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Wprowadzenie

Od początku zainteresowania się administracji publicznej modelem ppp i koncesji w Polsce insty-
tucje te były postrzegane raczej jako modele realizacji konkretnych inwestycji, przy minimalizacji 
zaangażowania finansowego strony publicznej, niż jako pełnoprawne instrumenty realizacji zadań 
publicznych w obszarze dostarczania mieszkańcom usług użyteczności publicznej i efektywnego 
zarządzania już posiadanymi zasobami publicznymi. W konsekwencji współpraca z sektorem 
prywatnym, postrzegana jako relatywnie skomplikowana i obarczona ryzykiem politycznym 
droga prowadzenia inwestycji, przegrywała z promowanymi rozwiązaniami polegającymi na 
pozyskiwaniu środków dotacyjnych UE. Niestety, jak wykazała praktyka minionych jedenastu lat, 
jednostronne nastawienie na realizację inwestycji pod warunkiem uzyskania środków dotacyjnych, 
choć w znacznej mierze racjonalne, doprowadziło do znacznego zadłużenia sektora publicznego 
oraz kłopotów z utrzymaniem infrastruktury, jaka znajduje się w dyspozycji sektora publicznego. 
Wydaje się, że trzecia z kolei polska perspektywa finansowa UE (2014–2020) powinna służyć 
refleksji na temat efektywniejszego prowadzenia inwestycji publicznych, które wiąże się z koniecz-
nością sprawnego zarządzania płynnością finansową budżetu publicznego na poziomie wydatków 
inwestycyjnych, ale przede wszystkim wydatków bieżących. Czas również na podejmowanie 
nowych inwestycji, nie tylko w obszarach wspieranych przez środki zewnętrzne. 

Niniejsza publikacja przedstawia instytucję ppp w świetle wzrastającej konieczności efektywniej-
szego realizowania zadań inwestycyjnych i procesu świadczenia usług przez administrację publicz-
ną – szczególnie samorząd. Przedstawiono naturę prawną ppp i koncesji, zarysowano działania 
podmiotów publicznych niezbędne do wdrożenia przedsięwzięć ppp, w tym przedstawiono na 
kanwie dotychczasowych doświadczeń uwarunkowania, na jakich może się odbywać w perspekty-
wie finansowej 2014–2020 realizacja projektów hybrydowych. 

Partnerstwo publiczno-prywatne wydaje się już ugruntowanym instrumentem realizacji zadań 
publicznych, a zasady, na jakich jest realizowane, powinno coraz mocniej się zaznaczać w zało-
żeniach strategicznych stosujących je podmiotów, aby proces współpracy z sektorem prywatnym 
był podejmowany w sposób transparentny, efektywny i gospodarny. Przedstawiono również naj-
ważniejsze obszary wdrażania przedsięwzięć ppp. Autorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że 
pomoże ona w poszerzeniu wiedzy przedstawicieli sektora publicznego pozwalającej na sprawne 
podejmowanie kolejnych przedsięwzięć. Książka kierowana jest również do przedsiębiorców, 
którzy dowiedzą się dzięki niej, w jaki sposób strona publiczna postrzega proces nawiązywania 
ppp i jego cele, co pozwoli im na zwiększenie obecności na rozwijającym się rynku zamówień 
publicznych. 
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