
Przedmowa do 2 wydania

Od wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
minęło ponad 5 lat. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że
w okresie od 1.1.2009 r. do 30.9.2013 r. wszczęto 277 postępowań
w sprawie wyboru partnera prywatnego, w ramach których zawarto
58 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (Raport rynku PPP.
Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora
prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce, Warszawa 2013). To istotna zmiana w porównaniu do czasu,
gdy kończyliśmy pracę nad 1. wydaniem niniejszego komentarza, kiedy
to nie przeprowadzono jeszcze żadnego przedsięwzięcia na podstawie
komentowanej ustawy.

Upływ czasu wpłynął na kształt, który nadaliśmy 2. wydaniu komen-
tarza. Ze względu na realizację od 2010 r. kilkunastu przedsięwzięć
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego uznaliśmy, że odwołania do
teoretycznych aspektów partnerstwa publiczno-prywatnego wprowadzone
do 1. wydania utraciły swój walor. Należy również pamiętać, że w styczniu
2011 r. z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) powstała Platforma Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, stanowiąca znakomite forum wymiany informacji,
doświadczeń i najlepszych praktyk między podmiotami publicznymi.

W rezultacie w obecnym wydaniu komentarza skupiliśmy się na
zagadnieniach praktycznych, odwołując się do naszych doświadczeń
zawodowych zgromadzonych w toku obsługi prawnej podmiotów uczest-
niczących w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego prowadzonych na podstawie komentowanej ustawy.
W związku ze zmianami stanu prawnego dokonaliśmy także stosownych
aktualizacji.

Niestety, pomimo pewnych symptomów zmian, rozwój rynku partner-
stwa publiczno-prywatnego wciąż pozostaje poniżej poziomu oczekiwań.
Ze wspomnianego powyżej raportu wynika, że barierami dla rozwoju
rynku partnerstwa publiczno-prywatnego jest wciąż niski stan wiedzy pro-
jektowej po stronie przedstawicieli sektora publicznego i brak doświadczeń
w zakresie negocjacji i zawierania długoterminowych umów o współpracę,
takich jak umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Problem organizacyjnego wsparcia dla rozwoju partnerstwa publiczno-
-prywatnego ze strony ustawodawcy i administracji rządowej pozostaje
nierozwiązany. Bez tego wsparcia o przełom w rozwoju instytucji
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce będzie bardzo trudno.
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