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I. 

Rynek PPP w UE i w Polsce

_________

Perspektywy rozwoju

(Co nas czeka?)



� Całkowita wartość transakcji PPP w 201316.3
miliardów EURO

� Liczba umów, które uzyskały zamknięcie finansowe w 2013 :
80

� Średnia wartość transakcji w 2013 :203 milliony EURO
***

Największe projekty PPP w EUw 2013:
• the BreBeMi motorway (EUR 2.3 billion) in Italy;
• the Thameslink rolling stock (EUR 1.9 billion) in the UK;
• phase 1 of the Gebze-Izmir road (EUR 1.1 billion) in Turkey;
• the A1/A6 Schipol-Amsterdam-Almere motorway (EUR 1

billion) in the Netherlands



W Polsce zawarto 58 umów 
w ramach 277 postępowań 

w sprawie realizacji 
projektów PPP

_________________

Ocena obecnego stanu i perspektyw 
finansowego zaangażowania sektora 
prywatnego i publicznego w rozwój 
partnerstwa publiczno – prywatnego 

w Polsce. 
red. B. Korbus, R. Cieślak Warszawa 

2013, s. 16.



Perspektywy rozwoju PPP 
w Polsce

____________
1.Konieczność poszukiwania 
alternatywnych metod  realizacji 

zadań publicznych 
w odpowiednim standardzie,

2.Współfinansowanie realizacji zadań 
publicznych przez sektor 

prywatny, 
3.Coraz bardziej pozytywne 

doświadczenia związane 
z wykorzystaniem partnerstwa 

publiczno –prywatnego 
w praktyce 

(Raport NIK z IV 2013 roku).



II. 
Geneza PPP

(Jak to się zaczęło, gdzie 
jesteśmy?) 



� Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o KrajowymFunduszu Drogowym

� Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno –
prywatnym

� Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno
– prywatnym

� Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty
budowlane lub usługi

� Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych

� 2016?



Art. 4 ustawy o PPP 

1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jestprawo do pobierania
pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo
przede wszystkimto prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru
partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje
się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr
223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera
prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.3)), w
zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie.



Ustawa o PPP
(Wybór partnera + umowa)

Ustawa o koncesji 
na

roboty budowlane lub usługi

Ustawa Prawo zamówień 

publicznych



III. 

Pojęcie PPP

(O czym dokładnie mówimy?)



PPP to złożony proces, 
obejmujący całokształt 

działań organizacyjnych, 
począwszy od sporządzania 

analiz, 
aż do zawarcia umowy o 

partnerstwie publiczno-
prywatnym 

i następnie wspólnego 
faktycznego realizowania 

przedsięwzięcia
(M. Kulesza)

1 etap – identyfikacja 
projektu

/etap 1 a – wybór doradcy 
zewnętrznego/

2 etap – wybór partnera 
prywatnego

3 etap – zawarcie umowy 
4 etap – realizacja umowy

(Rekomendacja EPEC)



PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

� PPP służy realizacji zadań publicznych w interesie
publicznym

� PPP to długoterminowa współpraca pomiędzy stronami
umowy

� PPP powinno doprowadzić do urzeczywistnienia sytuacji,
którą w doktrynie ekonomicznej określa się mianemwin – win
situation

� PPP bazuje naoptymalnym podziale zadań i ryzyk
� PPP to utrzymanie lub zarządzanie składnikiem

majątkowym



IV. 

Warianty PPP

(Do jakich projektów 
wykorzystujemy PPP?)



BOT -

Buduj,

Utrzymuj, 

Przekaż



Operate and Maintanance 
–

Utrzymuj i zarządzaj 



Warp around addition 

-

Rozbudowa wokół bazy



V. 

Korzyści oraz zagrożenia 
związane 

z partnerstwem publiczno –
prywatnym 

(Jakie są szanse, na co musimy 
uważać?) 



+ 

� dostęp do prywatnego kapitału oraz odroczenie wydatków publicznych i
rozłożenie ich na cały okres funkcjonowania projektu

� możliwość wykorzystania potencjału technicznego i wiedzy partnerów
prywatnych specjalizujących się w realizacji określonych inwestycji

� elastyczne kształtowanie ostatecznej treści umowy PPP



̄

� utrata wpływu na sposób realizacji projektu 

� mylne wyobrażenie o jednorodnym charakterze wszystkich przedsięwzięć 

realizowanych w ramach PPP

� brak odpowiedniego przygotowania przez podmiot publicznyanaliz

przedrealizacyjnych



PPP

VI.

Regulacja prawna partnerstwa publiczno-
prywatnego 

(prawo krajowe  i prawo Unii Europejskiej)



Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ

Kierownik: prof. dr hab. Rafał Blicharz 

kpppg@us.edu.pl

_______________

FUNDACJA WNPPP

www.wnppp.pl

Uniwersytet Śląski 

w Katowicach

____________
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_________________

Kontakt:

Dr hab. Michał Kania 
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