innym samorządom, które już zaczynają się poważnie interesować tego typu rozwiązaniami. Jestem pewien, że formuła PPP otwiera nam wszystkim drogę do lepszej przyszłości” – podsumował Burmistrz Miasta Mława.
Źródło: Urząd Miasta Mława
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Trwające 3 lata prace projektowe i budowlane zostały
zakończone. Przedstawiciele Miasta Mława i SUEZ Woda
uruchomili w lutym br. nową miejską oczyszczalnię ścieków. Instalacja oparta jest na dobranej przez SUEZ technologii dla średniego przepływu ścieków 5 200 m3/dobę
oraz równoważnego zanieczyszczenia generowanego
przez około 40 000 mieszkańców. Nowy obiekt jest wykonany w najnowszych dostępnych technologiach, wyposażony w dwa niezależne ciągi technologiczne wyposażone oraz system dezodoryzacji.
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Parking w Opolu w partnerstwie
publiczno-prywatnym oddany do użytku
Solaris Center to jedno z ulubionych miejsc zakupowych mieszkańców Opola i okolic, które od otwarcia
w marcu 2009 r. swoją ofertą codziennie przyciąga liczne grono klientów. 21 czerwca, po trwających półtora
roku pracach budowlanych, centrum pokazało swoje
nowe oblicze: zmodernizowany i rozbudowany budynek, nowe sklepy i punkty usługowe, podziemny parking, a także teren eventowo-rekreacyjny ze strefą zieleni, instalacjami wodnymi oraz miejscem na imprezy
miejskie.

Modernizacja i rozbudowa galerii Solaris oraz terenu wokół obiektu to inwestycja, która nie tylko przyciągnie nowych
klientów, ale też podniesie atrakcyjność centrum miasta. Bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość. Opole zmienia się
na lepsze, staje się coraz bardziej konkurencyjne na tle innych
miast Polski. Liczymy na to, że dalszy rozwój infrastruktury będzie sprzyjał nowym inwestycjom, które z kolei wpłyną na szybszy rozwój regionu – skomentował Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Postępowanie “Budowa wielokondygnacyjnego parkingu
podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz
z zagospodarowaniem powierzchni placu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego” zostało wszczęte 6 czerwca
2014 roku. Umowę podpisano po blisko 1,5 roku (23 października 2015 roku) i opiewa okres 30 lat. Ówczesna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych brutto to 150 milionów złotych.

usługowego oraz zobowiązało się do przeniesienia własności nieruchomości, wydzielonej dla celów budowy obiektu
handlowo – usługowego, po zakończeniu etapu budowy
obiektu w części publicznej. Przekazanie gruntu na własność
Partnera Prywatnego stanowiło formę częściowego wynagrodzenia za poniesione nakłady inwestycyjne na budowę części
publicznej. Po wybudowaniu infrastruktury Partner Prywatny
przekazał do eksploatacji Miastu Opole część na którą poczynił nakłady, tj. Plac oraz drogi i ewentualne rozwiązania komunikacyjne, bez czerpania z nich pożytków finansowych.

Do zadań partnera prywatnego należało sfinansowanie budowy wielopoziomowego parkingu oraz zagospodarowanie placu nad parkingiem wraz z przebudową infrastruktury
w zasięgu parkingu, a następnie utrzymywanie i zarządzanie
obiektem przez okres 30 lat.
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Jako wkład własny do przedsięwzięcia Miasto udostępniło
nieruchomość pod budowę parkingu i obiektu handlowo
Zakończenie rozbudowy galerii Solaris Center i modernizacji Placu Kopernika, to dla nas ważny moment. Dzięki realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wspólnie
z Miastem, udało się nam stworzyć nowoczesne i zarazem urokliwe miejsce zakupów, rozrywki i rekreacji w samym centrum Opola. Jeszcze bardziej różnorodna oraz kompleksowa oferta galerii
oraz odnowiony Plac Kopernika są idealnie dopasowane do potrzeb i stylu życia Opolan i mieszkańców regionu. Cieszymy się,
że dzięki owocnej kooperacji serce Opola tętni nowym życiem
– dodał Jerzy Marek, Dyrektor CH Solaris Center.

Partner prywatny otrzymał na własność nieruchomość objętą prawem do zabudowy obiektem handlowym i/lub usługowym, dzięki czemu może pobierać przychody, zarówno
z obiektu handlowo-usługowego, jak i z eksploatacji parkingu.
Ryzyko po stronie publicznej to udostępnienie lokalizacji
oraz utrzymanie i zarządzanie Placem jak i infrastrukturą drogowo – komunikacyjną wytworzoną w ramach przedsięwzięcia.
Ryzyko po stronie prywatnej dotyczyło projektowania i budowy, finansowania oraz popytu. Ponadto Partner Prywatny będzie odpowiadał za ustalanie wysokości opłat parkingowych,
lecz w porozumieniu z Miastem.
Jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni z tak dużej frekwencji na oficjalnym otwarciu galerii. Bardzo cieszymy się z zakończonej rozbudowy i modernizacji obiektu, a zwłaszcza z owocnej współpracy z władzami miasta. Wierzymy, że nowe oblicze Solaris Center przyciągnie
jeszcze więcej klientów i stanie się ich ulubionym miejscem do spędzania wolnego czasu oraz robienia zakupów –skomentowała Paulina Kurdziel-Świeczka, NEPI Rockcastle.
Violetta Drabik-Franiewska

foto: materiały własne inwestora

opracowanie: materiał prasowy inwestora, Baza zawartych umów PPP
do 30.04.2019 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
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PPP szansą dla pilnych
inwestycji oświatowych
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Zmiany systemowe w obszarze oświaty wymuszają w wielu
wypadkach podejmowanie nowych inwestycji infrastrukturalnych. Potrzeby w obszarze szkolnictwa stoją przed
gminami metropolitarnymi przeżywającymi dynamiczny
napływ nowych mieszkańców. Wobec ograniczonych środków finansowych partnerstwo publiczno-prywatne może
być szansą na szybkie rozwiązanie wielu potrzeb w obszarze infrastruktury edukacyjnej, jak i jej późniejszego utrzymania i eksploatacji. Warto w tym kontekście dodać, że
zgodnie z danymi Związku Miast Polskich gminy i powiaty
w 2018 roku wydały na edukację 70,5 mld zł, a z budżetu
państwa otrzymały 47 mld zł. Wydatki bieżące w obszarze
edukacji są coraz wyższe, wobec czego inwestycje w nowe
obiekty są istotnie ograniczone. „Luka oświatowa” w budżetach samorządowych rośnie bez finansowania wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich, a wydatki te rosną po 3-4 mld
rocznie w skali całego państwa. Pierwszy duży projekt PPP
w obszarze szkolnictwa zrealizowany został w gminie Wiązowna, kolejny wdrażany jest w Piastowie. Zgodnie z umową zawartą z władzami Piastowa, Warbud SA zbuduje w ciągu roku nowy trzykondygnacyjny gmach dydaktyczny wraz
z biblioteką i salą gimnastyczną (o łącznej powierzchni ok.
4,5 tys. m2) oraz boisko. W drugim roku inwestycji partner

prywatny gruntownie wyremontuje istniejący budynek liceum o powierzchni prawie 2 tys. m2. Nowa część budynku
zostanie połączona z istniejącą częścią łącznikiem, którego
dach będzie pełnił funkcję tarasu i jednocześnie przestrzeni
odpoczynku dla uczniów. Przez 20 lat po zakończeniu inwestycji Vinci Facilities Polska zapewni utrzymanie techniczne
wszystkich obiektów. Realizowane przedsięwzięcie to aktualnie największy samorządowy projekt PPP w obszarze
budownictwa kubaturowego.
Zakres przedsięwzięcia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa
hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11-go Listopada 2A. Co istotne, prace
budowlane będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową przygotowaną przez podmiot publiczny.
W ramach przedsięwzięcia, partner prywatny zobowiązał się
do sfinansowania oraz wykonania robót budowlanych, tj.
przebudowy i rozbudowy liceum i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą. Po
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Do dwóch razy sztuka
Pierwotnie, jeszcze w 2018 r., umowa miała być zawarta w drodze dialogu konkurencyjnego, w którym udział
brały dwie firmy. Niestety, po przeprowadzeniu procesu

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na formułę
PPP?
Jest kilka powodów dla których wybraliśmy tę formułę. Pierwszy, to duży zakres inwestycji i związane z nim
wysokie koszty jej realizacji. Nie mogliśmy sami budować szkoły bez znacznego ograniczenia zakresu pozostałych inwestycji niezwykle ważnych i potrzebnych
dla Miasta, np. nawierzchnie ulic, wodociągi, kanalizacja itp. Ponadto, mamy już zaawansowane inne działania z dofinansowaniem, tj. rewitalizacje, odnowa tkanki mieszkaniowej, rozwój terenów zielonych i obiektów
rekreacyjnych. Drugi powód, to zdobycie doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji poprzez PPP, bowiem
to działanie być może stanie się codzienną praktyką
w najbliższych latach.
Jak ocenia Pan proces przygotowywania przedsięwzięć PPP?
Jestem zadowolony z ostatecznego efektu jakim jest
podpisana 30 kwietnia umowa z wykonawcą. Już widać efekty dużego zaangażowania w realizację budowy
szkoły, co potwierdza słuszność naszego wyboru. Mankamentem postępowania przy PPP jest żmudna i długotrwała procedura dojścia do momentu podpisania umowy. To wymaga dużej pracy i z tego względu niezbędna
jest rola doradcy partnera publicznego. Mamy to szczęście, że doradza nam wybitny specjalista w tej dziedzinie,
Pan dr Rafał Cieślak, i właściwie przez cały czas prowadzenia postępowania, czyli kilkanaście miesięcy, mieliśmy poczucie pełnego profesjonalizmu i bezpieczeństwa w tym zakresie.
Co z punktu widzenia podmiotu publicznego jest
istotne w inwestycjach PPP?
Właśnie profesjonalna obsługa prawna, dobrze sprecyzowany cel inwestycji, w naszej sytuacji także własny projekt z pozwoleniem na budowę, precyzyjny podział ryzyka
podmiotu publicznego i prywatnego.

negocjacji, na etapie składania ofert okazało się, że oferty partnerów istotnie przekraczają budżet zamawiającego. Ponieważ wszystkie aspekty przedsięwzięcia zostały
ustalone w pierwotnym postępowaniu, władze Piastowa zdecydowały, że po ustaleniu zakresu utrzymania
szkoły stosownego dla lokalnych potrzeb, postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie, tym razem
w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu została złożona i przyjęta oferta spółki celowej firmy Warbud SA.

Czy poleca Pan tę formułę innym samorządom?
Zdecydowanie tak. Dzięki PPP możliwa jest realizacja tak
ważnej i kosztownej inwestycji jak nasza, bez nadmiernego ograniczania wieloletniego planu inwestycyjnego gminy. Oczywiście, wszystko musi opierać się na bezpiecznym
scenariuszu finansowania inwestycji poprzez spłatę jej
w kolejnych 15-20 latach. Ważne jest także to, że poprzez
współpracę z partnerem prywatnym gmina nie musi zabiegać o szukanie kredytowania zadania.
Na co zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu
PPP?
Na pewno istotne jest określenie, czy planując inwestycję możemy zrealizować ją sami z własnych środków budżetowych. Tak zawsze jest lepiej, ale Gminy, niestety, coraz rzadziej mają takie możliwości. Jeśli więc trzeba szukać
kredytu, to warto rozważyć PPP jako alternatywę. Przy
pewnej pieczołowitości przygotowania się do tej formuły
i staranności przy jej wdrożeniu efekt dla gminy z pewnością będzie korzystny.
Czy rozważane są przez Państwa kolejne projekty?
Tak, rozważamy formułę PPP przy realizacji innych zamierzeń takich, jak budowa mieszkań komunalnych, rozbudowa ratusza (bądź budowa nowego), budowa obiektów
sportowych.

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
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wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny zajmować
będzie się świadczeniem usług utrzymania zgodnie z ustalonymi w umowie standardami dostępności obiektu. Okres
umowy wynosi 22 lata.
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Doświadczenia partnera
prywatnego: jak skutecznie
realizować inwestycje PPP?

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 1 (39) 2019

Partner wydania

Rozmawiamy z Mirosławem Józefczukiem,
Członkiem Zarządu Warbud SA

W ubiegłym roku dokonano wielu zmian w regulacjach
prawnych i instytucjonalnym otoczeniu realizacji projektów. Jesteśmy po wyborach samorządowych. Jak ocenia
Pan aktualną sytuację na rynku ppp z punktu widzenia
partnera prywatnego?

Powołano pełnomocnika rządu do spraw PPP. Widzimy więc,
że administracji rządowej zależy na aktywnym rynku PPP. Czekamy i obserwujemy rozwój sytuacji.

Wydawało się, że rok 2019 będzie przełomem na rynku PPP.
Pod koniec 2018 roku ogłoszono bardzo wiele przetargów.
Uznałem, że są dobre rokowania na przyszłość. Niestety okazało się, że w tym roku część przetargów została anulowana.
Inne nie przebiegają w takim tempie jakbyśmy wszyscy sobie
życzyli. Przełom nie nastąpił. Czekamy z niecierpliwością na rok
2020. Zobaczymy jaka w następnym roku będzie aktywność
samorządów i polskiego rządu.

Obecnie z sukcesem realizujemy projekt w Nowym Sączu.
Etap budowy sądu rejonowego zakończył się na przełomie roku 2017/2018. Obecnie realizujemy etap utrzymania
obiektu.

W jakie przedsięwzięcia ppp jest zaangażowany Warbud?

We wrześniu 2018 roku oddaliśmy do użytkowania kilka obiektów szkolnych w gminie Wiązowna pod Warszawą. Projekt ten
realizowaliśmy wspólnie z Siemens.

Z wizytą w…
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Jak przebiega współpraca w Nowym Sączu?
Współpraca, zarówno na etapie budowy, jak i i w początkowej fazie utrzymania obiektu przebiegała wzorcowo. Niestety, obecnie pojawiły się „zgrzyty”. Idzie o rewizję kosztów
usług sprzątania i ochrony. Koszty te w okresie realizacji umowy znacząco wzrosły i cały czas rosną, czego nie mogliśmy
przewidzieć w momencie kalkulacji ceny na te usługi. Zgodnie z prawem złożyliśmy roszczenie do zamawiającego. Argumentowaliśmy, że nastąpiła zmiana prawa i przedstawiliśmy
bardzo obszerną dokumentację wraz z wyliczeniami. Partner
Publiczny nawet przyznał, że zmiana prawa wystąpiła. Niestety, nie chce uznać naszych kalkulacji zmiany cen w zakresie
sprzątania i ochrony. Według zamawiającego kalkulacje przedstawione przez nas, poparte odpowiednią dokumentacją są
niewystarczające.
Sprawa wydawała się bardzo prosta. Na danym obszarze obowiązywały ceny na określonym poziomie. Po czym nastąpił ich
wzrost. Niestety wszystko można skomplikować do niemalże
absurdalnego rozmiaru i tak też się stało.
Sprawa ciągnie się już prawie 2 lata. Nasza spółka w obszarze realizacji tych usług generuje praktycznie od początku
Szkola w Piastowie

Jesteśmy przekonani, że te pieniądze po prostu nam się należą. Kuriozalnie, zamawiający też tak twierdzi, ale nie potrafi się
zgodzić z naszymi wyliczeniami, a swoich nie przedstawia. To
nie jest partnerska współpraca.
Realizujemy kolejne zapisy umowy na okoliczność tego
sporu. Obecnie został powołany ekspert, który ma przeanalizować dokumentację i we wrześniu wydać swoją opinię.
Zobaczymy jak też ta sprawa będzie się rozwijać. Dla nas
jest to test na partnerskość współpracy – podmiot publiczny – partner prywatny.
Wielu przedsięwzięć ppp, które były przedmiotem postępowań przetargowych nie udało się sfinalizować na etapie
składania ofert (rozstrzał między oczekiwaniami podmiotów publicznych a ofertami) lub na etapie zamknięcia finansowego. Warbud jednak zawarł umowę w Piastowie –
jakie są czynniki sukcesu?
3 razy D, a więc determinacja, determinacja i jeszcze raz determinacja. Tak po stronie zamawiającego, jak i partnera prywatnego.
Przypomnę, że w 2018 roku przetarg został unieważniony po złożeniu ofert. Nie byliśmy z tego zadowoleni. Każde unieważnienie przetargu na tym etapie nie jest dobre.
Bez względu na to kto jest na pierwszym miejscu i na
kolejnych pozycjach. Przyczyną unieważnienia przetargu była zbyt wysoka cena w stosunku do budżetu zamawiającego.

Partner wydania

Ponadto, uczestniczymy w kilku przetargach PPP na etapie dialogu konkurencyjnego.

kontraktu stratę. Nie jest to komfortowa sytuacja dla nas. Całe
szczęście, że mówimy o niewielkim obszarze.
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Kolejne przedsięwzięcie to remont i rozbudowa liceum ogólnokształcącego w Piastowie. 30 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy umowę PPP na ten projekt. Obecnie liceum jest na etapie robót budowlanych. Po zakończeniu remontu i rozbudowy
obiektu przystąpimy do etapu 20-letniego utrzymania obiektu.

Z wizytą w…
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Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Partner publiczny wykazał się w tym przetargu determinacją.
Zależało mu na tym projekcie i parł do jego realizacji. Należą
się wielkie słowa uznania dla włodarzy Piastowa.
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Partner wydania

Także my nie byliśmy zniechęceni tym obrotem sprawy. Zamawiający jeszcze raz ogłosił przetarg w formule PPP. Postanowiliśmy pozytywnie odpowiedzieć. Warbud został wybrany
do realizacji tego projektu. Tak oto wielka determinacja i wiara
w sukces została nagrodzona.
30 kwietnia 2019 roku zawarliśmy kontrakt PPP, a 13 sierpnia
br. podpisaliśmy umowę na finansowanie tego projektu z bankiem BGK.

zację? Jak przygotować i poprowadzić postępowanie negocjacyjne? Może tryb przetargu nieograniczonego jest lepszy?
Warto wziąć kilka rzeczy pod uwagę. Tak, aby przetarg mógł się
zakończyć złożeniem ofert przez parterów prywatnych i cena
nie przekraczała budżetu zamawiającego:
•

Optymalna (ograniczona) liczba uczestników.

Bardzo często zamawiający zapominają, że trudno negocjuje
się podczas dialogu konkurencyjnego z dużą liczbą firm. Namawiam zamawiających, aby ograniczali liczbę potencjalnych
oferentów do 3-5.
•

Wsłuchiwanie się w propozycje wnoszone przez stronę prywatną.

Można by długo mówić o kolejnych czynnikach sukcesu. To
z pewnością wzajemny dialog i wsłuchiwanie się w argumenty drugiej strony, tak aby projekt był optymalnie skonfigurowany, „bankowalny” i dający perspektywy dobrej jego realizacji. Następnie postawienie rzeczywistych wymagań przez
zamawiającego, które będą spełnione przez sprawdzonych
i kompetentnych wykonawców. Ważne jest także odpowiednie„skalibrowanie” ilości i rodzajów ryzyka przejętych przez zamawiającego i partnera prywatnego. Kolejny aspekt to otrzymanie promesy kredytowej przed złożeniem oferty dającej
pewność finansowania projektu.

Dialog służy zrozumieniu intencji i uwarunkowań, które mają
wpływ na takie, a nie inne zachowanie partnera publicznego
i partnera prywatnego. Ważne jest, aby strony się słuchały i słyszały. Każdy partner działa w określonym otoczeniu. Musi to być brane pod uwagę podczas dialogu. Służy on poznaniu wzajemnych
oczekiwań i możliwości. Opracowanie optymalnych warunków
umownych, z uwzględnieniem oczekiwań rynku, w tym banków,
jest kluczowe przy tworzeniu dokumentacji przetargowej.

Wspomnieć należy również o współpracy pomiędzy projektantem, generalnym wykonawcą i facility menadżerem na etapie dialogu konkurencyjnego i kalkulacji ceny.

Dodatkowo, podczas dialogu konkurencyjnego bardzo ważna jest rozbudowana dyskusja nad dostępnymi rozwiązaniami
technologicznymi.

Na co powinny zwrócić uwagę samorządy zainteresowane
przygotowaniem przedsięwzięcia, które ma szansę na reali-

•

Postawienie rzeczywistych wymagań, które będą spełnione przez sprawdzonych i kompetentnych wykonawców.

Z wizytą w…

Podział wynagrodzenia partnera prywatnego na 2
strumienie: nakłady inwestycyjne i strumień związany
z utrzymaniem obiektu.

Podział strumieni w taki, a nie inny sposób jest kluczowy dla
finansowania projektów PPP. Jest to związane z kolejnym ważkim punktem dotyczącym tzw.„potrącalności” kar przez zamawiającego.
•

Rozsądny poziom kar finansowych – ograniczenie do
10% CAPEX.

10 % kar wydaje się poziomem, który zapewnia równowagę
w relacjach – partner publiczny i partner prywatny.

Oferenci pragną składać oferty w różnych modelach biznesowych. Zamawiający powinien to uwzględnić. Zapisy SIWZ nie
powinny blokować różnorodności podejścia do tematu. Jest
to ważne dla zamawiającego, bo dzięki temu nie zawęża się
pola refleksji nad projektem. Często przyjmuje to ważny wymiar finansowy dla partnera publicznego.
•

Przejrzysty sposób kalkulacji kar.

Punkt ten może być oczywisty, ale niejednokrotnie spotykaliśmy się z mało czytelnym sposobem kalkulacji kar w przetargach publicznych. Tego typu praktyka uniemożliwia partnerowi prywatnemu złożenie ofert ze względu na brak możliwości
skalkulowania ceny.
•

Przerzucenie zbyt dużej ilości rodzajów ryzyka na partnera prywatnego.

Zamawiający niejednokrotnie próbują przerzucić na partnera
prywatnego wszelkie możliwe rodzaje ryzyka związane z projektem. Oczywiście skutkuje to, albo brakiem oferty ze strony
biznesu, albo nieracjonalnym poziomem ceny. Biznes wycenia
wszystkie możliwe ryzyka, uwzględniając je w budżecie ofertowym. Niejednokrotnie kończy się to unieważnieniem przetargu w wyniku przekroczenia budżetu zamawiającego. Zamawiający powinien wziąć na siebie rodzaje ryzyk, na których
ograniczenie to on ma wpływ, nie próbując ich przerzucać na
partnera prywatnego.

Promesa kredytowa przed złożeniem oferty jako warunek powodzenia projektu PPP.

Znamy projekty PPP, w których element finansowania jest źle
przygotowany. Jest to istotny punkt przedsięwzięć PPP. Bez
finansowania nie ma projektów w tej formule. Wymaganie
przez zamawiającego złożenia promesy finansowania inwestycji jest tym minimum, które powinno obowiązywać przy
wszystkich projektach tego typu. Postulat ten eliminuje niepotrzebne turbulencje podczas poszukiwania finansowania
dopiero po podpisaniu umowy PPP.
•

•

Umożliwienie złożenia ofert w różnych wariantach finansowania.

Współpraca pomiędzy projektantem, generalnym wykonawcą i facility menadżerem.

Już na etapie dialogu konkurencyjnego powinien być zaangażowany nie tylko przyszły generalny wykonawca (co jest
oczywiste), ale także przyszły zarządzający budynkiem. Z nim
powinny być konsultowane główne założenia, przyjęte rozwiązania budowlane i wyposażenia budynku. To on powinien
odbierać główne rozwiązania projektowe i technologiczne.
Rozwiązania przyjęte przez projektanta i generalnego wykonawcę mają nie tylko wpływ na przyszły komfort pracy, ale
także na stronę finansową projektu.
Proszę wskazać jakimi projektami może być zainteresowany
Warbud. Czy dalej będziecie brać udział w testach rynku?
Warbud interesuje się bardzo różnorodnymi projektami PPP.
Od projektów infrastrukturalnych, po kubaturowe. Jesteśmy
także zainteresowani projektami szpitalnymi, co cały czas nie
jest oczywiste w naszym kraju, a z powodzeniem jest realizowane w innych państwach europejskich.
Dziękuję za rozmowę.

•

Udział banku po stronie prywatnej od początku dialogu konkurencyjnego.

Zachęcam partnerów publicznych, aby zapraszały banki do zapoznania się z tematem we wstępnej fazie, tak aby przetestować„bankowalność projektu”. Klauzule zaproponowane w SIWZ
muszą być konsultowane z sektorem bankowym. Uwzględnienie wymagań banku w Umowie PPP umożliwia pozyskanie finansowania w krótkim terminie po podpisaniu umowy PPP.

Rozmawiał Bartosz Korbus

Partner wydania

•

•
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Zamawiający powinni stawiać rzeczywiste wymagania, żądając pokazania realizacji obiektów o podobnym charakterze,
a także żądając odpowiednich referencji technicznych i finansowych. Jest to minimum jakie powinien zrobić zamawiający, by do fazy dialogu zakwalifikowały się tylko firmy z odpowiednim potencjałem oraz mające doświadczenie w realizacji
projektów PPP.
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Rynek, wyzwania, projekty
Wywiad z dr. Rafałem Cieślakiem, radcą prawnym, opiekunem merytorycznym
Międzynarodowego Forum PPP w Płocku 2019
Panie mecenasie, od poprzedniego
Forum
PPP
w Płocku upłynął prawie rok.
Jak ocenia Pan ten czas dla
rynku PPP?
Przez ostatni rok wiele się wydarzyło. Przede wszystkim,
mamy wreszcie przyzwoicie
znowelizowaną ustawę o PPP
oraz inne narzędzia wspomagające rozwój tego rynku, takie
jak chociażby wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, promocję dobrych praktyk
PPP, raporty rynku, bazę umów
i planowanych projektów, wizyty studyjne etc. Tradycyjnie
dużo dzieje się w sferze konferencyjno-szkoleniowej, ale
zauważam też zwiększone zainteresowanie sektora publicznego realizacją PPP.
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A konkretnie?
Patrząc po liczbie zapytań ofertowych, które otrzymujemy, przygotowywanych projektach i ogłaszanych postępowaniach, widać wyraźne ożywienie rynku publicznego.
Dotyczy to w szczególności kilku branż – efektywności
energetycznej, edukacji, sportu, mieszkalnictwa i gospodarki odpadami. Przy czym myślę tu głównie o średniej
wielkości projektach samorządowych. Z drugiej strony,
ten rok jest przełomowy jeżeli chodzi o dużą infrastrukturę publiczną przygotowywaną przez stronę rządową
– Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni,
drogi ekspresowe. Jeżeli przedsięwzięcia te wejdą w fazę
postępowań, a wszystko na to wskazuje, rynek będzie
miał naprawdę dużo pracy. Może nadchodzi wreszcie ten
moment, na który czekaliśmy od tylu lat.
Co zatem stanowi aktualnie barierę w rozwoju rynku?
Dlaczego, pomimo upływu lat, wciąż jest relatywnie
niewiele projektów?
To dobre pytanie. Myślę, że chodzi głównie o trzy czynniki. Po pierwsze, brak świadomości co do możliwości

realizacji projektów z opłatą za dostępność i korzyści
z nich wynikających. PPP kojarzy się najczęściej z koncesjami, których jak wiadomo
nie da się wdrażać w wielu
zadaniach publicznych. Natomiast przedsięwzięcia oparte
o ryzyko dostępności można realizować w praktycznie
wszystkich rodzajach inwestycji. Druga sprawa to kwestia skomplikowania projektów. Nie wszystkie podmioty
publiczne stać na doradców,
a samodzielnie zwykle nie są
w stanie nawet rozpocząć
przygotowań do ich realizacji. Tu z pomocą przychodzą
co prawda wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP i procedury wyboru partnera prywatnego oraz
wzorcowe dokumentacje
przygotowywane w ramach
projektów wspieranych przez
MIiR, ale wiadomo, że sama ich lektura nie wystarczy, potrzebne są twarde kompetencje i doświadczenie. Wreszcie, przez niektóre podmioty negatywnie odbierana jest
ostatnia nowelizacja ustawy o finansach publicznych,
która ma znaczenie dla bankowalności części przedsięwzięć.
No właśnie. Ostatnio wiele mówi się o nowelizacji
ustawy o finansach publicznych w kontekście PPP.
Czy wprowadzone zmiany wpływają negatywnie na
rynek PPP?
Absolutnie nie. Z tym wiąże się zresztą szerszy problem.
Sama nowelizacja ma głównie takie znaczenie, że umowy o PPP wpływające na dług publiczny mają jednocześnie wpływ na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia
jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce oznacza
to, że niewłaściwa alokacja ryzyka w ramach projektu stawia go na równi z kredytem lub pożyczką, co z punktu
widzenia samorządu nie jest korzystnym rozwiązaniem.
O ile ryzyka dotyczące budowy i dostępności zazwyczaj

Zamówienia publiczne

A co słychać w Pana kancelarii?
W kancelarii zaszły w ostatnim roku bardzo pozytywne zmiany. Dokonaliśmy reorganizacji struktury, mamy
nową siedzibę i nową energię do pracy. Zajmujemy się
aktywnie PPP, koncesjami i zamówieniami publicznymi,
a ostatnio rozszerzyliśmy jeszcze ofertę dla samorządów
oraz sektora prywatnego. Jeżeli chodzi o PPP, koncentrujemy się teraz na obsłudze kilkunastu projektów, które
znajdują się na różnych etapach postępowania.
Jakie to projekty?
Zacznę od Płocka. Tutaj kończymy postępowanie z zakresu modernizacji energetycznej, obejmujące aż 34 obiekty. Dotychczas nie było w Polsce tak dużego projektu.
Warto przypomnieć, że jest to już drugie przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji, które realizuje Płock.
Pierwsze objęło 24 budynki i zakończyło się sukcesem.
Ponadto, jesteśmy w końcowej fazie dialogu konkurencyjnego na budowę aquaparku, na który mieszkańcy Płocka czekają już od pewnego czasu. Niedawno zakończyliśmy też ocenę ofertę w postępowaniu na wyłonienie
operatora Centrum Kreatywności Targowa 56 w Warszawie i mam nadzieję, że zostanie tam zawarta umowa.
Na zawansowanych etapach są także procedury wyboru
partnera w projektach budowy mieszkań komunalnych
w Małkini Górnej oraz budowy kwatery składowiska odpadów w Bisztynku. Równocześnie prowadzimy dialog
dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie
Miedźno i kończymy spore postępowanie „oświetleniowe” w Kobyłce. Niebawem ruszą negocjacje umowy dotyczącej kompleksowej termomodernizacji 28 obiektów
użyteczności publicznej w Wałbrzychu. Jesteśmy też zaangażowani w przedsięwzięcia wspierane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: projekt modernizacji Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, przebudowę i utrzymanie dróg w województwie kujawsko-pomorskim oraz budowę Portu Centralnego w Gdańsku. Ciekawym pomysłem, we wczesnej fazie postępowania, jest

też budowa budynków wielorodzinnych pod wynajem
z dojściem do własności w Giżycku. Wspólnie z Warszawą przygotowujemy również projekt budowy basenów
otwartych na Wiśle.
A jakie umowy PPP udało się ostatnio podpisać?
Projekt, który zasługuje na szczególną uwagę, to budowa i modernizacja budynku liceum ogólnokształcącego
w Piastowie wraz z halą sportową i biblioteką. Umowa
o wartości ponad 80 mln zł podpisana została 30 kwietnie 2019 r. Aktualnie jesteśmy już po etapie zamknięcia
finansowego i rozpoczęcia robót budowlanych. W ubiegłym roku zakończyliśmy z kolei z sukcesem doradztwo
dla Sopotu przy projekcie modernizacji energetycznej 25
budynków. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze
środków unijnych. W ostatnim roku zakończyło się też kilka inwestycji PPP, przy których doradzaliśmy wcześniej,
m.in. w Zgierzu, Pabianicach i Wiązownie. W sumie mamy
już na koncie piętnaście skutecznie obsłużonych postępowań PPP, co w skali kraju stanowi chlubny wyjątek.
Czy wraz z rozwojem rynku PPP dostrzega Pan również zmiany na rynku doradczym?
Zdecydowanie tak. Od kilku lat systematycznie przybywa kancelarii, które w swojej ofercie umieszczają partnerstwo publiczno-prywatne. To samo dotyczy doradców finansowych i technicznych. PPP stało się po prostu
modne i większym podmiotom wręcz „wypada” oferować
tego typu usługi. Dopóki jednak istotnie nie zwiększy się
podaż projektów, trudno będzie mówić o dynamicznym
rozwoju tego segmentu doradztwa. Na razie ta specjalizacja wciąż ma charakter niszowy.
Wracając do Płocka – czego można spodziewać się po
tegorocznej edycji Międzynarodowego Forum PPP?
W tym roku przygotowaliśmy bogaty program merytoryczny, oparty przede wszystkim o praktykę. Nic tak
nie przemawia do wyobraźni, jak przykłady konkretnych
przedsięwzięć. W trakcie sesji tematycznych, warsztatów
i paneli dyskusyjnych będziemy omawiać szereg case-studies, jak również aktualne zagadnienia prawne, finansowe, podatkowe i techniczne dotyczące PPP w różnych
branżach. Nie zabraknie też wymiany doświadczeń zagranicznych. Liczymy na szeroką reprezentację sektora
publicznego i prywatnego, a także instytucji finansujących. Serdecznie zapraszamy do Płocka!
Dziękuję za rozmowę.
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można podzielić w sposób względnie bezpieczny,
najtrudniej jest z zapewnieniem finansowania projektów. Banki często przerzucają ryzyko związane z finansowaniem na sektor publiczny, co może prowadzić do
zaburzenia alokacji ryzyka i w efekcie do zakwalifikowania umowy o PPP jako tytułu dłużnego. Dotyczy to głównie mniejszych projektów. Na tym polu jest z pewnością
wiele do zrobienia, choć niektóre banki i partnerzy już
potrafią sobie z tym radzić, wypracowując rozwiązania
kompromisowe, akceptowalne dla strony samorządowej.
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Analiza przedsięwzięcia PPP
w świetle znowelizowanych
zapisów ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym
Wraz z nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w sierpniu ubiegłego roku1 przedsięwzięcia PPP
muszą być poprzedzone stosowną analizą przedrealizacyjną, która powinna być wykonana zgodnie z zapisami tejże
ustawy. Istotne kompetencje w zakresie regulacji PPP zdobył Minister ds. Rozwoju Regionalnego jako jednostka centralna ds. PPP, a jedną z nich jest uprawnienie do wydawania stosownych wytycznych oraz certyfikacja analiz w tym
zakresie, prowadzona na wniosek podmiotów publicznych
zainteresowanych realizacją swych zadań w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Niniejszy artykuł omawia
zagadnienie obowiązkowych analiz przedrealizacyjnych
jako obowiązkowego elementu procesu przygotowania
przedsięwzięcia PPP, w kontekście nowych funkcji i uprawnień Ministra właściwego ds. rozwoju.
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Każdy podmiot publiczny zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania procesu PPP. Wdrożenie analiz przedrealizacyjnych nie jest już kwestią dobrej woli i dobrej praktyki, a obowiązkiem wprowadzonym przez zapisy nowego
Rozdziału 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Obowiązki te dotyczą każdego podmiotu, który zamierza
być stroną publiczną umowy o PPP, zarówno Gminy, jak
i spółek komunalnych.
Celem przepisów Rozdziału 1a „Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia”, w tym przepisu art. 3a wprowadzanych
do ustawy o PPP, jest polepszenie jakości przedsięwzięć PPP
przygotowywanych przez podmioty publiczne.
Uregulowanie kwestii analiz przedrealizacyjnych, w tym
oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji przepisów ustawy o PPP, ma pozwolić na wyższą skuteczność
przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa prawnego procesu realizacji przedsięwzięć. Obowiązkowe analizy mają uprawdopodobnić, że przyszłe partnerstwo publiczno-prywatne przyniesie podmiotowi publicznemu,

a pośrednio podatnikom, korzyści większe, niż samodzielna realizacja tego przedsięwzięcia przez administrację, tj.
bez zastosowania modelu PPP.
Obowiązki analityczne strony publicznej zainteresowanej wdrożeniem PPP należy rozpatrywać w powiązaniu
z obowiązkami sprawozdawczymi podmiotów publicznych
wdrażających już PPP, jak i nowymi kompetencjami ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, jako podmiotu właściwego do spraw PPP2, szczególnie w zakresie wydawania opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia
w ramach PPP (art. 3b u.p.p.p.) oraz analizy dokumentów
wydanych przez tegoż ministra (w praktyce przygotowanych przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) w ramach kompetencji przyznanych mu przez art. 16a
ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PPP.
Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o PPP, zadaniem organu właściwego w sprawach PPP (ministra rozwoju), jest
upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności
dotyczących projektów hybrydowych3, oraz przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym, wytycznych oraz innych dokumentów stosowanych przy planowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego4.
Jednym z pierwszych dokumentów wydanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w wykonaniu nowych kompetencji są „Wytyczne PPP Tom I: Przygotowanie projektów”5.
Są one kluczowe dla wywiązania się przez przyszłe podmioty publiczne z obowiązku właściwego przeanalizowania
i przygotowania projektu PPP. Ministerstwo wydało również
2

3

4
1

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz.
1693

5

Art. 3b ustawy o PPP oraz przepisy rozdziału 4a ustawy o PPP „Organ
właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego”
Projekt hybrydowy łączący PPP i środki UE zgodnie z art. 34 ust. 1
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544)
art. 16a ust. 4 ustawy o PPP
http://www.PPP.gov.pl/Aktualnosci/Documents/201809017_Wytyczne%20PPP%20Tom%20I_na%20strone_final_va.pdf
(dostęp:
17.12.2018 r.)
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„Wytyczne PPP Tom II” dotyczące postępowania na wyłonienie partnera prywatnego oraz przygotowało „Wytyczne
Tom III” w zakresie umów o PPP.6

zastosowania PPP z efektywnością innych metod realizacji
inwestycji, szczególnie tych, które zakładają wykorzystanie
wyłącznie środków publicznych.

Znaczenie interpretacyjne dla zapisów ustawy o PPP, określających obowiązki podmiotu publicznego na etapie przygotowania projektu PPP (w tym certyfikacji), mają również dokumenty wydane przez Departament Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
, w celu wykonania zadań opiniodawczych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, które z praktycznego
punktu widzenia doprecyzowują zakres informacji i analiz przygotowywanych przez podmiot publiczny na etapie
przedrealizacyjnym tj. poprzedzającym wszczęcie postępowania na wybór partnera prywatnego.

Natura usług publicznych i konieczność realizacji nowych
kapitałochłonnych i skomplikowanych technicznie przedsięwzięć wymusza niejako na administracji publicznej
współpracę z przedsiębiorcami. Administracja publiczna
realizując poszczególne przedsięwzięcia wydatkuje środki
znajdujące się w jej dyspozycji, tj. „wykorzystuje środki publiczne”. Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych, jak
i tych polegających jedynie na świadczeniu usług użyteczności publicznej, finansowana jest wyłącznie ze środków
publicznych na zasadach określonych w przepisach publicznego prawa finansowego, które reguluje formy gospodarki budżetowej i zasady wydatkowania środków publicznych. Niezależnie od przyjętej formy organizacyjnej,
podmiot gospodarujący środkami publicznymi, dla zakontraktowania robót, dostaw i usług podmiotom zewnętrznym, zastosować musi konkurencyjny tryb wyboru kontrahenta. Najczęściej oznacza to zastosowanie przepisów
ustawy prawo zamówień publicznych, ewentualnie ustawy
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 u.p.p.p. przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot
publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Dokonując oceny, o której mowa w art.
3a ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiot publiczny uwzględnia zakładany podział zadań i ryzyk
pomiędzy partnerów, szacowane koszty całego cyklu życia
przedsięwzięcia, czas niezbędny do jego realizacji, wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany.
W ujęciu wskazanej ustawy, partnerstwo publiczno-prywatne jest swoistą, odmienną od innych, metodą realizacji przedsięwzięcia (inwestycji czy usług), która może być
zastosowana pod warunkiem porównania efektywności

Spośród różnych sposobów (modeli) realizacji konkretnego
przedsięwzięcia, władze, za pośrednictwem obsługującej je
administracji, muszą wybrać jeden, który będzie wykorzystany w konkretnej sytuacji.
W omawianym kontekście należy również wskazać, że równolegle do komentowanego przepisu administracja zamierzająca zrealizować przedsięwzięcie zobowiązana jest stosować art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto, powinny być dokonywane w sposób umożliwiający
terminową realizację zadań i w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydaje
się, że zastosowanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia PPP, które przeprowadza się na mocy zapisów
ustawy o PPP, w pełni czyni zadość wymogom u.f.p. Celowość prowadzenia tego typu analiz podkreśla również Najwyższa Izba Kontroli.7
Ustawodawca, zakładając porównanie efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP do efektywności realizacji tego przedsięwzięcia w inny sposób, w szczególności
przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych,
	Informacja o wynikach kontroli NIK - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGOfile:///C:/
Users/Dell/Downloads/kgp_p_12_051_2012051111562213367301
82_01.pdf

7

6

Wszystkie publikacje znajdują się na stronie www.ppp.gov.pl
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wskazuje, że choć PPP jest częścią systemu zamówień publicznych, realizacja przedsięwzięcia w modelu PPP nie jest
uważana za sposób realizacji przedsięwzięcia wyłącznie
przy wykorzystaniu środków publicznych. Sytuacja jest jasna w przypadku przedsięwzięć PPP realizowanych w koncesyjnym modelu wynagrodzenia partnera prywatnego,
w którym strona prywatna finansuje proces inwestycyjny
oraz etap utrzymania i eksploatacji, otrzymując w zamian
wynagrodzenie, które w zasadniczej części pochodzi spoza
budżetu podmiotu publicznego, tj. od konsumentów usług
świadczonych w ramach PPP. W tej sytuacji realizacja przedsięwzięcia odbywa w zasadniczej części ze środków innych
niż publiczne, tj. w tzw. modelu mieszanym, w którym wynagrodzenie partnera pochodzi częściowo z budżetu podmiotu publicznego, a częściowo z innych źródeł. Warto
jednak zastanowić się, czy wyłączne wykorzystanie środków publicznych do realizacji zadania występuje w przedsięwzięciu PPP zakładającym wynagrodzenie partnera tylko na zasadzie tzw. opłaty za dostępność lub w sytuacji,
w której partner prywatny wynagradzany jest za świadczenie usług, za które płaci partner publiczny w warunkach
swoistego monopolu (jest jedynym klientem partnera prywatnego). Partner prywatny jest w takim wypadku wynagradzany wyłącznie ze środków publicznych. Nawet, jeśli
z ekonomicznego punktu widzenia całość działań partnera
prywatnego finansowanych jest ostatecznie za sprawą zaangażowania środków publicznych, nie oznacza to jednak,
że całe przedsięwzięcie, jest realizowane przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Podobna sytuacja ma
miejsce również w innych niż PPP modelach zamówieniowych. Wobec natury przedsięwzięć PPP można stwierdzić,
że sformułowanie „przy wykorzystaniu wyłącznie środków
publicznych” ma znaczenie szersze, niż określenie źródeł

wynagrodzenia partnera prywatnego. Ustawodawca, wydzielając partnerstwo publiczno-prywatne jako osobny
sposób realizacji przedsięwzięć przez podmiot publiczny,
skoncentrował swą uwagę na tym, kto w ramach przedsięwzięcia musi ponieść wydatki na jego realizację, bez względu na to jak ukształtowany jest mechanizm wynagrodzenia partnera prywatnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.p.p.,
przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia (za wynagrodzeniem), przy jednoczesnym poniesieniu
w całości albo w części wydatków na jego realizację, lub
poniesienia ich przez osobę trzecią. Środki partnera prywatnego zaangażowane są na jego ryzyko już na etapie projektowania i budowy przedmiotu przedsięwzięcia. Środki
inne niż publiczne wykorzystywane są również na ryzyko
partnera prywatnego związane z dostępnością przedmiotu przedsięwzięcia, w związku z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz na etapie świadczenia usług dostarczanych
przez partnera, bez względu na to czy ponosi on ryzyko
rynkowe tego procesu. W modelu PPP realizacja przedsięwzięcia nie odbywa się nigdy wyłącznie przy wykorzystaniu środków publicznych, jak ma to miejsce
w przypadku klasycznych form gospodarki budżetowej i większości zamówień publicznych.
Wobec powyższego, należy uznać nawet te przedsięwzięcia
PPP, w których wynagrodzenie partnera prywatnego w całości pochodzi z budżetu podmiotu publicznego (czyli ekonomicznie przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych), jest sposobem realizacji przedsięwzięcia, w która nie
zakłada wykorzystania wyłącznie środków publicznych i ze względu na zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia również środków partnera prywatnego, traktowane
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Ocena realizacji potencjalnego przedsięwzięcia w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, w odniesieniu do innych sposobów realizacji przedsięwzięcia, odbywa się pod
kątem kryterium jakim jest efektywność badanego sposobu
realizacji przedsięwzięcia. Pojawia się zatem pytanie o to jak
definiować efektywność realizacji przedsięwzięcia, przy założeniu, że jest ona tą właściwością analizowanego i wybranego sposobu realizacji przedsięwzięcia, która zasługuje na
wybór z punktu widzenia dokonującego oceny podmiotu.
Tym bardziej, że efektywność wydaje się być właściwością,
która jest stopniowalna. PPP może być lub nie być bardziej
efektywne niż inna porównywana z nim metoda realizacji
przedsięwzięcia, ale nie oznacza to, że tylko jeden z analizowanych sposobów realizacji przedsięwzięcia jest efektywny.
Co więcej, efektywność może przybrać również negatywny
wymiar. Analizowane modele mogą się okazać nieefektywne z punktu widzenia przyjętego kryterium efektywności.
Należy zwrócić uwagę, że znaczenie słowa „efektywność”
nie jest zdefiniowane na gruncie ustawy, choć użyte jest
również w art. 6 ust. 3 pkt 3 u.p.p.p. przy okazji wymieniania przykładowych kryteriów oceny ofert, którym może
być „efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych.” Jest to
istotne, jeśli uznać, że kryteria efektywności ustanowione
na potrzeby oceny ofert składanych przez uczestników postępowania przetargowego krystalizują się na etapie analiz przedrealizacyjnych, w tym omawianej analizy Value for
Money. Zgodnie ze słownikiem PWN9 efektywność oznacza
wydajność, pozytywny wynik, skuteczność. W znaczeniu

ekonomicznym to opłacalność, rentowność. Zgodnie z „Encyklopedią Zarzadzania10” „efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji,
dystrybucji, sprzedaży czy promocji, uzyskane po najniższych kosztach. […] Efektywność to również miara skuteczności i sprawności, rozumiana jako miara tego, w jakim
stopniu osiąga się wyznaczone cele.”
Ocena efektywności zastosowania PPP wobec metody alternatywnej (porównywalnej, znajdującej się w gestii władz
publicznych) musi zakładać zatem jakiś jej miernik, kryterium oceny, której wynik pozwoli porównać jeden model
realizacji (PPP) z innymi modelami (np. samodzielnym, tradycyjnym modelem gospodarki budżetowej niezakładającej zastosowania modelu PPP). Takie ujęcie znaczenia oceny efektywności wydaje się nawiązywać do przywołanej
w art. 6 ust. 1 ustawy o PPP definicji najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na wyłonienie partnera prywatnego, która
przedstawia najbardziej optymalny bilans wynagrodzenia
partnera prywatnego lub kosztu przedsięwzięcia ponoszonego przez podmiot publiczny i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (tym kryterium efektywności).
Aby wskazać możliwe kryterium oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, warto zapoznać się z Wytycznymi MIiR
(TOM I)11 dotyczącymi przygotowania przedsięwzięć PPP
oraz załącznikami określającymi poszczególne kryteria efektywności dla przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych obszarach zadań publicznych, które powinny być każdorazowo opracowywane i uszczegóławiane dla konkretnej
inwestycji, uwzględniając jej specyfikę.
Wytyczne MIiR12, odnosząc się do oceny efektywności
przedsięwzięcia PPP przywołują pojęcie ang. „value for
10

8

9

Por. Rozdział 4 ustawy o PPP „Partnerstwo publiczno-prywatne
w formie spółki”
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/efektywnosc;5425211.html (dostęp:
17.12.2018 r.)

11

12

https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87 (dostęp:
17.12.2018 r.)
http://www.PPP.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/Publikacje.aspx
(dostęp: 17.12.2018 r.)
str. 18
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jest jako alternatywa dla klasycznego systemu zamówień
publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest wariantem wobec modelu realizacji przedsięwzięcia przy wyłącznym wykorzystaniu środków publicznych. Pojawia się więc
pytanie, z jakimi jeszcze „innymi sposobami” realizacji przedsięwzięcia można porównać model PPP. W pewnym zakresie władze podejmują działalność w modelu spółek prawa
handlowego, jednak również w tym przypadku, przynajmniej na początku ich funkcjonowania, jest to formą wykorzystania wyłącznie środków publicznych. Sytuacja zmienia się wraz z bieżącym funkcjonowaniem tych podmiotów,
szczególnie jeśli podmiot publiczny nie pozostaje jedynym
udziałowcem czy akcjonariuszem owych spółek. Porównanie PPP wobec innych sposobów realizacji przedsięwzięcia może zatem odnosić się do modelu realizacji zadania
w formie spółki komunalnej, w tym do częściowej, a nawet całkowitej prywatyzacji tej spółki. Należy pamiętać, że
spółki o kapitale mieszanym mogą być tworzone w ramach
umowy o PPP8.

27

Zamówienia publiczne

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 1 (39) 2019

28

money”, która stanowi element oceny projektu i jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji przez dokonujący owej analizy podmiot publiczny. Wytyczne rozróżniają
jakościową i ilościową ocenę efektywności przedsięwzięcia PPP. W analizie jakościowej zastosowane są kryteria oceny sformułowane tak, aby zweryfikować, czy formuła
PPP jest korzystniejsza dla konkretnej społeczności, w konkretnych uwarunkowaniach „pozwalając na uwzględnienie
kontekstu projektu oraz wychwycenie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się skwantyfikować”13. Są
to zatem kryteria ustanowione w drodze decyzji politycznej.
Należą do nich między innymi: oczekiwany wzrost jakości
świadczonych usług, wyższy poziom ochrony środowiska
czy bezpieczeństwa liczonego np. mniejszą liczbą wypadków na drodze zarządzanej przez podmiot prywatny, niż tej
samej drodze w zarządzie publicznym. W przypadku ilościowej oceny efektywności najistotniejsza jest wartość bieżąca przepływów pieniężnych w ramach projektu z punktu
widzenia podmiotu publicznego „przy uwzględnieniu interesu społecznego w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji metodą tradycyjną przez podmiot publiczny oraz
w modelu PPP, przy czym analiza prowadzona jest dla projektu referencyjnego, zakładającego osiągnięcie tych samych rezultatów i świadczenie usług na takim samym
poziomie”14. Ocena ilościowa jest zatem jak najbardziej wymierna i daje się sprowadzić do oceny jaka jest relacja między wydatkami budżetu publicznego a ich wymiernymi
efektami w modelu PPP lub innym (referencyjnym). Wskaźnik ilościowy (finansowy) może wykazać, że za sprawą PPP
dane przedsięwzięcie możliwe jest do realizacji na poziomie
porównywalnym co do jakości z modelem samodzielnym,
jednak przy mniejszym zaangażowaniu środków budżetowych. Innym korzystnym dla realizacji PPP wynikiem analizy
efektywności ilościowej jest stwierdzenie, że istnieje szansa
na uzyskanie wyższej jakości lub ilości usług/infrastruktury
za środki porównywalne (równe), jak ma to miejsce w modelu tradycyjnym (który jednak nie daje wzrostu ilości i jakości jak model PPP). Wariantem optymalnym dla PPP, choć
niebywale trudnym do uzyskania w praktyce, byłoby uzyskanie wyższej jakości/ilości usług świadczonych w modelu
PPP, niż ma to miejsce w modelu tradycyjnym przy obniżeniu wydatków podmiotu publicznego wobec scenariusza
samodzielnej realizacji zadania15.
Instrukcje wyboru i ustalenia szczegółowych wskaźników
i mierników efektywności przedsięwzięcia na etapie oceny
13
14
15

Tamże
Tamże
W praktyce efektywność przedsięwzięcia mierzona będzie najczęściej wskaźnikiem ilościowym, który da się sprowadzić do stwierdzenia, jak w analizowanym przedsięwzięciu kształtuje się relacja
nakładów finansowych podmiotu publicznego do uzyskiwanych
przez stronę publiczną usług i infrastruktury (w modelu PPP) w relacji do nakładów finansowych podmiotu publicznego, do uzyskiwanych przez stronę publiczną usług i infrastruktury (w modelu innym
niż PPP, stanowiącym punkt odniesienia dla wariantu PPP)

/ analizy Value for Money (efektywności), powinny być przekazane administracji dokonującej owej oceny przez polityków, na rzecz których owa dokonująca analiz administracja pracuje. Wskaźniki efektywności, których zaistnienie lub
stwierdzenie występowania w większym stopniu w wariancie PPP, niż miałoby to miejsce w modelu alternatywnym realizacji przedsięwzięcia, są wyrazem woli politycznej celów, które dzięki PPP mają być osiągnięte. Ustalanie
zaleceń dotyczących wskaźników efektywności następuje
w drodze formalnej decyzji Rady Miasta, Prezydenta Miasta.
Dodatkowo, w przypadku spółki (jako podmiotu realizującego gospodarkę komunalną) Prezydent Miasta działa nie
tylko jako wyraziciel woli politycznej, ale też jako zgromadzenie wspólników.
Ocena efektywności powinna być dokonana zanim podmiot publiczny zainicjuje procedurę wyboru partnera prywatnego, której wynik (treść ofert składanych przez uczestników przetargu) potwierdzi lub obali przewidywania
dotyczące efektywności przeprowadzenia przedsięwzięcia
w modelu PPP16. „Wytyczne w zakresie przygotowania projektów hybrydowych”17 wskazują, że jej wynik można zweryfikować również na końcowym etapie analizy projektu PPP,
gdy przyjdzie czas na ostateczne, wciąż jeszcze teoretyczne,
bo dokonane przed etapem przetargu na wyłonienie partnera prywatnego, porównanie przyjętej koncepcji projektu w formule PPP z koncepcją wdrożenia projektu w modelu bez udziału partnera prywatnego. „W celu wykazania
potencjalnej przewagi modelu PPP w zakresie możliwych
do uzyskania korzyści ekonomicznych, w szczególności ze
względu na znaczną wartość lub nietypowy charakter projektu, zaleca się, aby analiza ta przybrała formę tzw. komparatora sektora publicznego - KSP (ang. Public Sector Comparator - PSC).”
Zgodnie z ustawą o PPP, (potencjalny) podmiot publiczny dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, uwzględnia
w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do
jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki
ich zmiany. Przywołany przepis ustawy o PPP (oraz przywoływane Wytyczne PPP Tom I) wymaga, aby koszty realizacji przedsięwzięcia szacowane na potrzeby oceny efektywności ujmowane były w cyklu życia przedsięwzięcia
16

17

Z praktycznego punktu widzenia, ocena efektywności jest częścią
ewentualnego wniosku do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, o którym mowa w art. 3b ustawy o PPP (opinia na temat
zasadności realizacji PPP), powinna być zatem wykonana na relatywnie wczesnym etapie analiz przedrealizacyjnych
„Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, str. 75 https://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_PGD_
PH_2014_2020.pdf
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Czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia zazwyczaj określany jest w umowie i wiąże się bezpośrednio z celami przedsięwzięcia i ze skalą zainwestowanych
w jego realizację nakładów inwestycyjnych w relacji do
przyjętego w ramach PPP mechanizmu wynagrodzenia partnera prywatnego. Czas niezbędny do realizacji
przedsięwzięcia, czyli pośrednio wykonalności założonego w nim modelu wynagradzania partnera prywatnego, należy obliczać w świetle przyjętego podziału zadań i ryzyk. Nie bez znaczenia jest również obszar zadań
publicznych, jakie realizowane są w danym przedsięwzięciu oraz rynek na jakim przedsięwzięcie jest wdrażane. W największym uproszczeniu, czym większa skala
kosztów inwestycyjnych, tym dłuższy może być czas konieczny do ich odzyskania przy jednoczesnym pokryciu
kosztów finansowych przedsięwzięcia, kosztów eksploatacyjnych i uzasadnionego zysku strony prywatnej, która
zaangażowała własne zasoby w realizację powierzonego jej zadania publicznego. Czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia w sensie ekonomicznym może być
skrócony poprzez partycypację strony publicznej w realizacji części inwestycyjnej, co przekłada się również
na skalę kosztów finansowych przedsięwzięcia. Również dopłaty do kosztów eksploatacyjnych mogą istotnie wpłynąć na czas trwania umowy o PPP. Zakładany
podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny
i partnera prywatnego, wpływa na model wynagrodzenia strony prywatnej, i skalę oraz potencjalne źródło
jej przychodów w trakcie współpracy, co również przekłada się na czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia.
Jeśli partner prywatny ponosi pełne ryzyko ekonomiczne przedsięwzięcia, może to mieć wpływ nie tylko na

koszty finansowania i oczekiwaną stopę zwrotu, ale przekłada się równocześnie na czas w jakim będzie on musiał mieć prawo do pobierania
opłat od użytkowników zbudowanej oraz/lub eksploatowanej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury oraz na
wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane. Analiza powinna zatem obejmować warunki ich zmiany i pobierania, zmian
i maksymalne stawki, których model musi być we właściwy sposób zapisany w umowie o PPP i kontrolowany
przez podmiot publiczny.
Dokonując analiz, podmiot publiczny powinien uwzględnić, że szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas
niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, powinny być brane pod uwagę przy analizie innych, alternatywnych dla PPP sposobów
realizacji przedsięwzięcia. Czas w jakim uwzględniać należy koszty realizacji przedsięwzięcia w sposób inny niż PPP
powinien być analogiczny do wariantu PPP, podobnie jak
zadania jakie muszą być w tym czasie zrealizowane z tą
różnicą, że wszystkie koszty i ryzyka ponosić będzie samodzielnie podmiot publiczny.
Ostateczny podział zadań i ryzyk w ramach przedsięwzięcia dokonany zostanie dopiero na mocy przyszłej umowy
o PPP. Na etapie analitycznym podmiot publiczny może
projektować przyszłą współpracę pod kątem podziału zdań
i ryzyk. Pewne modele podziału w tym obszarze są niejako
wyznaczane przez samą ustawę. Nie jest możliwe np. zupełne wycofanie się strony prywatnej z finasowania (prefinansowania) przedsięwzięcia czy z etapu zarządzania i eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia, czy to w zawiązku
z modelem wynagrodzenia opartym na faktycznym wykorzystaniu, czy dostępności przedmiotu przedsięwzięcia (art.
7 ust. 2 u.p.p.p.).
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i w czasie niezbędnym do realizacji analizowanego przedsięwzięcia.
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Zagadnienia analizy ryzyka oraz ich właściwej alokacji
omówione są w rozdziale 3.3 I tomu Wytycznych MIiR.
Na potrzeby analiz zakresu oceny efektywności realizacji
przedsięwzięcia w modelu PPP należy wskazać, że poszczególne zadania przypisane partnerom na określonym etapie realizacji przedsięwzięcia wiążą się z konkretnymi nakładami, jakie zobowiązani są oni w związku
z realizacją owych zadań ponieść, jak również z potencjalnymi przychodami na jakie mogą liczyć strony współpracy w związku z zaakceptowanym podziałem zadań.
Zarówno korzystne, jak i niekorzystne zdarzenia losowe
związane z realizacją podzielonych między stronami zadań mogą, ale nie muszą zaistnieć. Prawdopodobieństwo
ich wystąpienia można w dużej mierze modyfikować zależnie od interesu stron ponoszących skutki owych rodzajów ryzyka, dzięki sprawnym działaniom tej ze stron
współpracy, która najlepiej radzi sobie z danym zadaniem i związanym z nim elementem ryzyka. Jeśli każda
ze stron przyjęła w ramach negocjacji elementy zadania
składające się na przedsięwzięcie, z którymi potrafi sobie poradzić tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
zdarzeń wiążących się z negatywnymi skutkami (wzrost
kosztów) i zmaksymalizować szansę na pojawienie się
korzystnych zdarzeń (np. przewidzianych przychodów
czy uniknięcia strat), przedsięwzięcie PPP będzie mogło
być zrealizowane efektywniej niż miałoby to miejsce,
gdyby strona publiczna samodzielnie musiała realizować wszystkie zadania i zarządzać związanymi z nimi ryzykami. Strona publiczna powinna ze szczególną uwagą

podchodzić do ryzyka budowy i dostępności oraz ryzyka ekonomicznego tam, gdzie przedsięwzięcie zakłada
uzyskiwanie wynagrodzenia z wpłat ponoszonych przez
konsumentów usług świadczonych w ramach współpracy. Model podziału ryzyka ma swój wymiar finansowy,
który powinien być uwzględniony na etapie analizy kosztów i korzyści wynikających z przedsięwzięcia.
Zagadnienie mechanizmów wynagradzania partnera
prywatnego, tj. wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, warunki ich
zmiany oraz czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia są ze sobą ściśle związane, również w modelu wynagrodzenia „opłaty za dostępność” przedmiotu przedsięwzięcia. Ustawodawca wskazując na konieczność
uwzględnienia na etapie analiz przedrealizacyjnych
czasu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia miał
na uwadze, że czas na jaki zawarta została umowa jest
ściśle powiązany ze świadczeniami, jakie strony umowy spełniają na swoją rzecz zgodnie z przyjętym modelem podziału zadań i ryzyk, w tym ze skalą wynagrodzenia partnera prywatnego, szczególnie jeśli ma on prawo
pobierać opłaty od użytkowników infrastruktury i usług
świadczonych w ramach współpracy.
Wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli
takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany są
w gruncie rzeczy neutralne dla obu wariantów, ponieważ
podmiot publiczny zawsze może kreować ich wysokość
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Błędem, który może pojawić się przy okazji oceny poszczególnych sposobów realizacji przedsięwzięcia, a które mogą zależnie od ich skali w nieuzasadniony sposób
preferować lub dyskryminować model PPP, może być
niewłaściwe oszacowanie skali zysku oczekiwanego
przez stronę prywatną oraz kosztów związanych z finansowaniem bankowym wieloletnich inwestycji w ramach
PPP. Przekłada się na koszt przedsięwzięcia z punktu
widzenia podmiotu publicznego lub użytkowników.
Szczęśliwie, błędy te można wyeliminować dzięki wdrożeniu szerszych analiz przedrealizacyjnych, szczególnie
za sprawą tzw. analizy rynkowej/testu rynku, w trakcie
którego można urealnić oczekiwania partnera prywatnego, jak i współpracującej z nim instytucji finansującej.
Należy wskazać, że zgodnie z Wytycznymi MIiR
w zakresie przygotowania PPP, drogą właściwą do
skonfrontowania założeń ekonomicznych, prawnych i technicznych przyszłego projektu może być
dialog techniczny. W jego trakcie, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, strony mogą
swobodnie dyskutować o przyszłych parametrach
przedsięwzięcia aż do czasu, gdy podmiot publiczny nie ustali założeń współpracy w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie postępowania przetargowego. W drodze dialogu technicznego możliwa jest
szczegółowa dyskusja o rozwiązaniach ekonomicznych i technicznych, bez ryzyka wykluczenia z przyszłego postępowania przetargowego tych uczestników dialogu, którzy zaproponowali rozwiązania,
które zostały przyjęte przez podmiot publiczny za
podstawę do przyszłego przedsięwzięcia.
Reasumując. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia można poinformować wykonawców
o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia,
w szczególności można przeprowadzić dialog techniczny zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.
Zgodnie z art. 31c ustawy prawo zamówień publicznych,
zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Dialog techniczny może
zatem poprzedzać właściwe postępowanie o udzielenie

zamówienie publicznego. W trakcie dialogu zamawiający
może pozyskać informacje od wykonawców, które mają
posłużyć do opisu przedmiotu zamówienia.
Ponadto, wykonawcy, którzy biorą udział w dialogu technicznym powinni być traktowani w równy sposób i z zachowaniem uczciwej konkurencji (art. 31 ust. 2 PZP).
Wykonawcy, którzy brali udział w dialogu technicznym
mogą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczył dialog. Jednakże zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności
przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które
uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert
(art. 31d PZP).
Ocena efektywności uregulowana jest w rozdziale 3. Wytycznych pn. „Ocena Efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP”, którego zalecenia odgrywają istotną
praktyczną rolę w późniejszym etapie uzyskiwania opinii ministerstwa na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia PPP. Wytyczne MIiR doprecyzowują zakres i obszar oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP
w sposób, który wydaje się być spójny z oczekiwaniami ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego
w zakresie oceny dokumentacji, przedkładanej w celu
uzyskania oceny o zasadności realizacji przedsięwzięcia
w modelu PPP.
W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę, iż analiza
efektywności przywoływana jest w Wytycznych w wąskim
znaczeniu „analizy Value for Money”18, która to w części 3.
publikacji ujmowana jest jako część szerszego procesu analitycznego (analiz przedrealizacyjnych), zwanego zbiorczo
„Oceną Efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP”. „Analiza Value for Money” zasila proces analityczny
w innych obszarach, czerpiąc z niego jednocześnie dane
niezbędne do rozstrzygnięcia czy i pod jakim względem,
ewentualnie o ile realizacja danego przedsięwzięcia jest
efektywniejsza, niż wdrożenie go w inny sposób. Wydaje
się, że Wytyczne, ze względu na rolę jaką będą pełnić w systemie wdrażania PPP, powinny w jasny i bezpośredni sposób wyjaśnić jaki zakres badań w nich ujęty pokrywa się
z zakresem badań wymaganych przez art. 2b., które można by określić jako Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP, co wydaje się wprost nawiązaniem
do komentowanego przepisu ustawy, służąc jednocześnie
do wydania opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 3b. u.p.p.p.
Bartosz Korbus
18

Pkt „Ocena efektywności (Value for Money)”, Wytyczne…, str. 18
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za pośrednictwem wprowadzenia określonego systemu
dopłat z budżetu. Zagadnienie wysokości opłat nie występuje, gdy jedynym konsumentem usług świadczonych w ramach PPP jest podmiot publiczny – w tej sytuacji przedsięwzięcie jest zbliżone do modelu tzw. opłaty
za dostępność.
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Certyfikacja projektów PPP
w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju
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Wobec wielu obaw co do prawidłowego przygotowania przedsięwzięć PPP, ustawodawca nowelizując
przepisy ustawy o PPP wprowadził zapis pozwalający na obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami na etapie analiz przedrealizacyjnych. Zgodnie z art. 3b znowelizowanej ustawy
o PPP, każdy podmiot publiczny, który planuje realizację
inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
może wystąpić do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o uzyskanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Możliwość pozyskania opinii przewidzianej w art. 3b jest
fakultatywna. To uprawnienie, a nie obowiązek podmiotu
publicznego. Proces uzyskania opinii reguluje procedura
opracowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wydana 19 września 2018 r. W myśl dokumentu opublikowanego na stronie Platformy PPP zarządzanej przez MIiR
(www.ppp.gov.pl), proces wydawania opinii prowadzony
jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną1 lub za pomocą innych środków łączności. Do obsługi procesu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju używa adresu poczty elektronicznej: opiniaPPP@miir.
gov.pl.
Zgodnie z uzasadnieniem do przepisów wprowadzających art. 3a,2 możliwość uzyskania niewiążącej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o planowanej inwestycji (tzw. certyfikacja) powinna pozytywnie
wpłynąć na rozwój rynku PPP. W ocenie ustawodawcy, pozytywna opinia o planowanym przedsięwzięciu PPP może
wesprzeć decyzje o podjęciu realizacji projektu w tej formule. Opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego bazuje na wykonanych przez podmiot publiczny pracach przygotowawczych i w wypadku negatywnego jej
brzmienia będzie wskazywała na braki i błędy w tych pracach. Dlatego „certyfikacja” powinna wpłynąć na poprawę jakości planowanych projektów PPP i zwiększyć szanse ich powodzenia oraz pozytywne efekty, jakie przyniesie
ich realizacja, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów
1

2

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r., poz. 650)
Uzasadnienie… s. 29

przygotowania przedsięwzięć PPP i wypracowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.
Do wniosku o certyfikację dołącza się ocenę, o której mowa w art. 3a (dokumentacja analiz przedrealizacyjnych a dokumentacja analizy efektywności
w świetle Wytycznych metodologii przygotowania
przedsięwzięć PPP).
Zgodnie z dokumentem „Procedura wydawania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, o której mowa w art. 3b
u.p.p.p.”, opracowanym przez Departament Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego w MIiR podmiot publiczny, po
sporządzeniu oceny efektywności, składa wniosek o wydanie przedmiotowej opinii na formularzu stanowiącym
załącznik do wspomnianej procedury. Załącznik do wniosku stanowi ocena efektywności, o której mowa w art.
2b ustawy o PPP. Wniosek wraz z załącznikiem przesyłane są na adres poczty elektronicznej opiniaPPP@miir.gov.
pl. Co istotne, ocenę efektywności przedsięwzięcia należy przeprowadzić zgodnie z zakresem wskazanym w rozdziale 3 Wytycznych PPP pn. „Przygotowanie projektów”,
który to dokument dostępny jest pod adresem: www.
ppp.gov.pl. Jak wspomniano przy okazji omawiania art.
2b u.p.p.p., zakres „Oceny efektywności przedsięwzięcia”
zawarty w Wytycznych, jest nieco odmienny (szerszy) od
zakresu ustanowionego regulacją tego przepisu. Wytyczne MIiR, obejmują pełen zakres analiz przedrealizacyjnych, które zostały przywołane w ustawie o PPP (art.
3b ust. 3) i regulaminie wydania oceny w sprawie zasadności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP, tzw. certyfikacji. Wydaje się zatem, że można uznać, iż zakres analiz
opisanych w rozdziale 3 Wytycznych o tytule „Ocena Efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP” zadość
czyni otwartemu katalogowi elementów oceny efektywności przedsięwzięcia dokonanej przez podmiot publiczny na mocy art. 2a u.p.p.p., ponieważ Wytyczne poza
walorem „urzędowego źródła informacji o dobrych praktykach” są osadzone w ugruntowanej praktyce realizacji
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Artykuł 3b wprowadza pojęcie opinii wyrażanej przez
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie „zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. W kontekście obowiązku podmiotu publicznego ustanowionego przez art. 2b
u.p.p.p. (analiza efektywności), należy zadać pytanie,
czy minister właściwy ds. rozwoju regionalnego wyrażając opinię w sprawie zasadności realizacji przedsięwzięcia PPP, samodzielnie ocenia przesłanki wyboru modelu
PPP jako modelu realizacji konkretnego opiniowanego
przedsięwzięcia w porównaniu do innych sposobów jego
realizacji, czy jedynie wyraża opinię na temat zasadności podjętej już przez wnioskodawcę decyzji o wdrożenia
przedsięwzięcia w modelu PPP.
Jedynym podmiotem, który może samodzielnie ocenić
efektywność realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP jest
podmiot publiczny, który jest wnioskodawcą o opinię ministra w/s zasadności, o której mowa w art. 3b u.p.p.p. Jest
to podmiot, który zamierza zrealizować przedsięwzięcie
w modelu PPP, świadomie rezygnując z innych przeanalizowanych, dostępnych mu sposobów realizacji analizowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, minister
nie może np. zaproponować innych niż PPP sposobów
realizacji przedsięwzięcia, a jedynie odnieść się do już powziętej decyzji podmiotu publicznego o realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP.
Odmienne stanowisko prowadziłoby do wniosku, że minister przejmowałaby od podmiotu wnioskującego o jego
opinię odpowiedzialność za merytoryczne potwierdzenie
decyzji, co do wyboru sposobu realizacji zadań publicznych, znajdującej się w gestii innego podmiotu – wnioskodawcy. Opinia ministra o której mowa w art. 3b nie jest
również samodzielną oceną w przedmiocie oceny efektywności i celowości zastosowania PPP w opisanym we
wniosku przypadku realizacji przedsięwzięcia, a jedynie
opinią o poprawności podjęcia decyzji o wdrożeniu już
wybranego wariantu PPP.

3

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_PGD_PH_2014_2020.
pdf, Biuletyn PPP nr 1-5, http://www.PPP.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/Publikacje.aspx

Pojawia się zatem pytanie, czy zasadność, a nie efektywność (o której mowa w art. 2b ustawy o PPP) realizacji
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest badana jedynie z formalnego punktu widzenia,
tj. dochowania należytej staranności przez wnioskodawcę
w zakresie jej poprawności i kompletności. Wydaje się, że
kompetencja ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ogranicza się właśnie do tego formalnego potwierdzenia metodologicznej poprawności przeprowadzonych
analiz poprzedzających realizację przedsięwzięcia, przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, mechanizmów
wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości
opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty
są planowane, oraz warunków ich zmiany, a także proponowanego podziału ryzyk w przedsięwzięciu. Zasadność realizacji przedsięwzięcia PPP jako wybranego modelu realizacji inwestycji użyta jest w ustawie w znaczeniu
stwierdzenia, iż stosowne analizy przedrealizacyjne zostały
przeprowadzone, a ich wynik logicznie uzasadnia wybór
partnerstwa publiczno-prywatnego w konkretnym przedsięwzięciu.
Wydając opinię na mocy art. 3b minister wypowiada się,
czy w świetle przedłożonej dokumentacji wybór modelu
PPP dla przedsięwzięcia, którego dotyczą analizy przedrealizacyjne, znajduje uzasadnienie. Minister ma ograniczone możliwości samodzielnego badania zagadnień wskazanych w analizach, szczególnie w zakresie potwierdzenia
źródeł tych informacji. Może jedynie wypowiedzieć się co
do kompletności i jakości ich wykonania, poprawności
metodologicznej oraz tego czy ich wynik może stanowić,
zgodnie z przyjętą na potrzeby wykonania analiz metodologią, wystarczające uzasadnienie dla wyboru PPP jako
modelu realizacji przedsięwzięcia.
Sama merytoryczna decyzja zastosowania lub niezastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w takim razie
jest jedynie konsekwencją poprawnego przeprowadzania analiz przedrealizacyjnych, których częścią jest analiza efektywności realizacji przedsięwzięcia. Kryterium owej
formalnej oceny przedłożonej do oceny dokumentacji jest
metodologia przygotowania przedsięwzięć PPP jaka zawarta jest w tomie I wytycznych MIiR. Wobec powyższego
nie wydaje się, aby Ministerstwo miało kompetencje do
podważania decyzji podmiotu publicznego o zastosowaniu modelu PPP, jeśli dokumentacja została wykonana poprawnie i na podstawie założonych w analizie efektywności przesłanek, zgodnie z zalecaną metodologią, PPP jest
efektywniejsze, niż miałoby to miejsce w razie realizacji
przedsięwzięcia w inny sposób.
Kompetencja Ministerstwa w ramach opinii o których
mowa w art. 3a sprowadza się zatem do oceny czy decyzja o modelu PPP zapadła w wyniku zastosowania
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analiz przedrealizacyjnych PPP3. „Wniosek o wydanie Opinii PPP” ma formę jednostronicowego pisma przewodniego, w którym wnioskujący o zaopiniowanie wskazanego z nazwy przedsięwzięcia PPP, powołując się na art.
3b u.p.p.p., wnosi o wydanie stosownej opinii, składając
jednocześnie oświadczenie o akceptacji procedury, którą
wniosek inicjuje.
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metodologii zarekomendowanej przez MIiR, a wniosek
w przedmiocie zastosowania PPP jest w świetle przyjętej
w dokumentach logiki zasadny i znajduje poparcie w poprawnych rachunkowo analizach, których założenia są
zgodne z prawem.
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W praktyce, poprzez uzyskanie pozytywnej opinii
o zasadności realizacji przedsięwzięcia w modelu
PPP podmiot publiczny może uprawdopodobnić, że
dochował należytej staranności w procesie przygotowania przedsięwzięcia, tj. w zakresie przeprowadzonych analiz, które w konsekwencji potwierdziły
zasadność realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP
i, że dokonało się to zgodnie z przyjętymi w tym
zakresie przez podmiot publiczny/wnioskodawcę
założeniami (aksjomatami) analizy. Nie rozstrzyga o samej zasadności owych założeń merytorycznych, które mogą być zdefiniowane jedynie przez
podmiot publiczny na etapie decyzji politycznej co
do celów samego przedsięwzięcia, jego kształtu, czy
wskaźników analizy efektywności.
Pozytywna opinia Ministerstwa wydana na postawie
art. 3b ułatwia podmiotowi publicznemu (wnioskodawcy) wykazanie starannego, legalnego, rzetelnego przygotowania przedsięwzięcia PPP, ale nie odnosi się ona
do przesłanek decyzji o realizacji samego przedsięwzięcia, czy o jego zakresie rzeczowym.
Przed szczegółowym odniesieniem się do zakresu opinii
wydawanej przez Ministerstwo na mocy art. 3a, należy
podkreślić, że Wytyczne Ministerstwa, nie mają charakteru normatywnego, a ich charakter jest ramowy i stanowić
mogą co najwyżej ogólny kierunkowskaz w procesie przygotowania analiz przedrealizacyjnych, szczególnie analizy efektywności, o której mowa w art. 2b u.p.p.p., która
posiada jasną podstawę normatywną. Wytyczne ministerstwa, tak jak inne tego typu dokumenty publikowane np.
przez instytucje zarządzające funduszami UE w przypadku projektów hybrydowych, choć będą brane pod uwagę

przez pracowników ministerstw w wykonywaniu ich zadań adresowanych do podmiotów publicznych, są jedynie
ramami dla pracy specjalistów z zakresu inżynierii, ekonomii i finansów, specjalistów z zakresu podziału ryzyka czy
prawników, którzy powinni wykonywać swe zadania analityczne zgodnie z najlepszą swą wiedzą i doświadczeniem,
a stosowana przez nich metodologia nie może ograniczać
się tylko do propozycji rozwiązań przedłożonych w Wytycznych, również dotyczących przygotowania przedsięwzięć hybrydowych czy podobnych regulacji. Same wytyczne są zresztą owocem podsumowania doświadczeń
podmiotów publicznych i obsługujących te podmioty doradców zewnętrznych, którzy badają zasadność realizacji
przedsięwzięcia PPP w konkretnych uwarunkowaniach
przypadku.
Reasumując, należy stwierdzić, że intencją ustawodawcy
nie było powierzenie ministrowi właściwemu ds. rozwoju
prawa do samodzielnej oceny zasadności realizacji przedsięwzięcia, co zgodnie z art. 2b jest wyłączną kompetencją
podmiotu publicznego ponoszącego odpowiedzialność
za wybór sposobu realizacji konkretnego przedsięwzięcia,
w sposób korzystny dla interesu publicznego.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opiniuje przedłożoną dokumentację w zakresie poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz poprzedzających realizację przedsięwzięcia, których zakres należy
odczytać w świetle procedury określającej wydanie opinii, jak i tomu I Wytycznych MIiR. Badana jest również
poprawność i kompletność przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od
użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunków ich zmiany oraz model proponowanego przez
wnioskodawcę podziału ryzyk w przedsięwzięciu. Należy
zauważyć, że wykonana zgodnie z art. 2b u.p.p.p. ocena
efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności
przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych, zawiera informacje na temat zakładanego podziału zadań
i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas
niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany, co zapewnia dostarczenie
wraz z nią całego kompendium informacji wymaganych
do wydania opinii w sprawie zasadności realizacji zadania zgodnie z art. 3a u.p.p.p. Jedynym nowym elementem wymienionym przez ustawę, w stosunku do zakresu
analizy efektywności, jest model prawno-organizacyjny
przedsięwzięcia, którego zakres również określono w treści Tomu I Wytycznych. Wytyczne stanowią bezpośredni

Finanse na co dzień

punkt odniesienia dla procedury wydawania oceny zasadności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 3b, zatem
w dalszej części komentarza zakres merytoryczny ocenianych dokumentów zostanie zaprezentowany zgodnie
z propozycjami metodologicznymi zawartymi w Wytycznych. Korespondują one z zapisami regulaminu wydawania opinii i załącznikami do regulaminu, takimi jak: Lista
sprawdzająca kompletność wniosku o wydanie Opinii PPP, stanowiąca załącznik 2 do procedury oraz Arkusz
badania oceny efektywności przedsięwzięcia, stanowiący załącznik 3 do procedury wydawania przez ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego, o której mowa w art. 3b u.p.p.p.

35

obszarach odpowiadających zakresowi tematycznemu
wymaganemu dla wydania opinii na mocy art. 3b ust. 3
u.p.p.p.:
Obszar I
Określony jako „Poprawność i kompletność przeprowadzonych analiz poprzedzających realizację przedsięwzięcia”. Zgodnie z terminologią użytą w kwestionariuszu, kwestie objęte badaniem obejmują weryfikację poprawności
i kompletności analiz składających się na ocenę efektywności dokonanej zgodnie z zaleceniami Rozdziału 3 Wytycznych PPP, Tom I Przygotowanie projektów.
Badanie obejmuje następujące analizy4:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formularza wniosku o wydanie Opinii PPP.
Analizy interesariuszy.
Analizy technicznej.
Analizy ryzyka.
Analizy prawnej.
Analizy podatkowej.
Analizy rynkowej.
Analizy popytu.
Analizy ekonomiczno-finansowej.
Analizy Value for Money.

Jeżeli wniosek nie podlegał procesowi uzupełnień, bieg
terminu 60 dni na wydanie Opinii PPP rozpoczyna się
w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. Zgodnie z §4 regulaminu zasad opracowania Opinii PPP, które
przygotowywane są na podstawie badania kompletności
przeprowadzonych analiz, poprawności przeprowadzonych analiz, przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego,
w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunków ich zmiany,
oraz proponowanego podziału ryzyk w projekcie. Badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem załącznika nr
3 do procedury, Arkusza badania oceny efektywności
przedsięwzięcia.
Zgodnie z arkuszem badania oceny efektywności przedsięwzięcia (w znaczeniu art. 2b przygotowanego zgodnie z metodologią zaproponowaną w Wytycznych ministerstwa Tom I) badanie przeprowadza się w czterech

a)

analiza interesariuszy

Na wczesnym etapie analiz podmiot publiczny powinien
przygotować szczegółową analizę interesariuszy, którzy
mają duży wpływ zarówno na przygotowanie projektu, procedurę wyboru partnera prywatnego oraz późniejsze wykonywanie umowy o PPP. Ważne jest zdefiniowanie i sformalizowanie ich roli i obowiązków oraz zasad komunikacji
z osobami, które podejmują decyzję w ramach przedsięwzięcia. W ramach analizy interesariuszy należy: zidentyfikować kluczowych interesariuszy; określić ich rolę w projekcie PPP; określić wpływ na przedsięwzięcie oraz sposób
w jaki będzie odbywać się komunikacja z interesariuszami.
Wynikiem analizy interesariuszy będzie wskazanie szczegółowych działań koniecznych do wykonywania przez podmiot publiczny w odniesieniu do poszczególnych interesariuszy w celu zapewnienia właściwego uwzględnienia
w ramach przedsięwzięcia możliwie szerokiej grupy interesów. Analiza interesariuszy może zostać przeprowadzona
w formie tabelarycznej, a jej właściwe wykonanie powinno
pozwolić na zmitygowanie ryzyk związanych z otoczeniem
analizowanego przedsięwzięcia i ryzykiem politycznym.
b)

analiza techniczna

Kluczowe dla analizy technicznej przedsięwzięcia jest ujęcie jego zakresu rzeczowego, w ujęciu wielobranżowym
na przestrzeni jego całego życia, czyli włącznie z okresem
utrzymania. Celem analiz technicznych jest audyt i analiza jakościowa przygotowanych dokumentów i ewentualnie przygotowanie rekomendacji jakie dokumenty oraz
w jakim zakresie należy uzupełnić jeszcze przed przystąpieniem do procedury wyłonienia partnera prywatnego,
w trakcie którego przygotowane w ramach analiz technicznych PFU będzie podstawą negocjacji z sektorem
4

Charakterystyka dokumentów została dokonana w świetle Wytycznych PPP t. I. cz. 3. s. 68 i nast.
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Zgodnie z Regulaminem, po otrzymaniu wniosku o wydanie Opinii PPP rozpoczyna się jego weryfikację pod kątem
przedłożenia wszystkich wymaganych elementów wniosku. Weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o listę
sprawdzającą kompletność wniosku o wydanie Opinii
PPP, której wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury. Lista
sprawdzająca potwierdza dostarczenie lub brak dostarczenia następujących elementów analizy przedrealizacyjnej:
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prywatnym. Ważnym elementem analiz technicznych
jest przygotowanie standardów utrzymania; określenie
wykonalności technicznej w świetle przyjętych rozwiązań technicznych dla infrastruktury i usług świadczonych
w ramach przedsięwzięcia. Analizy techniczne dostarczają
również niezastąpionych danych wyjściowych dla analizy
ekonomicznej (np. określenie przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla projektu PPP oraz dla projektu w formule tradycyjnej), analizy
ryzyk oraz analizy prawnej. Zakres analiz technicznych
przedsięwzięcia jest ściśle powiązany z branżą, zadaniem
publicznym jakie ma realizować przedsięwzięcie będące
przedmiotem analizy. Niemniej jednak, odnośnie metodologii realizacji analiz technicznych wytyczne wskazują na następujące ich etapy/kroki: określenie celu analiz
technicznych, określenie stanu przygotowania dokumentów o charakterze technicznym znajdujących się w gestii
podmiotu publicznego przed przystąpieniem do analiz,
analiza dokumentów o charakterze prawno-technicznym,
analiza stanu prawnego nieruchomości oraz ostatecznie
przeprowadzenie analiz technicznych i pozyskanie decyzji
administracyjnych, koniecznych dla technicznej wykonalności przedsięwzięcia.

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych nr 1 (39) 2019

c)

analiza ryzyka

Jak wspomniano przy okazji omawiania zagadnień podziału zadań i ryzyk na potrzeby oceny dokonywanej na
podstawie art. 2a, odpowiedni podział zadań i związanego z nimi ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania
korzyści z zastosowania modelu PPP. Właściwy podział
zadań i ryzyk determinuje efektywność przedsięwzięcia na etapie jego realizacji. Zgodnie z „Wytycznymi PPP”
w realizacji przedsięwzięcia pomaga matryca rodzajów
ryzyka przygotowana na etapie ich analizy. Służy ona do
prezentacji i wstępnej alokacji ryzyka w przedsięwzięciu,
a przykład tego dokumentu został załączony do omawianych wytycznych. Wytyczne proponują założenia
metodologii analizy ryzyk, ich identyfikacji i określania

prawdopodobieństwa oraz skutków ich wystąpienia
w kontekście wpływu na analizowane przedsięwzięcie.
Podział ryzyka pomiędzy stronami umowy PPP jest zadaniem kompleksowym i wymaga doświadczenia, ponieważ nie można zastosować wzorcowych matryc podziału ryzyka dla każdego przedsięwzięcia ze względu
na specyficzne uwarunkowania ich realizacji. Dla wszystkich zidentyfikowanych rodzajów ryzyka należy określić
proponowane sposoby ich mitygacji. Część ryzyka może
zostać ubezpieczona. Podział ryzyka budowy, dostępności i ryzyka ekonomicznego jest kluczowym czynnikiem
wpływającym na status budżetowy płatności podmiotu
publicznego w ramach umowy i możliwość sfinansowania przedsięwzięcia (bankowalność).
d)

analiza prawna

Celem analizy prawnej jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: czy założenia przedsięwzięcia są zgodne z prawem i w jaki sposób mogą zostać zrealizowane,
jakie są możliwe i rekomendowane modele prawne realizacji analizowanego przedsięwzięcia oraz jak należy dokonać wyboru partnera prywatnego. Analiza prawna ma
szczególne znaczenie dla modelu wynagrodzenia partnera prywatnego, szczególnie dla weryfikacji i ustalania zasad na jakich może on pobierać wynagrodzenie od konsumentów usług świadczonych w ramach przedsięwzięcia.
Podobnie jak analiza ryzyka i techniczna, zakres analizy
prawnej będzie zależny nie tylko od obszaru zadań publicznych, jaki realizowany jest w ramach przedsięwzięcia,
ale również od uwarunkowań organizacyjnych podmiotu
publicznego, którego status i zdolność do realizacji analizowanego przedsięwzięcia również powinna być przedmiotem szczegółowej analizy prawnej. Wytyczne MIiR
słusznie uwrażliwiają podmioty publiczne na kwestie analizy stanu prawnego infrastruktury publicznej zaangażowanej w przedsięwzięcie, co ma zasadnicze znaczenie dla
możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia w planowanej formule.
e)

analiza podatkowa

Analiza podatkowa pozwala na ocenę wpływu obciążeń
podatkowych na koszty realizacji przedsięwzięcia na poszczególnych etapach jego realizacji, z punktu widzenia
obu stron umowy o PPP, co przekłada się na założenia
jego modelu finansowego. Pozwala również na zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia dalszych działań, np. zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydanie
indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Z praktycznego punktu widzenia, szczególnie istotnie na kształt
analizowanych przedsięwzięć wpływa podatek VAT, natomiast wpływ podatku do nieruchomości jest stosunkowo neutralny. Kwestie podatkowe mogą mieć zasadnicze
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znaczenie dla struktury realizacji przedsięwzięcia, szczególnie dla oceny zasadności stosowania spółek celowych.
analiza rynkowa

Jest kluczowa dla powodzenia procesu wyboru partnera
prywatnego. „Wytyczne PPP” podkreślają znaczenie analizy
rynkowej i testowania rynku jako integralnego elementu
przygotowania przedsięwzięcia, który pozwala na ocenę
zainteresowania rynku analizowanym przedsięwzięciem
i sprawdzenie czy przyjęte na etapie analiz teoretycznych założenia modelu wynagrodzenia partnera prywatnego i innych oferowanych mu warunków współpracy
są właściwe z punktu widzenia potencjalnych partnerów
oraz instytucji finansujących. Wobec faktu, że do zawarcia
umowy dochodzi zaledwie w co czwartym wszczętym postępowaniu, rola analiz rynkowych zwanych testem rynku
będzie zapewne kluczowa w ocenie zasadności realizacji
przedsięwzięcia w modelu PPP.
g)

analiza popytu

Analiza ma na celu ocenę rynku i zdiagnozowanie popytu
na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia, co jest
przesłanką do określenia zakresu i skali przedsięwzięcia.
Analiza popytu służy za materiał dla innych analiz, w szczególności analizy finansowej przedsięwzięcia. Omawiana
analiza w świetle „Wytycznych PPP” powinna „bazować na
historycznych danych dotyczących konkretnego sektora
na rynku i brać pod uwagę szereg czynników decydujących o zapotrzebowaniu na daną usługę oraz chęci płacenia za nią określonej ceny”, jeśli w projekcie świadczone
są usługi, za które partner prywatny może pobierać opłaty
od użytkowników. Wobec wagi, jaką ustawodawca wydaje się przykładać do analizy zagadnienia opłat ponoszonych przez użytkowników, opisywana analiza ma szczególne znaczenie dla ustanowienia odpowiednich założeń
taryf i cenników usług obowiązujących w ramach umowy o PPP.
h)

analiza ekonomiczno-finansowa

Pozwala na ocenę opłacalności przedsięwzięcia na podstawie przepływów pieniężnych prognozowanych w całym okresie trwania współpracy. Zatem powinna być ona
wykonana z punktu widzenia obu stron umowy o PPP.
Analiza ekonomiczna pozwala na ustalenie czy realizacja przedsięwzięcia jest korzystna (opłacalna) ze społecznego punktu widzenia. Prowadzone dla projektu analizy
finansowe i ekonomiczne obejmują: analizę potencjału komercyjno-finansowego przedsięwzięcia pod kątem
jego wykonalności rynkowej, analizę kosztów i korzyści
przedsięwzięcia, w tym analizę wariantów jego realizacji
z perspektywy ekonomicznej i ocenę zasadności realizacji

projektu przez podmiot publiczny. Omawiane analizy pozwalają na ocenę skutków finansowych realizacji przedsięwzięcia dla budżetu podmiotu publicznego w wybranym
wariancie optymalnym i ocenę dostępności finansowej
dla podmiotu publicznego lub ocenę dostępności finansowej dla użytkowników, jeśli przedsięwzięcie zakłada
pobieranie opłat za usługi świadczone w ramach umowy o PPP. Specjalne wymogi wobec analiz przedrealizacyjnych w zakresie ekonomiczno-finansowym wprowadzają
również Wytyczne w zakresie realizacji projektów hybrydowych, ponieważ konieczne jest sprawdzenie czy przedsięwzięcie, jako projekt ubiegający się o dofinansowanie,
spełnia warunki dla pozyskania dotacji, a zależnie od okoliczności ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania
ze środków UE, dopuszczalnej dla przedsięwzięć generujących dochód. Dokładne wskazówki dotyczące realizacji
analiz ekonomiczno-finansowych przedstawione są w literaturze przedmiotu.5
i)

analiza Value for Money

W związku z ważnym statusem analizy Value for Money
w całości analiz przedrealizacyjnych, warto szerzej odwołać się w tym zakresie do Wytycznych MIiR: „Wybrana formuła realizacji inwestycji publicznej powinna zapewniać
osiągnięcie zakładanych celów Podmiotu Publicznego
w najbardziej efektywny sposób. Efektywność realizacji Projektu PPP odnosi się tu do najlepszego dostępnego rezultatu dla społeczeństwa, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do kosztów w całym okresie realizacji Projektu PPP, czyli
w okresie budowy i utrzymania zarządzania. Analizę porównującą efektywność realizacji projektu w formule PPP w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji przez Podmiot
Publiczny określa się jako analizę Value for Money. Analiza Value for Money stanowi zwieńczenie analiz prowadzonych w ramach Oceny Efektywności i powinna być przeprowadzona dla każdego Projektu PPP po potwierdzeniu
jego wykonalności. Jej celem jest odpowiedź na pytanie,
5

materiały dostępne na stronie http://www.PPP.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/Publikacje.aspx
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błędnych wniosków. W związku z powyższym jest to narzędzie
wspomagające Podmiot Publiczny, raczej udzielające wskazówek niż ostatecznej odpowiedzi. Co więcej, analiza ilościowa
Value for Money zakłada, że realizacja inwestycji metodą tradycyjną jest w ogóle możliwa. Jeżeli Podmiot Publiczny nie jest
w stanie zrealizować przedsięwzięcia metodą tradycyjną (np.
ze względu na brak dostępności wystarczających środków finansowych i brak możliwości zaciągnięcia finansowania), wartość analityczna z przeprowadzenia analizy Value for Money
będzie ograniczona. W takich sytuacjach kluczowe będzie potwierdzenie dostępności finansowej projektu oraz potencjału
rynkowego umożliwiającego jego realizację”.9
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czy rozważany projekt powinien być realizowany metodą
PPP, czy tradycyjną”6. W ramach analizy Value for Money należy przeprowadzić: „analizę jakościową, której celem jest
całościowa ocena potencjału dla efektywności w formule
PPP w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji inwestycji, w tym wychwycenie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się skwantyfikować; analizę ilościową,
prowadzoną w przypadku pozytywnego rezultatu analizy
jakościowej, w ramach której porównywana jest szacowana
wartość bieżąca projektu w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji metodą tradycyjną przez Podmiot Publiczny
oraz w modelu PPP. Należy mieć na uwadze, że całościowe wnioski w zakresie efektywności realizacji inwestycji powinny opierać się zarówno na ocenie ilościowej, jak i jakościowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów,
których wycena nie była możliwa”7. Wytyczne szczególne
miejsce poświęcają przedstawieniu założeń metodyki ilościowej i jakościowej analizy Value for Money oraz założeniom Komparatora Sektora Publicznego.8
Wytyczne następująco definiują wnioski, jakie powinny wynikać z przeprowadzenia analizy Value for Money zgodnie z zaproponowaną na ich łamach metodologią: „Analiza Value for
Money służy potwierdzeniu efektywności realizacji projektu w formule PPP. Co do zasady, decyzja o realizacji projektu
w formule PPP powinna zostać podjęta dla tych projektów, dla
których przeprowadzone analizy potwierdzają większą efektywność w formule PPP, niż realizacja przedsięwzięcia w modelu tradycyjnym. Kluczowe znaczenie dla podejmowania
decyzji będzie mieć analiza jakościowa, pozwalająca na całościową ocenę modeli realizacji inwestycji, z uwzględnieniem
celów Podmiotu Publicznego i ich hierarchii. Należy podkreślić,
że ilościowa analiza Value for Money pełni funkcję pomocniczą w podejmowaniu decyzji, a nie rozstrzygającą. Z jednej
strony nie uwzględnia ona czynników jakościowych, które
mogą przemawiać za jednym z wariantów i wiązać się może
z pewną dawką uznaniowości (np. na etapie kwantyfikacji ryzyka), przez co jej niewłaściwe użycie może doprowadzić do
6
7
8

Wytyczne PPP t. I s. 113
Tamże
Tamże s. 119

Badanie dokonywane w ramach procesu uzyskania opinii ministra, dotyczy przyjętych założeń, uzyskanych wyników i konkluzji/rekomendacji wynikających z przeprowadzonej oceny efektywności. Badanie nie obejmuje
technicznej prawidłowości sporządzenia modelu finansowego (np. prawidłowość zastosowanych formuł, prawidłowości odwołani między komórkami arkusza kalkulacyjnego itd.). Badanie w ramach niniejszego obszaru stanowi
punkt wyjścia do weryfikacji kolejnych trzech obszarów
zagadnień omawianych w dokumentacji dostarczonej
wraz z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zasadności
realizacji przedsięwzięcia PPP.
Obszar II
Obejmuje przyjęty model prawno-organizacyjny. Zgodnie
z kwestionariuszem oceny, kwestie objęte badaniem obejmują możliwość realizacji przedsięwzięcia w planowanym
przez wnioskującego kształcie i zakresie na gruncie obowiązujących przepisów prawa i sposób oraz tryb wyboru partnera prywatnego. W tym zakresie podmioty publiczne powinny,
jak się wydaje, kierować się zaleceniami II Tomu Wytycznych
MIiR w zakresie przygotowania procedury wyboru partnera
prywatnego. Badanie modelu prawno-organizacyjnego obejmuje również dane na temat stanu prawnego infrastruktury publicznej, która ma być zaangażowana w przedsięwzięcie i możliwe formy wniesienia infrastruktury publicznej do
przedsięwzięcia (jak należy się domyślać, w formie wkładu
własnego strony publicznej). W ramach II obszaru badana ma
być również struktura podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia (zespół projektowy powołany przez
wnioskującego, ew. spółka celowa do realizacji przedsięwzięcia). Zastanawia fakt powtórzenia w ramach II obszaru badań
oceny „Analiza interesariuszy przedsięwzięcia”, która została
wymieniona wśród dokumentów badanych w I obszarze. Być
może chodzi tu szczególnie o zagadnienie powołania spółki
celowej z partnerem prywatnym (art. 14 ust. 1 u.p.p.p.). Dane
analizowane w ramach obszaru II najczęściej są przedmiotem
analizy prawnej przedsięwzięcia.
9

Tamże s. 125
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Zgodnie z kwestionariuszem stanowiącym załącznik do regulaminu w sprawie udzielania opinii przewidzianych art.
3b u.p.p.p., obejmuje mechanizmy wynagradzania partnera
prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane oraz warunki
ich zmiany. Kwestie objęte badaniem to odzwierciedlenie
planowanego podziału ryzyka w mechanizmie wynagradzania i powiązanie mechanizmu wynagradzania z rezultatami przedsięwzięcia. Wydaje się, że szczególnie istotne
będzie wykazanie, że zakładany model wynagradzania partnera nie zawiera założeń, które wypaczałyby formalny podział ryzyka w tym obszarze. Przykładem nieprawidłowości
mogłyby by być ukryte odpłatności lub gwarancje ze strony
podmiotu publicznego, które de facto znosiłyby deklarowany koncesyjny model wynagrodzenia partnera prywatnego. Badany jest również motywacyjny wpływ mechanizmu
wynagradzania na zapewnienie wysokiej dostępności aktywów projektu i jakości usług przez partnera prywatnego
oraz stopień zapewnienia przez mechanizm wynagradzania
korzyści obu stronom partnerstwa. Osobno badane będą
założenia przedsięwzięcia co do zapewnienia partnerowi
prywatnemu przewidywalności przychodów i zakładane
mechanizmy umożliwiające partnerowi prywatnemu uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu. Wszystkie wspomniane
wyżej zagadnienia ostatecznie wpływają na bankowalność
przedsięwzięcia, czyli skłonność instytucji finansujących
do finansowania działań partnera prywatnego w ramach
przedsięwzięcia. Na analizowaną przez ministerstwo ewentualną bankowalność przedsięwzięcia lub jej brak wpływa
stopień przekonania banków o możliwości zwrotu kredytu
udzielonego partnerowi, który realizuje projekt w przyjętym modelu wynagrodzenia10. Wspomniane wyżej kwestie
zazwyczaj są w analizie popytu, analizie prawnej i finansowej przedsięwzięcia.
Obszar IV
Obejmuje proponowany podział ryzyka w projekcie,
a kwestie objęte badaniem dotyczą: wyboru metodyki
analizy ryzyka, wyodrębnienia kategorii ryzyka zidentyfikowanych w ramach projektu oraz procesu zarządzania
ryzykiem w przedsięwzięciu, na który składa się identyfikacja rodzajów ryzyka, ich ocena, alokacja ich, ograniczanie i monitorowanie oraz przegląd, na kolejnych etapach
realizacji przedsięwzięcia. Zainteresowanie ministerstwa
dotyczy również wyceny kluczowych dla przedsięwzięcia
rodzajów ryzyka. Informacje obszaru IV analizy powinny
być zebrane w ramach analizy ryzyk i częściowo analizy
prawnej i ekonomicznej przedsięwzięcia.
10

Por. Bankowalność projektu PPP Podejście instytucji finansowych,
publikacja przygotowana przez MIiR w 2013 r. http://www.PPP.gov.pl/
Aktualnosci/Documents/RAPORT_Bankowalnosc_projektu_PPP.pdf

Przy opracowaniu Opinii PPP dopuszcza się możliwość zaangażowania podmiotów zewnętrznych, np. doradców
zakontraktowanych przez oceniającego. W przypadku
stwierdzenia potrzeby wyjaśnień lub uzupełnień informacji zawartych we wniosku, do wnioskującego kierowana jest
stosowna prośba. Fakt ten jednak nie wstrzymuje biegu terminu na wydanie Opinii PPP.
Zgodnie z regulaminem wydawania opinii w sprawie zasadności zastosowania modelu PPP, Opinia PPP zawiera
wskazanie w przedmiocie zasadności realizacji opiniowanego przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Opinia PPP może zostać uzupełniona o rekomendacje w zakresie działań zalecanych do podjęcia
przez wnioskującego celem odpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Po opracowaniu Opinia PPP
przekazywana jest wnioskującemu, przy czym dokumenty opracowane w ramach procesu wydawania Opinii PPP,
w szczególności wypełniony arkusz oceny przedsięwzięcia,
udostępnia się wnioskującemu na jego wniosek.
Wniosek o wydanie Opinii PPP może być wycofany przez
wnioskującego na każdym etapie procedury. Dopuszcza się
ponowne przedłożenie wniosku dla tego samego przedsięwzięcia, natomiast wyłącznie w przypadku otrzymania
informacji o braku możliwości wydania Opinii PPP z uwagi
na niekompletność wniosku, albo wydania Opinii PPP zawierającej rekomendacje co do uzupełnienia dokumentacji przedrealizacyjnej stosownie do oceny ministerstwa (w
ramach metodologii przygotowania tej dokumentacji zalecanej przez ministerstwo, celem odpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia do realizacji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego). Co istotne, zgodnie z regulaminem udzielania opinii ministerstwa, o których mowa w art.
3b ustawy o PPP, z uwagi na fakultatywny charakter wnioskowania o wydanie Opinii PPP, na gruncie niniejszej procedury wnioskującym nie przysługują żadne środki zaskarżenia, w tym środki odwoławcze. Minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego może, wyznaczając odpowiedni termin, zwrócić się do podmiotu publicznego o poprawienie,
wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku o certyfikację. Opinii ministra dotyczącej certyfikacji nie ujawnia się osobom
trzecim do chwili zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy koncesji na roboty budowlane lub
usługi lub umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
zakończenia postępowania w inny sposób w zakresie inwestycji będącej przedmiotem tej opinii. Minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego nie ujawnia informacji pozyskanych
w związku z wydaniem omawianej opinii, jeżeli groziłoby
to ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic ustawowo chronionych.
Bartosz Korbus
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Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów”
szansą naczyste powietrze i oszczędności
energetyczne
“Rozwój ESCO dla samorządów” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem
inicjatywy Climate-KIC, będącej stowarzyszeniem
publiczno-prywatnym, założonym przez Europejski
Instytut Technologii (EIT), jednostkę Komisji Europejskiej. Celem Climate-KIC jest wspieranie rozwoju
innowacji służących ograniczaniu zmian klimatycznych, w tym przez europejskie miasta.
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Rolę koordynatora projektu pełni Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., która od 1994 roku pomaga samorządom
w przygotowaniu, finansowaniu i przeprowadzaniu projektów
termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł energii
i oświetlenia. W ramach projektu NAPE S.A. świadczy doradztwo techniczne. Partnerem merytorycznym NAPE S.A. odpowiedzialnym za część prac doradczych opłacanych w ramach
budżet projektu jest Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, pełniący funkcję doradcy prawno-ekonomicznego w procesie przygotowania PPP, oraz EcoScada, firma zajmująca się
oprogramowaniem zarządzania energią w budynkach, monitoringiem jej zużycia i rozliczaniem umów o poprawę efektywności energetycznej.
Celem projektu “Rozwój ESCO dla samorządów” jest udzielenie przez NAPE wsparcia w procesie przygotowania i wdrożenia przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego, z wykorzystaniem mechanizmu poprawy efektu energetycznego prowadzącego
do częściowego spłacenia inwestycji z oszczędności w kosztach energii (ESCO).
W ramach współpracy z zainteresowanymi wsparciem samorządami NAPE oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach
oraz dofinansowanie kosztów doradztwa prawno-ekonomicznego i technicznego, niezbędnego do przygotowania
Partnerzy projektu

zamówienia publicznego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, począwszy od analiz przedrealizacyjnych, skończywszy na etapie wyboru partnera prywatnego.
Pierwszym samorządem objętym pomocą techniczną w ramach projektu jest Miasto Lubań, w którym wsparta zostanie
realizacja dwóch przedsięwzięć. Projekt będzie trwał do końca bieżącego roku.
W wyniku realizacji projektu nastąpi:
1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych
modelowych wzorów dokumentów, takich jak: umowa o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ,
przewodnik dla inwestorów.
2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom
podejmowanie decyzji inwestycyjnych, oprogramowania do weryfikacji i rozliczania charakterystyki
energetycznej wynikającej z umów zawartych między gminami, a firmami ESCO.
3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów
realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
4. Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i pilotażowego doradztwa dla zainteresowanych samorządów.
W ramach przedsięwzięcia uruchomiono stronę internetową dostępną dla wszystkich zainteresowanych. Znajdują się
na niej min. materiały szkoleniowe oraz poradnik „ESCO dla
polskich Miast” dotyczący ESCO i PPP z dla przedstawicieli sektora publicznego, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia obejmujące głęboką modernizację energetyczną
budynków użyteczności publicznej, zakładającą kontraktowanie efektu energetycznego. W poradniku przedstawiono
najważniejsze informacje pomocne w udzieleniu zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego uregulowanego zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, w modelu współpracy z przedsiębiorcą ESCO (ang. Energy Service Company).
Serdecznie zapraszamy https://esco-samorzady.pl/

