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Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-
-prywatnego i koncesji w kontekście 
potrzeb fi nansowych samorządu 
terytorialnego w Polsce
Współpraca publiczno-prywatna w procesie realizacji inwestycji publicznych i świadcze-
nia usług użyteczności publicznej (w szerokim sensie) rozwijała się w Polsce równolegle 
z pojawieniem się samorządności. Gminy zawierały umowy inwestycyjne, dzierżawy 
oraz innego rodzaju porozumienia, na mocy których sektor prywatny angażował się 
inwestycyjnie i operacyjnie w realizację zadań publicznych. Przełomem było uchwalenie 
ZamPublU oraz GospKomU. Pozwoliło ono zasadniczo na konkurencyjne wyłanianie 
wspólników do powoływanych przedsięwzięć komunalnych. Równolegle trwał proces 
komercjalizacji i prywatyzacji spółek komunalnych. Partnerstwo publiczno-prywatne 
w sensie ścisłym rozwijało się wraz z procesem harmonizacji polskiego systemu prawne-
go z prawem UE, szczególnie w obszarze zamówień publicznych (konkurencji). Pierw-
sza regulacja koncesji na roboty budowlane nastąpiła w ramach ZamPublU. Ustawa 
z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.)  
miała na celu ułatwienie wdrażania skomplikowanych przedsięwzięć w ramach syste-
mu zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami oraz usprawnienie procesu 
realizacji projektów hybrydowych – łączących środki dotacyjne z kapitałem prywatnym 
już w perspektywie lat 2004–2006. Pierwotne intencje ustawodawcy okazały się jednak 
trudne do realizacji. Partnerstwo publiczno-prywatne (w sensie ścisłym) i koncesje na 
roboty budwlane lub usługi w praktyce wprowadzone były zatem na przełomie 2008 
i 2009 r., wraz z wejściem w życie PartPublPrywU oraz KoncesBudU. Aktualne regulacje 
w obszarze ppp przedstawiono w rozdziale II niniejszej publikacji. 

W myśl art. 3 PartPublPrywU do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w za-
kresie tej ustawy należy w szczególności upowszechnianie i promowanie partnerstwa 
publiczno-prywatnego, dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania tej instytucji, w tym 
stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego w przedsięwzięcia 
ppp. Zgodnie z raportem „Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce 
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w roku 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009–2013”1, od wejścia w życie re-
gulacji ppp w sensie ścisłym do końca 2014 r. wszczęto łącznie 342 postępowania na wybór 
partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z których 82 zakończyły sie zawarciem umowy 
ppp lub koncesji na roboty budowlane lub usługi. Działania podmiotów publicznych odno-
towały zatem 20-procentową skuteczność, co może niepokoić wobec kosztów związanych 
z przygotowaniem i wdrożeniem tego typu postępowań. Samorządy były najaktywniejsze 
w 2012 i 2013 r. – odpowiednio 77 i 72 potępowania, przy czym pierwsze lata po wejściu 
w życie przedmiotowych regulacji to niewiele ponad 40 postępowań rocznie. Rok 2014, 
jako wyborczy, powrócił do pierwotnych relatwynie niższych poziomów zainteresowania 
nawiązaniem współpracy (jednoczenisnie do 40% wzrosła skuteczność ogłaszanych po-
stępowań w relacji do 2011 r.) natomiast w 2015 r. (tj. pierwszym powyborczym) zgodnie 
z danymi Instytutu PPP tendencja wydaje się powracać do stanu notowanego w latach 
2012–2013, z blisko trzydziestoma postępowaniami w pierwszym półroczu. 

Co istotne, znaczna część postępowań, szczególnie w obszarze efektywności energetycz-
nej, została wstrzymana ze względu na oczekiwanie na zasady, na jakich przedsięwzięcia 
te mają być dofinansowane w znacznie opóźnionej we wdrożeniu (ogłoszenie konkur-
sów) perspektywnie lat 2014–2020. Zgodnie z przywoływanym raportem „w okresie 
od 1.1.2009 r. do 31.12.2014 r., podmioty publiczne zawarły łącznie 82 umowy o ppp/
koncesji (na roboty budowlane lub usługi), co daje średnią ok. 13 zawartych umów o ppp 
i koncesji w skali roku. Najmniejszą liczbę zakończonych z sukcesem procedur ppp i kon-
cesji odnotowano w 2009 r. (1 zawarty kontrakt), co w głównej mierze było spowodo-
wane adaptacją sektora publicznego do nowych przepisów o ppp i koncesji, obiektywnie 
krótkim okresem na przeprowadzenie i zakończenie procedury wyboru partnera prywat-
nego/koncesjonariusza przed 1.1.2010”2. Żywiąc nadzieję na pozyskanie dodatkowych 
środków dla inwestycji, których w wielu przypadkch samorządy nie były w stanie 
sfinasować, podmioty publiczne wybierały koncesje (ponad połowa), z czego koncesja 
na roboty budowlane to 30% ogółu wszszcętych postępowań, a koncesja na usługi – od-
powienio 25%. Co więcej, w 80 postępowaniach strona publiczna zdecydowała się na 
zawarcie ppp w trybie koncesji (23% ogółu), a w 74 postępowaniach na ppp w trybie 
ZamPublU (22% ogółu). Oznacza to, że jedynie w nieco ponad co piątym postępowaniu 
wynagrodzenie partnera prywatnego pochodziło w większości bezpośrednio z budżetu 
podmiotu publicznego. Najprawdopodobniej to skala ryzyka ekonomicznego (podaży/
popytu), jakie w ramach postępowań miało być przerzucone na stronę prywatną, była 
nieadekwatna do oczekiwań strony prywatnej i stojących u jej boku instytucji finasują-

1 B. Korbus, D. Zalewski, R. Cieślak, M. Liżewski, A. Ferek, Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji 
w  Polsce w  2014  r. na tle stanu obowiązującego w  latach 2009–2013, http://www.mg.gov.pl/fi les/
upload/23964/Raport_rynek_PPP_2014.pdf (dostęp: 2.7.2015). Opublikowany przez MG raport jest wyni-
kiem badań przeprowadzonych przez Fundację Instytut PPP, Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & 
Kordasiewicz oraz Baker & McKenzie. Opracowanie nawiązuje do wcześniejszego Raportu rynku PPP – Oce-
na obecnego stanu i perspektyw fi nansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój 
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, autorstwa B. Korbusa, R. Cieślaka i D. Zalewskiego, opracowane-
go na zlecenie MG jako podsumowanie badań przeprowadzonych przez konsorcjum w składzie: Fundacja 
Instytut PPP oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, dostępny: http://www.mg.
gov.pl/fi les/upload/19767/20131218_raport_Instytut_PPP.pdf (dostęp: 2.7.2015). 
2 B. Korbus i in., Rynek partnerstwa, s. 6.
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cych. Od 2012 r. samorządy najczęściej próbowały w ramach partnerstwa z sektorem 
prywatym nawiązać współpracę w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą 
sportowo-rekreacyjną. Niezależnie od faktycznej skuteczności tych postępowań, świad-
czy to o rosnącej świadomości samorządów co do korzyści, jakie ppp może przynieść 
w obszarze zarządzania kosztami eksploatacyjnymi świadczenia usług publicznych3. 
Samorzdy, wobec słabości budżetowego finansowania zadań z zakresu sportu i rekreacji, 
miały nadzieje, że dzięki współpracy z sektorem prywatnym (ppp) pozyskają brakujące 
środki inwestycyjne oraz ograniczą koszty bierzące tego typu projektów. Niestety tylko 
co dziesiąte postępowanie zakończyło się zawarciem umowy w tym obszarze4. Zgodnie 
raportem rynkowym Ministerstwa Gospodarki największa skuteczność postępowań 
(zakończonych zawarciem umowy) wystąpiła w zakresie: 
1) infrastruktury teleinformatycznej (77%), 
2) efektywności energetycznej (66%), 
3) gospodarki odpadami (44%) oraz 
4) infrastruktury transportowej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej (odpowiednio po 

43%)5.
Partnerstwo publiczno-prywatne to wciąż domena samorządu terytorialnego, admini-
stracja centralna i uczelnie wyższe występują w statystukach incydentalnie, choć 2015 r. 
zasługuje na uwagę ze względu na zawarcie pierwszej pełnowymiarowej umowy ppp 
„z opłatą za dostępność” w Nowym Sączu (por. rozdział XII).W tym kontekście należy 
jednak wspomnieć, że zdecydowana większość projektów mieści się w skali mikro (po-
niżej 5 mln zł wartości).  

Śledząc terytorialny rozkład aktywności samorządu w obszarze ppp, można zauważyć, 
że najwięcej procedur ppp i koncesji wszczęto na terenie województwa małopolskie-
go (60) oraz mazowieckiego (46), dolnośląskiego (33) i wielkopolskiego (32). Nieco 
mniej aktywne są województwa: śląskie (31), kujawsko-pomorskie (24), pomorskie (22) 
oraz warmińsko-mazurskie (21). Najsłabiej ppp rozwija się natomiast na terenie 
województwa lubuskiego (9), podkarpackiego (8), zachodniopomorskiego (7), podla-
skiego (7), świętokrzyskiego (5) oraz łódzkiego (5)6. Pod względem zawartych umów 
w analizowanym okresie dominują województwa: śląskie (14), mazowieckie (13), 
wielkopolskie (13), małopolskie (10) i pomorskie (10). Na terenie wyżej wymienionych 
województw zawarto aż 73,2% wszystkich umów. Najmniej sukcesów w procedurach 
przetargowych ppp odnotowano na terenie województwa zachodniopomorskiego (2), 
kujawsko-pomorskiego (2), lubuskiego (2), opolskiego (2), podkarpackiego (2) oraz 
świętokrzyskiego, w którym zawarto tylko jedną umowę7.

Analiza rynku wskazuje, że duża część podmiotów publicznych, pomimo niepowodzeń 
kolejnych postępowań dotyczących wyłonienia partnera prywatnego czy koncesjonariu-
sza, wznawiała postępowania, niekiedy nawet kilkakrotnie. Więcej niż połowa wszczę-

3 Tamże, s. 7.
4 Tamże, s. 13.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 18
7 Tamże, s. 20.
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tych postępowań została unieważniona z przyczyn związanych z brakiem satysfakcjo-
nującej władze publiczne odpowiedzi strony prywatnej na przedstawione propozycje 
współpracy. Najczęściej był to brak zainteresowania przedsięwzięciem strony prywatnej 
na etapie ubiegania się o udział w negocjacjach. Brak spójności w spojrzeniu na projekt 
objawiał się również poprzez złożenie oferty, która nie mogła być przyjęta z powodów 
formalnych lub była nieadekwatna do oczekiwań strony publicznej. Analiza rynku ppp 
wskazuje, że udanej realizacji projektów o większej wartości (powyżej 100 mln zł) 
sprzyjało zaangażowanie europejskich środków dotacyjnych, które stanowiły istotną 
część montażu finansowego. Wdrożone projekty ppp o znacznej wartości prawie zawsze 
zakładały istotne zaangażowanie finansowe podmiotów publicznych, co warunkuje za-
interesowanie sektora prywatnego realizacją przedsięwzięcia i ułatwia pozyskanie finan-
sowania dla zawartych umów ppp. „Sektor prywatny, jak i instytucje finansowe skłaniają 
się do realizacji projektów o bardziej partnerskim podziale zadań i ryzyk, w tym ryzyka 
ekonomicznego. Partnerskie podejście ze strony podmiotów publicznych w zakresie 
podziału ryzyka ekonomicznego (w tym finansowego) było postulowane przez badanych 
przedsiębiorców, niezależnie od ich stopnia doświadczenia w obszarze ppp. 

Na rynku, szczególnie mniejszych projektów, wciąż dużo miejsca jest dla projektów 
koncesyjnych, jednak i tu istotne jest zaangażowanie finansowe strony publicznej, które 
znacznie polepsza szanse na faktyczną realizację przedsięwzięcia. Koncesje mogą być 
drogą do realizacji mniejszych przedsięwzięć, szczególnie w tych sektorach, w których 
popyt na świadczone usługi jest stabilny (naturalne monopole) lub dobrze rozpoznany 
przez lokalnych przedsiębiorców”8. Wyniki badań nad rynkiem ppp w Polsce wyraźnie 
wskazują, że istnieje wyraźna korelacja między niskim poziomem znajomości instytucji 
ppp a postrzeganiem tego typu przedsięwzięć przez pryzmat korupcyjnych powiązań na 
styku biznesu i polityki, co zniechęca do realizacji tego typu przedsięwzięć, a dodatkowo 
przekłada się na polityczne ryzyko tego typu projektów. Również sektor prywatny wobec 
wciąż niewielkiej wiedzy na temat ppp wciąż z rezerwą podchodzi do „nowinkarskich” 
przetargów typu ppp. Istotna w tym kontekście wydaje się edukacja na temat ppp – do-
stępność informacji dotyczących natury ppp oraz możliwość zapoznania się z udanymi 
realizacjami bezpośrednio obniżają poziom niewiedzy na temat dopuszczalnego zakresu 
stosowania ppp, zmniejszają też niechęć do posługiwania się tą formułą wśród podmio-
tów publicznych i przedsiębiorców. Analiza obaw strony publicznej wobec realizacji ppp 
wskazuje, że niezwykle istotne jest dokładne rozpoznanie kwestii zaangażowania środ-
ków budżetowych w przedsięwzięcia ppp. Kwestie zaangażowania finansowego w formie 
wynagrodzenia i wkładu własnego omówiono w rozdziale V niniejszej publikacji. 

Wobec skali powiązania procesu absorpcji środków UE z inwestycjami prowadzonymi 
przez samorządy stan finansów samorządu terytorialnego w perspektywie wykorzysta-
nia środków UE do 2020 r. może pośrednio wskazać na skalę możliwego zaangażowania 
samorządu w projekty ppp, w tym projekty hybrydowe. W świetle wyników badań będą-
cych podstawą analizy „Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego 

8 Raport PPP – Ocena obecnego stanu i perspektyw fi nansowego zaangażowania sektora prywatnego i pu-
blicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, s. 155.
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wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram 
finansowych 2014–2020”9, analizującej możliwości inwestycyjne budżetów samorzą-
dowych w najbliższych latach, wnika, że „w najbliższych latach sytuacja podsektora 
samorządowego będzie trudniejsza ze względu na mogące wystąpić pogorszenie ogólnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej Polski”10. Ponadto zdaniem autorów przytoczonej 
analizy „należy spodziewać się obniżenia własnego potencjału finansowego jednostek 
samorządu terytorialnego, w części przeznaczonej na finansowanie inwestycji własnymi 
środkami budżetowymi. Wpływ na taką sytuację ma występująca już i nasilająca się 
w czasie bariera finansowa, wynikająca z braku zdolności kredytowej (w znaczeniu 
prawnym i ekonomicznym), czy też z wprowadzenia tzw. reguły wydatkowej”11. W kon-
sekwencji, „(…) w latach 2014–2020, nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia jedno-
stek samorządu terytorialnego może ograniczyć liczbę tych, które będą mogły zaciągać 
zobowiązania, ponieważ jest korzystny dla samorządów mających nadwyżkę dochodów 
bieżących nad wydatkami (…) liczba j.s.t., dla których byłyby one korzystne spadłaby do 
227 (8,1% ogółu) wobec 437 (15,6% ogółu) w 2010 r., a jednocześnie 108 samorządów 
nie mogłoby spłacać żadnych zobowiązań, ponieważ miały ujemny wynik finansowy (…) 
zagrożeniem jest narastające niedostateczne finansowanie zadań związanych z oświatą, 
niska nadwyżka operacyjna i wzrastające koszty obsługi zadłużenia”12. 

Badanie wskazuje na kilka zasadniczych problemów związanych z absorpcją środków 
z UE, dotyczących finansowej wydolności podstawowych grup beneficjentów. Proble-
my te nie mogą być całościowo rozwiązane bez przebudowy systemu dochodów tych 
beneficjentów w taki sposób, by zapewnić trwałe generowanie odpowiednio wysokiej 
nadwyżki operacyjnej, gdy przychody z prywatyzacji także nie mogą być traktowane 
w większości j.s.t. jako znaczące źródło finansowania wydatków13. W ocenie autorów 
opracowania przygotowanego dla MIR możliwość absorpcji środków z UE przy utrzyma-
niu określonego pułapu wydatków inwestycyjnych niezwiązanych z realizacją projektów 
unijnych zależy od utrzymywania się korzystnej tendencji kształtowania się nadwyżki 
operacyjnej w kolejnych latach oraz od zdolności j.s.t. do pozyskiwania w odpowiednim 
czasie i w odpowiedniej wysokości środków pożyczkowych. Ponadto wskazano na ko-
nieczność podniesienia jakości zarządzania finansowego w j.s.t. obejmującego w szcze-
gólności średnio- i krótkoterminowe planowanie finansowe, wywieranie ograniczonego 
wpływu na kształtowanie i gromadzenie dochodów i wydatków bieżących, zarządzanie 
długiem oraz zarządzanie płynnością. Ponadto obok konieczności zapewnienia adekwat-
nego finansowania zdań publicznych z budżetu centralnego wskazano na konieczność 
ustalenia minimalnego standardu usług publicznych, w szczególności tych, do których 
dostęp powinni mieć wszyscy obywatele, a także gromadzenie i publiczne udostępnianie 
danych umożliwiających dokonywanie porównań efektywności poszczególnych dziedzin 

9 Opracowanie zespołu w składzie: dr J. Sierak, dr M. Bitner, dr A. Gałązka, dr R. Górniak, http://www.mir.gov.pl/
media/3237/Oszacowanie_srodkow_niezbednych_do_zapewnienia_krajowego_wkladu_publicznego_do_pro-
jektow_realizowanych_w_ramach_sredniookresowych_ram_fi nansowych_2014-2020.pdf (dostęp: 2.7.2015). 
10 Tamże, s. 57.
11 Tamże, s. 57.
12 Tamże, s. 58.
13 Tamże, s. 58.
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zarządzania finansowego oraz poziomu i jakości usług publicznych świadczonych przez 
poszczególne j.s.t. Przywołane badania wskazują, że największe zapotrzebowanie na 
środki unijne występuje w transporcie i ochronie środowiska. W tych dwóch obszarach 
potencjalni beneficjenci zgłaszają największą liczbę nowych projektów wymagających 
znacznego zaangażowania w obszarze współfinansowania14. Rozważając skalę potencjal-
nego rynku ppp, należy pamiętać, że zakres przedsięwzięć ppp znacznie wykracza poza 
obszar zadań publicznych wspieranych przez środki UE15.

Dla podmiotów publicznych zainteresowanych realizacją projektów ppp istotna jest 
również jednoznaczna identyfikacja kryteriów, jakimi podmiot publiczny powinien się 
kierować przy ocenie zasadności angażowania się w model ppp, szczególnie na tle analiz 
wariantów alternatywnych realizacji zadań publicznych. Kwestie te omówiono w roz-
dziale III niniejszej publikacji. W kontekście znaczenia dobrych praktyk i wytycznych 
zapewniających jasność oceny działań podjętych przez stronę publiczną przy realizacji 
projektów ppp, na uwagę zasługuje sukces projektów hybrydowych, które mogą być re-
alizowane w oparciu o dokumenty instytucji zarządzających środkami UE, które ustalają 
w miarę jasne zasady wdrażania dotacji, dokonując również niezbędnych interpretacji 
i udzielając wyjaśnień i wskazówek na etapie realizacji umowy o dofinansowanie, która 
jest skorelowana z zawieraną w tym kontekście umową o ppp. Warto zauważyć, że to 
dotacje UE są istotnym źródłem finansowego wkładu własnego strony publicznej, cze-
go nie można powiedzieć o środkach własnych strony publicznej lub wynagrodzeniu 
pieniężnym wypłacanym przez podmiot publiczny bezpośrednio z własnego budżetu, 
regulowanych zapisami prawa budżetowego, które przez długi czas obowiązywania 
regulacji ppp było niejednoznaczne i niepełne w zakresie ustalania statusu zobowiązań 
związanych z obsługą budżetową umów ppp. Kwestię projektów hybrydowych omówio-
no w rozdziale VIII niniejszej publikacji.

Podstawa prawna:
• art. 3 PartPublPrywU.

14 Na omawiane badania powołuje się również NIK w Kontroli wykonywania zadań regionalnych izb obra-
chunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jedno-
stek samorządu terytorialnego, wskazując, że stwierdzona konieczność utrzymania w latach 2015–2020 wy-
datków inwestycyjnych j.s.t.  na średnim poziomie z  okresu 2007–2011  r. może prowadzić do naruszenia 
zasady równowagi wydatków bieżących budżetu (reguła z art. 242 FinPubU) w ponad 900 j.s.t. Natomiast 
przy znacznym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych (o 80%), około 400 j.s.t. będzie miało problemy z za-
chowaniem reguły z art. 242 FinPubU/. W ocenie NIK, założenia prognozy Ministerstwa Finansów, opartej na 
WPF, zadłużenie j.s.t. w latach 2016–2017 co do zmniejszenia zadłużenia samorządów (w 2017 r. do kwoty 
61,7 mld zł) „wydaje się jednak zbyt optymistyczna i nie uwzględnia wkładu własnego j.s.t. na realizację za-
dań fi nansowanych z funduszy unijnych (świadczy o tym m.in. zakładane w WPF zmniejszenie wydatków 
inwestycyjnych samorządów z 34,3 mld zł w 2015 r. do 20,5 mld zł w 2017 r.)” (18/2015/14/066/LBI, s. 16).
15 Raport z badania potrzeb i możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w kontekście 
współpracy z sektorem prywatnym, Forum PPP 2009, Nr 5(8); I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska, 
Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno
-prywatnego w Polsce, http://bazappp.gov.pl/static/uploads/analiza.pdf (dostęp: 2.7.2015).
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