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W związku z dyskusjami na temat stworzenia odpowiednich ram
prawnych umożliwiających realizację projektów inwestycyjnych przez
podmioty publiczne i inwestorów prywatnych oraz pracami legislacyjnymi
nad dwoma aktami prawnymi dotyczącymi realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych w modelu koncesyjnym oraz w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, wskazywano, że w początkowym okresie rozwoju
w Polsce rynku inwestycji międzysektorowych to właśnie projekty
koncesyjne będą cieszyły się większym zainteresowaniem ze strony
podmiotów publicznych.

Wejściu w życie ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi towarzyszyło przekonanie, że przedmiotowa ustawa przyczyni się do
przyspieszenia rozwoju całego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce. Projekty koncesyjne miały być swoistym poligonem współpracy
podmiotów publicznych oraz prywatnych, na którym – za sprawą realizacji
inwestycji głównie w tzw. twardą infrastrukturę – sektor publiczny miał
pozyskiwać wiedzę niezbędną do realizowania w przyszłości znacznie
bardziej skomplikowanych projektów w formule partnerstwa publiczno-
-partnerskiego dotyczących np. infrastruktury socjalnej.

Fakty wydają się potwierdzać te przewidywania. Z badań zleconych
przez PAIZ wynika, że w pierwszej połowie 2010 r. w Polsce ogłoszono
35 postępowań mających na celu zawarcie umowy koncesji lub umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym (odpowiada to liczbie ogłoszeń
dotyczących przedsięwzięć koncesyjnych oraz partnerstwa publiczno-pry-
watnego opublikowanych w całym 2009 r.). Wśród tych 35 postępowań
– 22 postępowania dotyczą koncesji na roboty budowlane, 2 koncesji
na usługi, a 14 przedsięwzięć realizowanych jest w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. W ujęciu sektorowym największa część spośród
rozpoczętych postępowań dotyczyła obiektów sportowo-rekreacyjnych
(16 ogłoszeń), parkingów (5 ogłoszeń), opieki zdrowotnej (3 ogłoszenia),
infrastruktury drogowej (3 ogłoszenia) oraz infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej (3 ogłoszenia).

Bez wątpienia można zatem mówić o skokowym wzroście zaintere-
sowania podmiotów publicznych koncesjami jako narzędziem realizacji
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inwestycji infrastrukturalnych. Wejście w życie ustawy, zgodnie z oczeki-
waniami, doprowadziło do przełamania bariery psychologicznej i zachęciło
jednostki samorządu terytorialnego do posługiwania się koncesją na roboty
budowlane jako podstawowym instrumentem inwestycyjnym. Tego efektu
nie udało się uzyskać wcześniej, w okresie, gdy problematyka koncesji na
roboty budowlane była regulowana przez przepisy ustawy z 29.1.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.

Kolejne lata powinny przynieść dalszy wzrost liczby inwestycji w infra-
strukturę publiczną realizowanych przez podmioty publiczne przy udziale
inwestorów prywatnych. Wpłynie na to kilka czynników, które powinny
jednoznacznie sprzyjać rozwojowi rynku przedsięwzięć publiczno-prywat-
nych mających na celu budowę, modernizację czy utrzymanie obiektów
i urządzeń o charakterze publicznym. Organy administracji rządowej oraz
jednostki samorządu terytorialnego staną w najbliższych latach przed
koniecznością wykonywania znacznej liczby zadań z zakresu zarządzania
sprawami publicznymi w sytuacji ograniczonej dostępności środków
budżetowych na ich realizację (vide malejąca dynamika wzrostu albo nawet
spadek wpływów z danin publicznych). Wiele dużych jednostek samorządu
terytorialnego doszło do granicy dopuszczalnego poziomu zadłużenia
(co pociąga za sobą ograniczenia w dalszym pozyskiwaniu przez te
jednostki finansowania dłużnego na inwestycje publiczne). Alokowana
została już także znaczna część środków unijnych przeznaczonych na
refinansowanie inwestycje infrastrukturalnych w Polsce, które mają zostać
zrealizowane przed końcem 2013 r. Lata 2011–2014 powinny być zatem
okresem, w którym podmioty z sektora publicznego staną po raz pierwszy
przed nieuchronną koniecznością pozyskiwania do realizacji inwestycji
infrastrukturalnych kapitału prywatnego, wynikającą z braku możliwości
finansowania tych inwestycji długiem pozyskanym z instytucji finansowych
lub środkami unijnymi. Jeżeli istnieje w Polsce realny potencjał gotowości
do realizacji projektów inwestycyjnych w formule zakładającej współfinan-
sowanie tych projektów środkami inwestorów prywatnych, to potencjał ten
powinien w pełni objawić się właśnie w okresie najbliższych 3–4 lat.

Przygotowując komentarz, staraliśmy się położyć nacisk na omówienie
tych problemów prawnych związanych z wykładnią przepisów komento-
wanej ustawy, które w związku z naszymi praktycznymi obserwacjami,
dokonywanymi z perspektywy doradców prawnych obsługujących postę-
powania o zawarcie umowy koncesji, wydawały nam się mieć obecnie
największą doniosłość praktyczną i rodzić najwięcej wątpliwości wśród
podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy koncesji. Praktyka bez
wątpienia rozszerzy listę problemów prawnych związanych ze stosowaniem
komentowanej ustawy o wiele nowych kwestii, których istnienia na
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obecnym etapie funkcjonowania rynku projektów koncesyjnych praktyka
prawa jeszcze nie zidentyfikowała.

Wierzymy, że projekty koncesyjne będą w najbliższych latach realizo-
wane w Polsce na znaczną skalę, stając się kołem zamachowych rozwoju
infrastruktury publicznej w Polsce. Mamy nadzieję, że nasz komentarz
będzie miał swój udział we wsparciu powyższego procesu.

M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska
Warszawa, marzec 2011 r.
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