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Wstęp
Partnerstwo publiczno-prywatne jest instytucją umożliwiającą elastyczną realizację zadań z
zakresu użyteczności publicznej z wykorzystaniem doświadczenia i kompetencji partnera
prywatnego. Instytucja ta, jeśli tylko zostanie odpowiednio przygotowana i wdrożona, może
przynieść wiele korzyści zarówno dla partnera prywatnego, czyli sfery prywatnej partnera
publicznego, czyli administracji rządowej lub samorządowej, jak i całej społeczności lokalnej
korzystającej z usług użyteczności publicznej. Niezależnie od oczywistych korzyści, jakie może
przynieść szersze zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, w Polsce ta forma realizacji
inwestycji nie jest w praktyce często wykorzystywana w celu realizacji zadań publicznych, a
sytuacja taka utrzymuje się mimo podejmowania przez władze publiczne aktywnych działań
skierowanych na aktywizację tej formy współpracy. Powody braku popularności partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce są różnorodne, począwszy od niechęci społecznej i braku
zaufania do tej instytucji, przez wątpliwości o charakterze budżetowo-fiskalnym, aż do barier
prawnych.
W niniejszej Analizie w pierwszej kolejności podjęto próbę zidentyfikowania rozwiązań
systemowych i prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego stosowanych w krajach,
w których instytucja ta jest szeroko wykorzystywana. Natomiast w następnej kolejności
przeanalizowano możliwość implementacji najlepszych rozwiązań stosowanych za granicą do
polskiego systemu. Przeprowadzona Analiza ma bowiem na celu wskazanie konkretnych działań
prawnych, których podjęcie skutkowałyby zwiększeniem atrakcyjności stosowania partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce, w szczególności przy inwestycjach w sieci telekomunikacyjne.
Zwiększenie popularności tej formy współpracy może mieć kluczowe znaczenie w kolejnych
latach z uwagi na czynnik ekonomiczny. Wraz z zakończeniem perspektywy finansowej na lata
2014 – 2020 należy liczyć się z ograniczeniami finansowymi wynikającymi z braku dotacji unijnych
na budowę inwestycji telekomunikacyjnych, a co za tym idzie, kluczowe dla rozwoju tego typu
inwestycji może okazać się znalezienie atrakcyjnej dla podmiotów prywatnych, posiadających
kapitał, formy współpracy z podmiotami publicznymi w celu realizacji i rozbudowy przydatnych
społecznie inwestycji telekomunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że preferowanym
systemem wsparcia projektów ze środków unijnych stają się zwrotne instrumenty finansowe, co
bezpośrednio wpływa na konieczność angażowania przez jednostki publiczne własnych środków.
Zasadne jest zatem przypuszczenie, że partnerstwo publiczno-prywatne, które umożliwia
aktywizację kapitału prywatnego, może w najbliższym czasie okazać się dla jednostek
publicznych atrakcyjną formą współpracy. Tym większe znaczenie ma zatem konieczność
usunięcia barier prawnych zniechęcających do korzystania z tej instytucji, co ważne zarówno po
stronie partnera publicznego jak i partnera prywatnego.
Wyrażamy zatem nadzieję, że niniejsza Analiza przyczyni się do rozwoju stosowania partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce, w szczególności przez pokazanie dobrych przykładów jego
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stosowania w innych krajach Unii Europejskiej, jak również przez sformułowanie rozwiązań
prawnych mających na celu usprawnienie jego wykorzystywania w Polsce oraz przez, stanowiący
element niniejszej analizy, opis wzorcowej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.
Analiza została przygotowana w oparciu o stan prawny na dzień 23 grudnia 2016 r.
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1
1.1

Część I – Analiza wybranych europejskich modeli PPP
Wprowadzenie

Na gruncie prawa unijnego mamy do czynienia z trzema możliwymi metodami kooperacji
pomiędzy stroną publiczną i stroną prywatną, do których zaliczamy zamówienia publiczne,
koncesje oraz partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)1. Spośród wyżej wymienionych form
współpracy, jedyną instytucją prawną, która nie została dotychczas zharmonizowana na gruncie
unijnym jest właśnie PPP, pomimo iż formuła PPP oraz korzyści wynikające z jej stosowania są
zauważane przez instytucje unijne i wspierane już od wielu lat. Nie zmienia to jednak faktu, że na
poziomie unijnym istnieje przekonanie, że niecelowe jest wprowadzanie jednego europejskiego
modelu PPP, w szczególności z uwagi na fakt, że nie istnieje uniwersalny model współpracy w
formie PPP, a każde przedsięwzięcie powinno być traktowane indywidualnie z uwzględnieniem
celów jakie ma realizować oraz uwarunkowań rynkowych wpływających na jego realizację 2.
Znamiennym jest również to, że pewną przeszkodą do pełnej regulacji partnerstwa publicznoprywatnego jest brak ścisłej definicji tego modelu współpracy3. W konsekwencji zatem, PPP
pozostaje obecnie jedynie w sferze tzw. miękkiego odziaływania instytucji unijnych, które przez
szereg komunikatów i działań o charakterze niewiążącym dla państw członkowskich wpływają na
kształt krajowych rozwiązań. W swoich działaniach instytucje unijne wskazują w szczególności na
przepisy, które znajdą zastosowanie w przypadku stosowania modelu PPP oraz zasady prawa
unijnego o charakterze generalnym, które przez władze publiczne powinny być bezwzględnie
przestrzegane w każdym wymiarze podejmowanych działań, w tym również przy realizacji
przedsięwzięć w formule PPP. Nie można jednak wykluczyć, że wraz z rosnącą w przyszłości
popularnością tego modelu współpracy oraz wątpliwościami pojawiającymi się na gruncie jej
stosowania, powstanie na forum Unii Europejskiej przekonanie o konieczności pełnej
harmonizacji PPP.
Obecnie brak jednolitej regulacji PPP na poziomie unijnym powoduje, że w różnych państwach
członkowskich omawiana metoda współpracy publiczno-prywatnej odbywa się inaczej, z
uwzględnieniem krajowych systemów prawnych i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
Niezależnie jednak od kraju i systemu prawnego zbliżone jest zarówno rozumienie pojęcia PPP
oraz jednakowe pozostają pewne ogólne zasady wynikające z tzw. soft law. Zważywszy zatem
na pewne instytucjonalne ramy zasad współpracy w modelu PPP na poziomie unijnym,
uzasadnione jest czerpanie dobrych wzorców z tych krajów unijnych, w których PPP jest szeroko
wykorzystywaną metodą współpracy, z zastrzeżeniem oczywiście odmienności systemów
prawnych właściwych dla poszczególnych krajów członkowskich.

M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii europejskiej, Warszawa 2014, s. 23.
Europejska, Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Bruksela 2013 (dalej
„Wytyczne”), s. 10 -– 14.
3 Opinia Komitetu Regionów w sprawie Zielonej Księgi nt. Partnerstwa publiczno-prywatnego, s. 71.
1

2Komisja
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1.1.1

Instytucja PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne jest innowacyjnym rodzajem współpracy zakładającym realizację
projektów o wysokim poziomie złożoności, nie tylko co do przedmiotu współpracy, ale również co
do możliwych sposobów wynagrodzenia i finansowania takich projektów, co powoduje, że w
literaturze przedmiotu nie ukształtowała się powszechnie akceptowalna definicja PPP4.
Znamiennym jest również, że instytucja PPP nie została jednolicie zdefiniowana nawet w
dotyczących jej dokumentach urzędowych Unii Europejskiej składających się na „soft law”. W celu
identyfikacji PPP wskazuje się cechy charakterystyczne dla tej formy współpracy, w szczególności
przez odróżnienie PPP od zamówień publicznych oraz od koncesji. Jednakże, nieraz odróżnienie
PPP od innych metod kooperacji pomiędzy stroną publiczną i stroną prywatną budzi spore
wątpliwości interpretacyjne5.
Nie wchodząc w tym miejscu w doktrynalne spory co do sposobu kwalifikacji i zdefiniowania PPP,
na cele niniejszej Analizy można przyjąć zgodnie z Wytycznymi, że PPP

„jest partnerstwem między sektorem publicznym oraz prywatnym do celu przedstawienia projektu
lub świadczenia usługi tradycyjnie świadczonej przez sektor publiczny. PPP uznaje, iż obie strony
czerpią pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowania przez nie określonych zadań.
Przez umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, usługi oraz
infrastruktura publiczna są realizowane w sposób najbardziej efektywny gospodarczo. Głównym
celem PPP jest zatem kształtowanie takich stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta
strona, która najlepiej potrafi je kontrolować, natomiast wzrastającą wartość osiąga się przez
wykorzystywanie umiejętności i kompetencji sektora prywatnego”6.

Charakterystyka PPP niezmiennie akcentuje element współpracy stron, rozumiany jako wspólne
realizowanie przedsięwzięcia w całym okresie obowiązywania umowy PPP, a jednocześnie
współpraca ta opiera się na założeniu, że każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych
zadań lepiej niż druga strona. Tym samym partnerzy wzajemnie uzupełniają się, a dzięki
podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka, w ramach PPP osiąga się najbardziej efektywny
ekonomicznie sposób realizacji usług o charakterze publicznym 7.
PPP jest zatem niezinstytucjonalizowanym na gruncie prawa unijnego sposobem realizacji
przedsięwzięć przez partnera publicznego, z zaangażowaniem środków finansowych i wiedzy
partnera prywatnego. Istotą PPP jest natomiast wspólne zrealizowanie przez partnera

M. Wieloński, op. cit., s. 11 oraz A. Jachowicz, Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji
zadań publicznych, Warszawa 2015, s. 43.
5 M. Wieloński, op. cit., s. 13.
6 Wytyczne s. 17.
7 B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
s. 22.
4
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publicznego i partnera prywatnego na podstawie zawartej między nimi umowy PPP
długoterminowego celu, związanego z realizacją usług publicznych, którego elementem
charakterystycznym jest podział zadań i ryzyk między współpracujące podmioty. Zastosowanie
PPP prowadzi zasadniczo do optymalizacji sposobu realizacji i zarządzania przedsięwzięciem, a
w konsekwencji powinno przynieść obustronne korzyści dla uczestniczących w nim stron.
Na marginesie należy również zauważyć, że definicję legalną partnerstw publiczno-prywatnych
na gruncie prawa unijnego wprowadza art. 2 pkt 24) Rozporządzenia Ogólnego8, zgodnie z którym
oznaczają one

„formę współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest
poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących
usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy
sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału.”

Definicja ta powtarza formułowane dotychczas w literaturze i dorobku prawnym Unii Europejskiej
cechy charakterystyczne

PPP,

nie

określając jednocześnie

proceduralnych czy merytorycznych. Należy

jakichkolwiek

szczegółów

zatem przyjąć, że definicja zawarta w

Rozporządzeniu Ogólnym ma charakter funkcjonalny, a celem jej wprowadzenia było ułatwienie
wykorzystania formuły PPP do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych (tzw. projekty
hybrydowe).
1.1.2

PPP na gruncie prawa unijnego

Model współpracy w ramach PPP na gruncie prawa europejskiego uregulowany został jedynie w
ramach tzw. soft law, które dają krajom członkowskim ogólne wskazówki co do sposobów
projektowania i wdrażania udanego PPP. Jednym z podstawowych założeń miękkiego prawa
wypracowanego przez instytucje unijne jest przekonanie, że ten model współpracy wymaga
zastosowania konkurencyjnego i otwartego trybu wyboru partnera prywatnego m.in. zgodnie z
przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych lub koncesji. Powyższe ma znaczenie
dla wszystkich krajowych porządków prawnych, w których uregulowano PPP. Nie jest celem
niniejszej Analizy szczegółowe badanie dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie PPP,
zatem poniżej zaprezentowano wyłącznie dokumenty o zasadniczym znaczeniu dla regulacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013 r., dalej
„Rozporządzenie Ogólne”)
8
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PPP, które powinny być uwzględnione w każdym państwie członkowskim, niezależnie od
implementowanych tam szczegółowych sposobów jego realizacji.
Do szczególnie istotnych dokumentów mających charakter prawa miękkiego należą wydane w
marcu 2003 r. Wytyczne, które stanowią obecnie fundament dla przedsięwzięć realizowanych w
formule PPP. Wytyczne miały na celu ujednolicenie terminologii z zakresu PPP oraz identyfikację
podstawowych problemów i kierunków przyszłych rozwiązań prawnych, ułatwiających podmiotom
gospodarczym z całego obszaru Unii Europejskiej dostęp do świadczenia usług użyteczności
publicznej w sposób zapewniający poszanowanie konkurencji. W praktyce Wytyczne stanowią
obecnie swoisty poradnik dla administracji publicznej w zakresie programowania i wdrażania
konkretnych przedsięwzięć w modelu PPP. Jednocześnie Wytyczne zakładają, że wszelka
koordynacja przedsięwzięć podejmowanych w modelu PPP leży zawsze po stronie partnerów
publicznych, którzy są odpowiedzialni za wykonywanie usług publicznych objętych PPP.
W ślad za Wytycznymi, w 2004 r. opublikowano także Zieloną Księgę9, w której zauważono
rosnące zainteresowanie PPP w ramach krajów Unii Europejskiej. Stanowiła ona początek debaty
dotyczącej zasad wyboru partnera prywatnego, przy zachowaniu zasad uczciwości i konkurencji.
Zielona Księga PPP jest dokumentem ilustrującym przebieg i wynik debaty organów UE w sprawie
zastosowania prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji do modelu PPP.
Dokument ten przedstawia, które zasady unijne są stosowalne na etapie wyboru partnera
prywatnego i na etapach następnych,10 a także wskazuje, że rekomendowanym w Zielonej
Księdze trybem wyboru partnera prywatnego jest dialog konkurencyjny, jako mechanizm
zapewniający możliwie najbardziej elastyczną i partnerską współpracę.
W 2006 r. Parlament Europejski uchwalił rezolucję w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych
oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji11, w której jednoznacznie
sprzeciwił się regulacji PPP na poziomie unijnym wskazując, że:

„system prawny dla PPP powinien przestrzegać praw terytorialnej i regionalnej władzy
organizacyjnej, jeżeli jest ono ugruntowane w prawie krajowym państw członkowskich”,

a w konsekwencji

„wyraża sprzeciw wobec stworzenia własnego reżimu prawnego dla PPP, uważa jednak za
konieczne wprowadzenie inicjatywy prawodawczej w zakresie koncesji, która respektuje zasady
rynku wewnętrznego oraz wartości progowe, a także przewiduje proste reguły dotyczące
Zielona księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004 (dalej: Zielona Księga).
10 B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne…, s. 30.
11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz
prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji (2006/2043(INI)), s. 2.
9
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przetargów oraz wyjaśnienie kwestii związanych ze zinstytucjonalizowanymi partnerstwami
publiczno-prywatnymi”.

Kolejnym istotnym elementem systemu soft law wpływającym na kształt mechanizmu PPP w
państwach członkowskich jest wydany w 2008 r. przez Komisję Europejską Komunikat dotyczący
zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego - ZPPP12, który miał na celu
wyjaśnienie problemów prawnych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień
publicznych odnośnie zawiązywania zinstytucjonalizowanego PPP. W dokumencie tym przez
ZPPP rozumie się

rodzaj współpracy partnera publicznego i partnera prywatnego polegający na stworzeniu
odrębnego podmiotu o kapitale mieszanym, przy jednoczesnym założeniu aktywnej roli partnera
prywatnego w realizacji danego przedsięwzięcia

Zgodnie z treścią Komunikatu ZPPP, jakakolwiek współpraca zamawiającego z podmiotem
niebędącym zamawiającym w formie spółki o kapitale mieszanym nie uzasadnia odstąpienia od
stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych i koncesji13.
Innym dokumentem o bezpośrednim znaczeniu dla instytucji PPP na gruncie unijnym, który w
praktyce może przyczynić się do popularyzacji stosowania PPP jest Decyzja Eurostatu14, zgodnie
z którą wykorzystanie PPP z przeniesieniem na partnera prywatnego ryzyka związanego z
budową oraz przynajmniej jednego z dwóch rodzajów ryzyka popytu lub dostępności, nie
powoduje powiększenia deficytu finansów publicznych. Zważywszy zatem na względy
statystyczne, po spełnieniu określonych w Decyzji Eurostatu warunków, realizacja danego
przedsięwzięcia w formie PPP może być dla partnera publicznego atrakcyjna, z uwagi na kwestie
budżetowe i fiskalne.
Analiza powyższych dokumentów prowadzi do wniosku, że przedmiotem zainteresowania
prawnego Komisji Europejskiej odnośnie PPP jest przede wszystkim zapewnienie jak największej
konkurencji, otwartości i jawności procedur dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Dlatego
Komisja Europejska postuluje jak najszersze stosowanie procedur zamówień i koncesji.
Niebagatelne znaczenie dla prawno-unijnego umocowania PPP ma również orzecznictwo ETS,
które wyraźnie nakreśla wymogi proceduralne odnośnie powstawania partnerstwa publicznoprywatnego15.
Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i
koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego PPP wydany w 2008 r. (ZPPP), COM (2007) 6661, Bruksela 2008
(dalej: Komunikat ZPPP)
13 Komunikat ZPPP, s. 5.
14 New decision of Eurostat on Deficit and Debt. Treatment of Public-Private Partnership, Eurostat Press Office No
18/2004.
15 B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne…, s. 30.
12

9|Strona

1.2

Uzasadnienie wyboru na cele analizy prawnej systemu anglosaskiego (brytyjskiego,
z uwzględnieniem irlandzkiego) oraz systemu francuskiego

Na tle innych krajów europejskich, polski rynek PPP jest stosunkowo niewielki, w szczególności
jeśli chodzi o obszar inwestycji telekomunikacyjnych, a próby jego ożywienia nie przynoszą, jak
dotąd, oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie, mając na uwadze korzyści jakie można osiągnąć
dzięki szerszemu wykorzystaniu PPP, wydaje się, że w niedalekiej przyszłości ta metoda
współdziałania powinna zyskiwać na popularności. Należy zatem przeanalizować rozwiązania
prawne wdrożone w innych krajach członkowskich, w których instytucja ta jest szeroko
stosowana, pod kątem możliwości usprawnienia polskiego model PPP z punktu widzenia jego
atrakcyjności dla inwestycji telekomunikacyjnych. W niniejszym opracowaniu analizie poddano
modele prawne PPP funkcjonujące w trzech państwach UE, w których ta metoda współpracy
publiczno-prywatnej jest szeroko stosowana, a liczba rokrocznie zamkniętych projektów świadczy
o skuteczności przewidzianych w tamtych systemach prawnych mechanizmów.
W pierwszej kolejności przeanalizowany zostanie model anglosaski, obejmujący Wielką Brytanię,
jako europejskiego prekursora formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, a obecnie kraj
posiadający dojrzały i sprawnie działający rynek PPP, oraz Irlandię, posiadającą rynek o bardziej
niż Wielka Brytania zbliżonym do rynku polskiego poziomie rozwoju oraz dynamiki wzrostu z
punktu widzenia ekonomicznego, w którym rozwiązania PPP oparto na modelu funkcjonującym
w Wielkiej Brytanii.
W Wielkiej Brytanii PPP funkcjonuje już od ponad 20 lat i mimo spektakularnych wyników,
zarówno w odniesieniu do wartości umów jak i ilości zamkniętych projektów, w 2012 r.
zdecydowano się na nowelizację podejścia do PPP, celem jeszcze szerszej i efektywniejszej
realizacji przedsięwzięć w tym modelu. Tym samym, Wielka Brytania od lat stanowi przykład
wzorcowego modelu PPP, na którym oparto również system irlandzki.
Natomiast Irlandzki model regulacji PPP z uwagi na podobieństwo rynku irlandzkiego do rynku
polskiego może okazać się przykładem bardziej adekwatnym dla Polski, niż wzorcowa Wielka
Brytania, stąd systemy funkcjonujące w tych państwach przeanalizowano łącznie.
W dalszej części analizie poddane zostaną mechanizmy wprowadzone we Francji, będącej
jednym z krajów Unii Europejskiej o najwyższej wartości i ilości umów PPP. W kulturze prawnej
Francji PPP, mimo, że zostało formalnie wprowadzone dopiero w 2004 r., ma kluczowe znaczenie
w obszarze infrastruktury, a projekty realizowane według tej formuły stanowią ponad 5% rocznej
kwoty wartości zamówień publicznych, czyli blisko siedem miliardów euro. Dodatkowo, według
zdecydowanej większości komentatorów, instrument PPP działający we Francji pozostaje
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elastycznym i skutecznym środkiem pozwalającym rozwiązać problemy techniczne, gospodarcze
i prawne długoterminowych inwestycji16.
Niezależnie od przedstawionych poniżej szczegółowo modeli regulacyjnych PPP należy
pamiętać, że PPP jest stosunkowo nową formą realizacji zadań publicznych 17, a jego warianty
stosowane w poszczególnych krajach unijnych podlegają ciągłej ewolucji celem najlepszego
dopasowania do potrzeb zarówno administracji publicznej, jak i partnerów prywatnych oraz
użytkowników końcowych. Należy pamiętać zatem, że nie istnieje jeden idealny i wzorcowy model
PPP, którego wdrożenie w każdym kraju gwarantowałoby skuteczność realizowanych projektów.
Skuteczność i popularność PPP oraz powodzenie projektów realizowanych w tym trybie zależy
od szeregu czynników. Nawet jeśli w ramach obowiązującego porządku prawnego udałoby się
stworzyć idealne ramy instytucjonalne i prawne, to bez synergii z czynnikiem finansowym,
ekonomicznym, a w szczególności społecznym, pełne wykorzystanie możliwości i korzyści
związanych z PPP nie będzie możliwe.
1.3
1.3.1

System anglosaski (Wielka Brytania i Irlandia)
Wielka Brytania

1.3.1.1 Brytyjski system PPP – Private Finance Initiative
System prawny Wielkiej Brytanii jest systemem common law, który od kontynentalnego systemu
prawnego, obowiązującego również w Polsce, odróżnia oparcie go przede wszystkim na prawie
zwyczajowym oraz precedensach orzeczniczych, które uzupełniają i wspierają akty prawa
stanowionego przez parlament. W konsekwencji, rynek PPP zbudowany jest w tym kraju na
wypracowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat wytycznych, politykach i dobrych praktykach
oraz stworzonych przez organy odpowiedzialne za rozwój PPP standardowych regułach
zawierania kontraktów tego typu. Brak jest natomiast ustawowego, kompleksowego uregulowania
prawnego przedsięwzięć PPP, co zasadniczo odróżnia system brytyjski od systemu polskiego.
Powyższe nie zmienia faktu, że w Wielkiej Brytanii funkcjonuje jeden z najbardziej rozwiniętych i
sprawdzonych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego. Schemat Private Finance Initiative
(PFI) wprowadzony został w życie w Wielkiej Brytanii w 1992 r. jako podstawowe rozwiązanie dla
realizacji inwestycji w trybie PPP. Co istotne, PFI oraz PPP nie są pojęciami tożsamymi, gdyż
istnieją w Wielkiej Brytanii również inne formy partnerstwa publiczno-prywatnego niż PFI.
Podkreślić jednak warto, że PFI jest jego najbardziej znaną i najszerzej stosowaną formą.
Celem przyświecającym brytyjskiej inicjatywie PFI było wzmocnienie zaangażowania sektora
prywatnego w świadczenie usług użyteczności publicznej oraz zwiększenie możliwości ich
finansowania przez instytucje finansowe sektora prywatnego. Zaproponowany w 1992 r. przez

Informacje pochodzą ze strony: http://www.ambafrance-pl.org/Konferencja-PPP-20-marca-2015 (dostęp 12.12.2016
r.).
17 A. Jachowicz, op. cit., s. 36.
16
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ówczesnego kanclerza skarbu Normana Lamonta program rządowy PFI przeznaczony był dla
przedsiębiorstw, które pozostały własnością publiczną po okresie prywatyzacji, jako łączący ideę
przetargu na zakup dóbr kapitałowych z koncepcją długoterminowego nabywania usług od
sektora prywatnego. Istotnym elementem tego schematu było promowanie leasingu
operacyjnego, który nie wpływał na część kapitałową budżetu, a pozwalał na zaliczenie do
wydatków jedynie bieżących rat leasingowych18. Trend dotyczący angażowania sektora
prywatnego w zaspokajanie potrzeb publicznych był w latach 90. w Wielkiej Brytanii tak znaczny,
że w 1995 r. wydane zostały wytyczne skarbu (HM Treasury) dotyczące finansowania prywatnego
i zatwierdzania inwestycji, zgodnie z którymi podmiot publiczny każdorazowo miał obowiązek
badania możliwości realizacji danej inwestycji w modelu PFI. Obowiązek weryfikowania w
przypadku każdej planowanej inwestycji z budżetu publicznego opłacalności jej realizacji jako PFI,
z pierwszeństwem przed zastosowaniem innego modelu, zniesiono w 1997 r.19
Schemat działania PFI stał się sukcesem i z jego zastosowaniem z powodzeniem zrealizowano
w Wielkiej Brytanii od początku jego istnienia do kwietnia 2012 r. aż 550 projektów, należących
do całego spektrum sektorów gospodarki, których wartość odpowiadała kwocie 56 miliardów
euro20. W praktyce zatem, PFI okazało się być elastycznym narzędziem, sprawdzającym się
zarówno w realizacjach z zakresu mieszkalnictwa, budowy szkół, szpitali, więzień, jak i transportu
publicznego – dróg, autostrad, metro, czy inwestycji skierowanych do zawężonego grona
odbiorców, jak program symulacji obrony, czy kontrola lotów.
W związku z podnoszonymi zarzutami co do kwestii opłacalności i efektywności (Value for Money)
obowiązującego w Wielkiej Brytanii modelu PFI21, w 2012 r. postanowiono przeprowadzić jego
rewizję i w konsekwencji wdrożono nowe jego wydanie – PF2. Zmiana miała charakter ewolucyjny
i w PF2 zachowano zasadnicze elementy charakterystyczne dla PFI, które uznano za podstawy
sprawnego funkcjonowania modelu. Najistotniejsze z tych zasadniczych elementów to
zobowiązanie partnera reprezentującego sektor prywatny do:


zintegrowania czynności zaprojektowania, konstrukcji oraz utrzymania obiektu będącego
przedmiotem współpracy, celem osiągnięcia całościowego rozwiązania;

18

M. Bitner, Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, Finanse Komunalne, nr 8 2003 r.,
s. 25.
19 G. Allen, The Private Finance Initiative (PFI), Research Paper 01/117, grudzień 2001, dostępny pod linkiem
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP01-117/RP01-117.pdf (dostęp 2.12.2016 r.), s. 16.
20 Publikacja European PPP Expertise Centre, United Kingdom – England. PPP Units and Related Institutional
Framework, czerwiec 2012 r., dostępna pod linkiem http://www.eib.org/epec/library/index.htm (dostęp 2.12.2016 r.).
21 Zob. argumentacja wprowadzenia zmian do PFI zawarta we wprowadzeniu do dokumentu publikacja HM Treasury
A
new
approach
to
public
private
partnerships,
2012,
dostępna
pod
linkiem
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approa
ch_to_public_private_parnerships_051212.pdf (dostęp 2.12.2016 r.), s. 6. Wskazano, że pomimo dużej ilości
zrealizowanych oraz toczących się projektów PFI można zidentyfikować w nich problemy wpływające na wzrost
ogólnego kosztu, m.in. zbyt długa i kosztowna procedura zawierania PFI, zbyt mała elastyczność kontraktów,
przeniesienie zbyt wielu ryzyk na sektor prywatny skutkujące wyższą premią za ryzyko płaconą przez podmioty
publiczne.
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zastosowania rozwiązania, które w największym stopniu pozwoli na osiągnięcie
końcowego rezultatu zdefiniowanego przez podmiot publiczny i świadczenia usług na
podstawie szczegółowego mechanizmu wynagradzania; wymagania co do projektu ze
strony partnera publicznego nie odnoszą się zatem do wstępnych parametrów
określających sposób jego realizacji (tj. dotyczących projektu, specyfikacji), lecz
koncentrują się na oczekiwaniach co do efektu końcowego, tj. parametrów świadczonej
usługi (np. zdolność szpitala przyjęcia określonej liczby pacjentów, dostosowanie
więzienia do zakwaterowania określonej kategorii skazanych);



zdobycia finansowania w większości ze strony podmiotów prywatnych i przeprowadzenia
rygorystycznej analizy due diligence projektu, by zminimalizować ryzyko porażki
przedsięwzięcia.22

PODSUMOWUJĄC - PFI (oraz jego nowsza wersja w postaci PF2)


PFI to kontrakt, w ramach którego podmiot publiczny kupuje od podmiotu prywatnego usługi
w perspektywie długoterminowej (z reguły 15-30 lat). Na podstawie takiego kontraktu,
najczęściej podmiot prywatny zobowiązuje się do wybudowania oraz utrzymywania
infrastruktury potrzebnej do świadczenia ww. usług – skąd wynika podział przedsięwzięcia
PFI na fazę projektowania, budowania oraz fazę operowania.



Podmiot prywatny zawierający umowę z podmiotem publicznym jest zwykle special purpose
vehicle, czyli spółką celową, pełniącą rolę zarządcy projektu. W klasycznym PFI nie było
zasady udziału partnera publicznego w SPV, co obecnie uległo zmianie po reformie oraz
wprowadzeniu PF2 (patrz podrozdział „Special Purpose Vehicle”).



Do tej spółki celowej należy organizacja finansowania początkowej fazy konstrukcyjnej, która
typowo zapewniona jest poprzez udziały kapitałowe sektora prywatnego oraz kredyty
zaciągane przez SPV, zabezpieczone w ograniczony sposób (limited recourse debt).



Spółka celowa otrzymuje wynagrodzenie – najczęściej w formie ‘jednorodnej’ płatności
(unitary payment), które odpowiada pokryciu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami,
spłacie udziałowców oraz stanowi ekwiwalent za świadczone usługi. Płatność ta jest
okresowa, rozpoczyna się po sfinalizowaniu realizacji obiektu i rozpoczęciu świadczenia
usług i jest kontynuowana do końca trwania kontraktu.



Ryzyko nienależytego świadczenia usług spoczywa na podmiocie prywatnym, co jest
wyrażone poprzez odpowiednie zmniejszenie płatności w razie niedotrzymania określonego
standardu usług – co wymaga wkładu menadżerskiego podmiotu prywatnego i stanowi
zachętę do utrzymania wysokiej jakości usług.

22

A. Buisson, From PF1 to PF2: the reform of the Public Private Partnership model in the UK, Norton Rose Fulbright
LLP, listopad 2013, s. 3.
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Podział ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym z reguły oznacza przejęcie przez
podmiot prywatny ryzyka wzrostu kosztów przedsięwzięcia, opóźnień oraz jakości usług.

Bardzo istotne dla funkcjonowania PFI w Wielkiej Brytanii są zestandaryzowane reguły
konstruowania kontraktów PFI, które tworzone są przez krajowy organ odpowiedzialny za
wdrażanie i rozwój inicjatywy PFI (obecnie jest to Infrastructure UK) i stanowią wiążącą instrukcję
kształtowania postanowień umownych w PFI (Standardisation of PFI Contracts, SoPC).
Obowiązującą wersją dokumentu jest Standardisation of PF2 Contracts z 2013 r.

Perspektywa
długotermino
wa (15-30 lat)
Wynagrodzenie
okresowe
partnera
prywatnego

Special
Purpose
Vehicle

Ryzyko
popytu na
usługę partner
publiczny

PFI
Uzależnienie
wynagrodzenia od
świadczenia
usugi

Ryzyko projektu,
budowy,
świadczenia
usług - partner
prywatny

Schemat 1 – Elementy modelu PFI

SoPC stanowi swego rodzaju przewodnik po tworzeniu kontraktu PFI. Dzieli się na sekcje,
odpowiadające poszczególnym zagadnieniom podlegającym uregulowaniu w kontrakcie PFI.
Każda z nich opatrzona jest szerokim komentarzem wyjaśniającym czynniki decydujące o
potrzebie wprowadzenia do umowy określonych postanowień oraz konsekwencje ich
wprowadzenia. W konsekwencji, SoPC powinno być traktowane jako podręcznik, czy instrukcja
pomagająca stworzyć kontrakt PFI dopasowany do konkretnych okoliczności danego
przedsięwzięcia, a nie stanowi gotowej i uniwersalnej umowy.
Jak wskazano we wprowadzeniu do SoPC (w wersji zaktualizowanej dla PF2), podstawowym
celem SoPC jest:


wdrożenie odpowiedniego dla obecnej polityki PF2 podziału ryzyk w kontrakcie,



wskazanie przykładowego brzmienia postanowień umowy (zarówno obowiązkowych, jak i
fakultatywnych),
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uzupełnienie niektórych luk w standaryzacji kontraktów,



skrócenie procedury zawierania kontraktu PFI, poprzez wytworzenie standardowego
podejścia w wielu kwestiach, na które strony mogą wyrazić zgodę bez przeciągających się
negocjacji23.

1.3.1.2 Analiza elementów systemu PFI
1.3.1.2.1 Jednostka centralna odpowiedzialna za PFI
Nieodzownym elementem brytyjskiego systemu PFI były tworzone od 1997 r. z inicjatywy
rządowej organy krajowe, których zadaniem było wspieranie rozwoju rynku PPP w Wielkiej
Brytanii. Pierwszą krajową instytucją tego typu powołaną do prowadzenia projektów PFI była
grupa zadaniowa ministerstwa skarbu - Treasury Taskforce (TTF), uformowana w ramach
struktury ministerstwa skarbu (HM Treasury) w 1997 r. Stanowiło to realizację postulatu Sir
Malcolma Batesa, szefa ubezpieczeniowej grupy Pearl Group, wyrażonego w wynikach audytu
PFI, zleconego Malcolmowi Batesowi przez rząd24.
TTF miało za zadanie wspierać i promować aktywność i angażowanie się różnych organów
administracji rządowej w model PFI. Działania TTF objęły szereg znaczących inwestycji PFI, w
których TTF pełniło doradczą rolę, pomagając departamentom wyznaczyć priorytety kierujące od
początku procesem udzielania zamówienia oraz oceny VfM w modelu PFI. W okresie
funkcjonowania TTF rząd opublikował poprzez ten organ liczne wytyczne, polityki, noty techniczne
i case studies.
Następnie w 1999 r., w konsekwencji przeprowadzenia kolejnej oceny postępu PFI w Wielkiej
Brytanii przez Malcolma Batesa, w której zawarł on rekomendację stworzenia permanentnego
organu obsługującego program PFI, utworzono Partnerships UK (PUK), który stał się
spadkobiercą TTF. PUK przyjął formę spółki joint venture z większościowym udziałem sektora
prywatnego oraz udziałem centralnej administracji rządowej, w której rolę prezesa powierzono
osobie wywodzącej się z sektora prywatnego. Założeniem było, by podmioty publiczne, chcąc
zaangażować się w przedsięwzięcie PFI, mogły na zasadzie dobrowolności zwrócić się o pomoc
do PUK. Jednocześnie, organowi temu nie przyznano monopolu w zakresie zarządzania
procesami PFI, by konkurował on o świadczenie takich usług na zasadach rynkowych25.
PUK działał od 2000 r. (do wchłonięcia go przez Infrastructure UK w 2009 r., o czym poniżej) i
współpracował z podmiotami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi nad poszczególnymi
transakcjami z zakresu PPP, zmierzając do usprawnienia planowania, negocjowania i zawierania

Publikacja HM Treasury Standardisation of PF2 Contracts. Draft, 2012, dostępna pod linkiem
https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2 (dostęp 4.12.2016 r.), s. 2.
24 Notka na blogu poświęconym PPP, dostępna pod linkiem http://pppartnership.blogspot.com/2009/06/who-is-who-inppp-sir-malcolm-bates.html (dostęp 2.12.2016 r.).
25 HM Treasury, Treasury Taskforce, Treasury, Shake-up for PFI and Government procurement plans will
save up to £1 billion, notka prasowa 124/99, 22 lipca 1999 r.
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kontraktów PPP. Zarząd PUK składał się z członków pochodzących z sektora prywatnego oraz
publicznego. Na straży interesu publicznego stała rada doradcza składająca się z głównych
udziałowców sektora publicznego. W marcu 2011 r. PUK sama stała się partnerstwem publicznoprywatnym, w następstwie przejęcia 51% udziałów w PUK przez sektor prywatny i pozostawienia
49% w rękach sektora publicznego.
Oprócz PUK, które zastąpiło TTF od strony projektowej, w 2000 r. utworzono również Office of
Government Commerce (OGC), które kontynuowało działalność polityczną TTF, przejmując
zadania modernizacji zamówień rządowych oraz reprezentacji Wielkiej Brytanii w sprawach
związanych z PPP na arenie międzynarodowej (w Unii Europejskiej, w strukturach WTO, itp.).
Działającemu w ramach OGC Private Finance Unit (PFU) powierzono rozwijanie i promowanie
polityk PFI dla podmiotów publicznych.
Obecnie, od 2009 r., centralną krajową jednostką odpowiedzialną za PPP w Wielkiej Brytanii jest
Infrastructure UK (IUK), która wchłonęła PUK. Założenia działania IUK są nieco szersze niż
instytucji działających przed nią, gdyż koncentruje się ona na długoterminowych celach i
potrzebach infrastrukturalnych Wielkiej Brytanii, promując długofalowe inwestycje sektora
prywatnego w tym zakresie, nie ograniczając się jedynie do PPP. IUK pozostaje jednak głównym
organem, w którego gestii leży prowadzenie polityki związanej z PPP, rozpowszechnianie dobrych
praktyk i egzekwowanie wytycznych (np. standardowych kontraktów PFI).
Do poszczególnych zadań IUK należy nadzór nad strategicznym zarządzaniem inicjatywą PFI
oraz doradztwo na rzecz ministerstw. IUK odpowiada również za prowadzenie prac nad reformami
PFI oraz przygotowywanie i publikowanie kluczowych dokumentów i wytycznych dotyczących
PFI, jak też gromadzenie i przetwarzanie danych o projektach. IUK posiada również zespół
stanowiący zaplecze wspierające od strony biznesowej projekty PFI, kontrolując ekonomiczne
aspekty umów, a także przeprowadza weryfikację wniosków o aprobatę odstępstw od
zestandaryzowanych postanowień kontraktów PFI (SoPC).
Z kolei w 2010 r. OGC zastąpione zostało przez Efficiency and Reform Group (ERG) w
prowadzeniu na wysokim, krajowym poziomie spraw związanych z ogólnymi wytycznymi
efektywności PFI/PPP oraz implementacją dyrektyw UE odnoszących się do PPP. Dodatkowo, w
ramach ERG działa od 2011 r. także Major Projects Authority (MPA), jednostka dedykowana dla
największych i najważniejszych rządowych projektów o charakterze PFI/PPP, mająca za zadanie
usprawnić zarządzanie nimi.
Finalnie, od 1 stycznia 2016 r. IUK oraz MPA połączone zostały w ramach Infrastructure and
Projects Authority (IPA). IPA skupia w jednej instytucji specjalistyczne doradztwo w zakresie
infrastruktury, realizacji i wsparcia głównych projektów, a jej działanie rozciąga się na wszystkie
sektory rządowe.
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Warto również podkreślić, że niezależnie od powołanych instytucji na poziomie krajowym, których
celem jest usprawnienie, popularyzowanie oraz promowanie PPP w Wielkiej Brytanii, na poziomie
lokalnym działa także Local Partnerships – podmiot świadczący usługi doradcze z zakresu
PFI/PPP na rzecz lokalnych władz i podmiotów publicznych prowadzących takie kontrakty.
Owocem jego działalności jest Local Partnerships Procurement Pack Portal, czyli portal
internetowy zawierający całość polityk, dobrych praktyk, szczególnych wytycznych sektorowych i
innych dokumentów istotnych dla realizowania PPP/PFI na poziomie lokalnym (znajduje się tam
również dostosowana do lokalnych PFI standaryzacja SoPC).
Biorąc pod uwagę znaczenie w brytyjskim systemie PFI zaplecza merytorycznego dla tego
schematu realizacji inwestycji, przez tworzenie polityki i strategii dla PFI, zapewnienie ich
wdrażania poprzez odpowiednie klauzule umowne oraz agregowanie danych na temat przebiegu
projektów PFI, celem ich analizy i wyciągnięcia z nich wniosków dla rozwoju PFI, trudno przecenić
rolę krajowych instytucji, którym powierza się te zadania26.
Glosariusz instytucji:
ERG

- Efficiency and Reform Group

IPA

- Infrastructure and Projects Authority

IUK

- Infrastructure UK

MPA

- Major Projects Authority

OGC

- Office of Government Commerce

PUK

- Partnerships UK

TTF

- Treasury Taskforce

Rozwój instytucjonalny PFI
1993

Stworzenie Panelu Private Finance

1997

Stworzenie Treasury Taskforce jako jednostki koordynującej działanie w zakresie PFI
międzysektorowo, łączącej ramię projektowe oraz strategiczne

1999

Wydanie pierwszej standaryzacji kontraktów PFI

2000

Uruchomienie Partnerships UK
Utworzenie Office of Government Commerce (OGC)

2001

PUK samo staje się PPP i otrzymuje wkład kapitałowy sektora prywatnego

UK infrastructure projects—relevant sources, government bodies and guidance, komentarz praktyczny dostępny pod
linkiem (po zalogowaniu) http://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/bankingandfinance/document/391290/5D5H-YVP1F185-S4CK-00000-00/UK_infrastructure_projects_relevant_sources__government_bodies_and_guidance
(dostęp
5.12.2016 r.).
26
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Rozwój instytucjonalny PFI
2003

Publikacja “PFI: meeting the investment challenge”

2004

Uruchomienie bazy projektów, uruchomienie programu Partnerships for Schools

2006

2009

Wzmocnienie operacyjnego wsparcia dla 600 działających projektów
Publikacja “PFI: strengthening long-term partnerships”
PUK tworzy joint venture – Local Partnerships, celem wsparcia lokalnych projektów
PPP

2010

Rozpoczęcie wygaszania działalności PUK i integrowania operacji do HM Treasury
OGC zastąpione zostało przez Efficiency and Reform Group (ERG)

2011

Infrastructure UK rozpoczyna działanie na pełną skalę w ramach HM Treasury jako
następca PUK
Uruchomienie Major Projects Authority

2016

IUK oraz MPA połączone zostały w ramach Infrastructure and Projects Authority

Tabela 1– Rozwój instytucjonalny PFI; źródło: publikacja European PPP Expertise Centre, United
Kingdom – England. PPP Units…, s. 13.

1.3.1.2.2 Analiza value for money
Wdrożenie modelu PFI w Wielkiej Brytanii jest wyrazem jednej z form zaangażowania sektora
prywatnego w zaspokajanie potrzeb użyteczności publicznej. W systemie sposobów realizacji
tych zadań publicznych znajduje się ona pomiędzy prywatyzacją, od której PFI odróżnia istotna
rola podmiotu publicznego, nabywającego usługi lub umożliwiającego realizację przedsięwzięcia,
a zleceniem świadczenia usług (contracting out), w którym inaczej niż w PFI podmiot prywatny
nie zapewnia aktywów trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług. Założeniem
przyświecającym

ww.

formom

zaangażowania

sektora

prywatnego

jest

maksymalne

wykorzystanie przewagi komparatywnej poszczególnych uczestników procesów gospodarczych,
z jednoczesnym zoptymalizowaniem ogólnych kosztów projektu27.

G. Allen, The Private Finance Initiative (PFI), Research Paper 01/117, grudzień 2001, dostępny pod linkiem
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP01-117/RP01-117.pdf (dostęp 2.12.2016 r.).
27
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Schemat 2 - Charakter modelu PFI

Warunkiem koniecznym dla urzeczywistnienia tego założenia jest przeprowadzenie analizy value
for money (VfM), będącej jednym z kluczowych elementów schematu PFI i jego etapem
wstępnym. Analiza to polega na badaniu, czy powierzenie sektorowi prywatnemu kontroli nad
określonymi aktywami i przeniesienie na sektor prywatny wskazanych ryzyk nie pociągnie za sobą
nadmiernych kosztów dla sektora publicznego. Początkowo w PFI value for money badano przy
zastosowaniu „komparatora sektora publicznego” (public sector comparator, PSC) – oznaczało
to, że wartość okresowych płatności na rzecz podmiotu prywatnego, któremu powierzone miało
być wybudowanie i eksploatowanie obiektu, porównywano do wartości nakładów inwestycyjnych
koniecznych dla zrealizowania określonego obiektu infrastrukturalnego jako inwestycji z budżetu.
Jeżeli druga wartość przewyższała pierwszą, projekt PFI wykazywał pozytywne value for
money28.
W 2006 r. powyższa metodologia została rozbudowana i ulepszona poprzez wprowadzenie
trzystopniowej ewaluacji VfM, prowadzonej na każdym etapie realizacji projektu, aż do jego
finansowego zamknięcia, wyznaczanego przez udzielenie zamówienia i zawarcie umowy29. Tym
samym, obecnie stosowana metodologia zakłada przeprowadzenie:
1) oceny na poziomie programowym mającej na celu zapewnienie, że do realizacji
poprzez PFI przeznaczone są tylko projekty takiego typu, który jest do tego odpowiedni i
zapewni zadowalający poziom VfM. Ten etap odbywa się w trakcie corocznego
planowania budżetu przez daną jednostkę budżetową, gdy zapadają decyzje co do
wydatkowania środków publicznych. Ocena na etapie 1 ma charakter strategiczny i
odpowiedzialny za nią podmiot prowadzący projekt musi zapewnić, że istnieje
elastyczność pozwalająca na wyjście ze schematu PFI dla danego projektu, jeżeli na
etapie 2 lub 3 okaże się, że wynik VfM jest negatywny.
2) oceny na poziomie projektu, mającej na celu wstępną ocenę przedsięwzięcia według
Outline Business Case (OBC), która powinna zakończyć się przed ogłoszeniem informacji
28

M. Bitner, Modele partnerstwa…, s.26.
Publikacja HM Treasury Value for Money Assessment Guidance, listopad 2006, dostępna pod linkiem
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-and-contract-management (dostęp 1.12.2016 r.), s. 5.
29
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o zamiarze udzielenia zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal of the
European Union, OJEU). Celem tego etapu, który zastąpił poprzednio stosowaną metodę
jest zweryfikowanie w oparciu o indywidualne uwarunkowania konkretnego projektu, czy
dokonane na etapie 1 ustalenia pozostają dla projektu aktualne, czy też istnieją powody
dla odejścia od trybu PFI.
3) oceny na poziomie zamówienia, mającej na celu zapewnienie konkurencyjności oraz
realnego powiązania planowanego przedsięwzięcia z rynkowymi realiami. Ocena na tym
etapie powinna rozpocząć się bezpośrednio po etapie 2 oceny i być kontynuowana aż do
momentu finansowego zamknięcia projektu. Jej celem jest zweryfikowanie, czy w
przedmiocie

udzielanego

zamówienia

zaistnieją

mechanizmy

konkurencyjne,

zapewniające zadowalający poziom VfM; Ocena taka nie będzie możliwa np. w sytuacji
dostępności na rynku tylko jednego partnera prywatnego mogącego wykonać projekt.
Kryteria oceny na etapie pierwszym i drugim są podobne – zarówno w etapie 1 jak i 2 następuje
bowiem weryfikacja, czy projekt spełnia poniższe warunki30:
1) Wykonalność – ocena, czy w odniesieniu do konkretnego projektu mogą zaistnieć
problemy z jego efektywnością, rozliczeniem, czy udziałami w przedsięwzięciu, mogące
przemawiać za jego realizacją przez podmiot publiczny w trybie konwencjonalnego
zamówienia, a nie PFI. W ramach tego kryterium należy również ocenić, czy jest
możliwość klarownego określenia w kontrakcie wymogów końcowych wobec usług oraz
skutecznego ukształtowania podziału ryzyk poprzez te wymogi;
2) Atrakcyjność – porównanie korzyści mogących wynikać z zastosowania różnych trybów
zamówienia, tj. zachęt oraz transferu ryzyk w PFI z jednej strony, z niższymi kosztami
finansowania przy tradycyjnym zamówieniu publicznym z drugiej. Ocena wymaga
rozważenia relatywnych korzyści i strat związanych z długoterminowym związaniem
umownym sektora publicznego i prywatnego i skuteczności mechanizmów mogących
mieć zastosowanie dla zapewnienia wielostronnych korzyści.
3) Osiągalność – wymaga zweryfikowania prawdopodobnego poziomu zainteresowania
istniejącego na rynku, możliwości sektora prywatnego, gotowości przyjęcia przezeń
ryzyka, ograniczeń kredytodawców oraz zdolności podmiotu publicznego do zarządzania
skomplikowanym procesem realizacji przedsięwzięcia.
Natomiast w etapie trzecim, nacisk położony jest na jak najwcześniejsze zidentyfikowanie
ewentualnych uwarunkowań rynkowych, mogących mieć negatywny wpływ na realizację danego
PFI. Podmiot publiczny będzie musiał ustalić na tym etapie kamienie milowe w projekcie i wziąć
pod uwagę ewentualne wytyczne sektorowe, jeżeli takie istnieją. Na etapie trzecim poruszana jest

30

Ibidem, s. 16.
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również kwestia odpowiedniego transferu ryzyk na partnera prywatnego, który, co istotne, nie
może być traktowany jako cel sam w sobie, lecz jako środek wykreowania odpowiedniej
dyscypliny oraz zachęty dla partnera prywatnego do osiągnięcia odpowiedniego poziomu VfM.

Schemat 3 – Elementy badania value for money; źródło: publikacja HM Treasury
Value for Money…, s. 15.
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Zgodnie z nowym schematem PF2, do PFI wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie
VfM w projektach. Elementy mające pozytywnie wpłynąć na wzrost ogólnej opłacalności
przedsięwzięć dla strony publicznej i podatnika to m.in.31:


współudział kapitału publicznego w przyszłych projektach, mający zapewnić większą
zbieżność celów i poprawić transparentność,



ułatwienie i usprawnienie procesu udzielania zamówienia dla przyspieszenia realizacji
całego przedsięwzięcia, dbałość o jego szybkość i taniość, poprawa zdolności
zamówieniowych sektora publicznego,



elastyczne podejście do świadczenia usług, poprzez oddzielenie od zamawianych usług
zasadniczych (hard services) towarzyszących im z reguły w poprzednim modelu PFI tzw.
soft services (usług związanych z utrzymaniem czystości i podstawowym zaopatrzeniem
obiektów będących przedmiotem PFI), których świadczenia również wymagano od
partnera prywatnego,



zwiększona swoboda co do poziomu wkładu kapitałowego, który może mieć podmiot
publiczny, bez zaburzenia transferu ryzyka na podmiot prywatny,



wykorzystanie środków mających zachęcić użycie większego wachlarza źródeł
finansowania kredytem, pozwalających na pozyskanie przystępnego, opłacalnego,
długoterminowego finansowania.

W związku z tym, obecnie główny nacisk położony został na zapewnienie wyższej opłacalności
projektów PF2 od konwencjonalnych zamówień publicznych, a VfM niewątpliwie jest centralnym
zagadnieniem dla prowadzenia przedsięwzięcia PF2. Analiza VfM stanowi podstawę wszelkich
decyzji dotyczących ukształtowania kontraktu: co do podziału ryzyka, ukształtowania
wynagrodzenia partnera prywatnego, finansowania, itp. Przeprowadzenie takiej analizy jest
obowiązkiem strony publicznej, który musi ona wykonywać zgodnie z zasadami transparentności
i dbałości o interes publiczny. Zgodnie bowiem z założeniami planowania PPP, tylko dobrze
przeprowadzona analiza VfM może realnie wpływać na stworzenie warunków dla pomyślnego
przeprowadzenia przedsięwzięcia w ramach PPP.
1.3.1.2.3 Ujęcie PFI w bilansie księgowym
Charakterystycznym elementem inicjatyw PFI/PF2 w Wielkiej Brytanii jest również sposób ich
uwzględniania w bilansie księgowym podmiotu publicznego. Model PFI realizacji inwestycji

Publikacja HM Treasury A new approach to public private partnerships, 2012, dostępna pod linkiem
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approa
ch_to_public_private_parnerships_051212.pdf (dostęp 2.12.2016 r.).
31
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infrastrukturalnych opiera się bowiem na pozabilansowym ujęciu długu, który jest konsekwencją
finansowania projektów infrastrukturalnych32.
Finansowanie przedsięwzięć PFI ze strony publicznej odbywa się w ten sposób, że wykonawca
prywatny projektu otrzymuje „jednorodne” wynagrodzenie (unitary payment), obliczone w ten
sposób, by pokryło koszt wybudowania, związany z tym koszt zdobycia pierwotnego kapitału oraz
wynagrodzenie za świadczenie usług. Jest ono wypłacane od momentu rozpoczęcia świadczenia
usług. Zatem począwszy od uruchomienia świadczenia usług, władza publiczna płaci partnerowi
prywatnemu za dostępność usług, z uwzględnieniem odpowiednich korekt zmniejszających
wynagrodzenie w przypadku, gdy poziom świadczonej usługi spada poniżej założonych w
projekcie standardów33.
Generalnie uznawaną zasadą jest zaliczanie inwestycji w stworzenie lub nabycie trwałych dóbr
jako nabycie aktywów, zaś inwestycji w zakup usług jako bieżących wydatków. W modelu PFI,
stosującym wskazany powyżej sposób wynagradzania partnera prywatnego, wydatek publiczny
sprowadza się do nabywania usług, za które przewidziana jest okresowa zapłata, zaś ciężar
początkowego wyłożenia kapitału na sfinansowanie inwestycji spoczywa na podmiocie
prywatnym. Oczywistym skutkiem PFI jest zatem zredukowanie bieżącego obciążenia bilansu
księgowego sektora publicznego, które zastąpione jest strumieniem przyszłych, rozłożonych w
czasie zobowiązań. „Rachunek” wystawiony za konstrukcję nowego obiektu oraz zdobycie
finansowania początkowo reguluje wykonawca prywatny, podczas gdy pieniądze podatników w
dłuższej perspektywie zapewniają mu przychód przez czas trwania umowy PFI, powodując, że
miejsce teraźniejszej inwestycji kapitału przez podmiot publiczny zajmują przyszłe wydatki
bieżące.
Poprzez kontrakt PFI, podmiot publiczny uwalniając się od konieczności wykazania w bilansie
jednorazowych istotnych inwestycji, jednocześnie wiąże się na okres kilkunastu lub kilkudziesięciu
lat zobowiązaniem do wypłaty wynagrodzenia za usługi partnera prywatnego.
Jednocześnie, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że powyżej opisany sposób księgowania inwestycji
PFI spotkał się w Wielkiej Brytanii z podejściem krytycznym, w którym zarzucano mu „ukrywanie”
wydatków publicznych z bilansu podmiotu publicznego. W konsekwencji tego, w reformie
wprowadzającej PF2 położono nacisk na objęcie kontrolą długoterminowych zobowiązań
publicznych wynikających z projektów PF2, które nie są uwidocznione w bilansie bieżącym.
1.3.1.2.4 Special purpose vehicle
Typowym elementem modelu PFI jest z reguły powołanie special purpose vehicle (SPV), czyli
spółki przeznaczonej do zarządzania inwestycją PFI. Nie należy jednak mylić SPV z przypadkami,
w których partner prywatny oraz publiczny zakładają wspólnie w ramach PPP spółkę typu joint
32
33

A. Jachowicz, op. cit., s. 138.
Publikacja European PPP Expertise Centre, United Kingdom – England. PPP Units…., s. 12.
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venture, w której udział kapitałowy jest dzielony pomiędzy nich – taki sposób zaangażowania
podmiotu publicznego nie jest bowiem typowy dla klasycznego PFI. Warto jednak odnotować, że
na przestrzeni lat współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym doszło do
wykształcenia różnego rodzaju modeli hybrydowych, pomiędzy PFI a PPP, a także modeli innego
rodzaju, które przewidują publiczno-prywatne joint venture z większościowym udziałem
prywatnym)34.
SPV w tradycyjnym (i częściowo historycznym już) ujęciu schematu PFI jest zakładane i
finansowane przez prywatnego „sponsora” danego projektu, przy czym najczęściej będzie to
pewna forma spółki z udziałem wykonawcy projektu oraz inwestora-udziałowca. Zazwyczaj
„sponsor” inwestował 10% potrzebnego kapitału, a pozostałe 90% zapewniał kredytodawca –
bank lub grupa banków.
Reforma PFI wprowadzająca PF2 w największym stopniu wpłynęła na aspekt udziału kapitału
własnego podmiotu publicznego w przedsięwzięciach PFI35. Wszystkie przyszłe projekty
realizowane w ramach PF2 mają być bowiem prowadzone z udziałem sektora publicznego jako
mniejszościowego udziałowca w SPV. Przy czym, w założeniu tym chodzi o zaangażowanie
większe niż pojawiające się już wcześniej przypadki udziału państwa w SPV na poziomie 10%, w
stosunku do którego uprawnienia udziałowca nie były aktywnie wykonywane i z reguły podlegał
on odsprzedaniu sektorowi prywatnemu. W obecnych projektach PF2 udział państwa w SPV ma
wynosić ok. 30-49%. Zwiększenie udziału kapitału publicznego w SPV jest nakierowane na
wykreowanie podejścia bardziej nastawionego na rzeczywistą współpracę pomiędzy stroną
prywatną a publiczną. Rozumiejąc wynikającą z większego udziału w PF2 potrzebę
zaangażowania menadżerskiego na wyższym, bardziej wymagającym poziomie, strona publiczna
przewidziała powołanie osobnej jednostki rządowej w ramach ministerstwa skarbu (HM Treasury),
tj. PF2 Equity Unit, odpowiedzialnej za specjalistyczne zarządzanie projektami PF2 od strony
biznesowej. PF2 Equity Unit jest zespołem ekspertów funkcjonujących w ramach IUK.
Wydzielenie specjalistycznej jednostki ma również na celu oddzielenie organizacyjne podmiotu
publicznego, który jako partner publiczny udziela zamówienia oraz innego podmiotu publicznego,
który posiada udział w SPV oraz biznesowo zarządza projektem. To działanie ma przeciwdziałać
konfliktowi interesów po stronie podmiotu publicznego działającego jako zamawiający z jednej
strony oraz jako inwestor z drugiej36
SPV jest nieodzownym elementem finansowania projektu w modelu tzw. project finance,
nadającym się najlepiej dla przeprowadzania inwestycji o dużej kapitałochłonności. Z uwagi na
to the Private Finance Initiative and Public Private Partnerships, komentarz praktyczny dostępny pod
linkiem (po zalogowaniu) http://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/bankingandfinance/document/391290/5D5H-YVP1F185-S3W8-00000-00/Introduction_to_the_Private_Finance_Initiative_and_Public_Private_Partnerships
(dostęp
3.12.2016 r.).
35 A. Buisson, From PF1 to PF2: the reform of the Public Private Partnership model in the UK, Norton Rose Fulbright
LLP, listopad 2013, s. 4.
36 Publikacja HM Treasury A new approach…, s. 29 i n.
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fakt, że ilość potrzebnego kapitału przerasta z reguły możliwości wykonawców, czy firm
startujących w przetargu pojedynczo, zawiązywane są konsorcja SPV, z udziałem firm
konstruktorskich/deweloperskich z jednej strony, oraz inwestorów kapitałowych z drugiej. Celem
SPV jest zarządzanie przedsięwzięciem PFI, czego głównym elementem jest organizacja kapitału
początkowego, w znacznej mierze poprzez zaciągnięcie kredytów.
Oparcie finansowania projektu o SPV w modelu project finance jest atrakcyjne dla podmiotów ją
zawiązujących, w szczególności inwestorów kapitałowych, ponieważ pozwala na zdjęcie z nich
obciążenia kredytem, który nie jest zaciągany przez nich, lecz przez SPV, która jest stworzona na
potrzeby realizacji danego projektu i odpowiada za spłatę zobowiązań finansowych, za które
odpowiedzialność inwestorów jest ograniczona ich udziałem w SPV37
Rodzaje udziałowców w SPV
Ze względu na moment inwestowania:
Inwestorzy pierwotni

Mają kierowniczą rolę w realizacji projektu i nierzadko są
kapitałowo powiązani z podwykonawcami. Mogą zatrzymać przy
sobie udział kapitałowy w projekcie przez cały okres życia
projektu lub sprzedać go po fazie konstrukcyjnej, celem
ponownego wykorzystania środków do nowej inwestycji.

Inwestorzy następczy

Nabywają udział w projekcie istniejącym, zazwyczaj po
zrealizowaniu fazy konstrukcji obiektu/infrastruktury w projekcie.

Ze względu na typ inwestora:
Inwestorzy branżowi

Zazwyczaj inwestorzy pierwotni. Wykonują z reguły w SPV rolę
zarządzania przedsięwzięciem, są odpowiedzialni za część lub
całość konstrukcji, a potem usługi utrzymania i zarządzania
obiektami.

Inwestorzy kapitałowi

Zazwyczaj nie są powiązani z podwykonawcami, a
podstawowym ich interesem w projekcie jest maksymalizacja
zwrotu z inwestycji dla swoich udziałowców lub np. funduszy
inwestycyjnych.

Inwestorzy
instytucjonalni

Np. fundusze emerytalne. Ci inwestorzy nie są zainteresowani
przede wszystkim maksymalizacją zysku, lecz pozyskaniem
długoterminowego i stabilnego dopływu środków, który
odpowiadał będzie ich okresowym zobowiązaniom, np. do
wypłaty emerytur. Zwykle inwestorzy tego rodzaju dołączają do
przedsięwzięcia w fazie operacyjnej, by uniknąć wystawienia na
ryzyka związane z przetargiem czy konstrukcją infrastruktury.
Zależnie od potrzeb, przyjmują bardziej aktywną rolę w
operowaniu projektem albo pozostają inwestorem pasywnym.

37
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Tabela 2 - Rodzaje udziałowców w SPV; źródło: publikacja HM Treasury A new approach…, s. 30.

1.3.1.2.5 Uprawnienia kredytodawców – step in rights38
W modelu brytyjskim elementem zabezpieczającym interesy kredytodawców (mających
pierwszeństwo zaspokojenia, tzw. senior lenders) obejmujących udziały w SPV jest instytucja tzw.
step in rights, przysługujących kredytodawcom na podstawie porozumienia zawieranego z
podmiotem publicznym pełniącym rolę zamawiającego w PF2.
Narzędzie to należy odróżnić od istniejącego również w kontrakcie PF2 uprawnienia władzy
zamawiającej do interweniowania w świadczenie usług przez partnera prywatnego w ramach
kontraktu w określonych warunkach, m.in. w razie zagrożenia dla zdrowia publicznego,
środowiska, życia, ze względu na konieczność wykonania ustawowego obowiązku lub na stan
konieczności. W takich sytuacjach, czy to mających źródło w przyczynach zewnętrznych, czy też
w naruszeniu kontraktu przez partnera prywatnego, partner publiczny ma możliwość
interweniowania w świadczenie usług i przejęcia kontroli w niezbędnym zakresie i uprawnienie to
nosi nazwę authority step in. Jest to jednak zupełnie inny mechanizm, niż step in rights
przysługujący kredytodawcom, będący przedmiotem niniejszego podrozdziału.
Zgodnie z SoPF2C, podstawą uprawnienia kredytodawcy do „wstąpienia” w wykonywanie
kontraktu ze strony partnera prywatnego jest porozumienie określane jako Funders’ Direct
Agreement (FDA). Zostaje ono zawarte pomiędzy kredytodawcą/kredytodawcami, a podmiotem
publicznym, reprezentującym stronę publiczną kontraktu, celem uregulowania następstw
rozwiązania kontraktu lub zagrożenia rozwiązaniem kontraktu w następstwie naruszenia
zobowiązań

podmiotu

prywatnego

odpowiedzialnego

za

wykonawstwo

(konstruktora,

dewelopera).
Porozumienie FDA ma zabezpieczać interes kredytodawcy sektora prywatnego, który uczestniczy
w finansowaniu przedsięwzięcia zabezpieczając swoją wierzytelność głównie na projektowanych
przepływach pieniężnych z przedsięwzięcia, będąc jednocześnie uzależnionym od wykonawcy
infrastruktury czy obiektu potrzebnego dla świadczenia usług i nie mając realnego wpływu na
dotrzymanie przez niego terminów oraz zobowiązań. Dzięki temu porozumieniu, kredytodawca w
razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania kontraktu, wstępuje w prawa i obowiązki
przypisane partnerowi prywatnemu i ma możliwość naprawy sytuacji oraz kontynuowania
wykonywania kontraktu.
W związku z powyższym, istotnymi kwestiami, które musi regulować FDA, jest określenie:


38

w jakich dokładnie okolicznościach kredytodawca może wykonać prawa step-in;
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w jakim zakresie kredytodawca ma obowiązek przejąć odpowiedzialność spoczywającą
na wykonawcy;



jak szeroki jest wachlarz możliwości kredytodawcy naprawy naruszenia kontraktu ze
strony wykonawcy.

Warto podkreślić, że podejście do obowiązku przyjęcia na siebie odpowiedzialności i zobowiązań
wykonawcy przy wstąpieniu w jego prawa było zmienne – we wczesnych projektach PFI podmioty
publiczne wymagały zobowiązania się kredytodawcy wykonującego step-in do przyjęcia na siebie
odpowiedzialności w sztywno określonej wysokości. Obecnie natomiast przyjętą praktyką jest, że
dla wykonania praw step in przez kredytodawcę, czyli podjęcia działań naprawczych w stosunku
do projektu oraz próby maksymalizacji efektywności jego realizacji, nie jest konieczne z góry
przyjęcie na siebie odpowiedzialności w określonej wysokości.
Zaznaczyć należy, że prawa step-in przysługujące kredytodawcy są istotnym uprawnieniem
mogącym mieć wpływ na gotowość finansowania przedsięwzięcia PPP.
1.3.1.2.6 Finansowanie PFI – project finance39
Finansowanie typu project finance dobrze sprawdza się w odniesieniu do długoterminowych
projektów, przez co lepiej dopasowane jest do charakteru projektów PFI, z okresem życia rzędu
nawet 30 lat. Indywidualni wykonawcy lub inwestorzy rzadko mają zdolność zapewnienia
finansowania w tak długiej perspektywie. Model wynagrodzenia oparty na okresowych
płatnościach rozłożonych w czasie i uzależnionych od zapewnienia określonego poziomu
świadczonych usług jest typowy dla inwestycji finansowanych w ramach project finance i związany
z tym sposobem finansowania rynek jest dobrze przygotowany na obsługę tego typu rozwiązań40.
Project finance jest długoterminowym sposobem finansowania projektów infrastrukturalnych,
opartym na przewidywanych przepływach finansowych z projektu, nie zaś na bilansie
rachunkowym sponsorów. Zazwyczaj struktura finansowania takiego projektu obejmuje pewną
liczbę inwestorów kapitałowych, określanych jako „sponsorzy”, oraz bank lub grupę banków lub
innych instytucji kredytowych, zapewniających pożyczki na realizację przedsięwzięcia.
Kredyty te są z reguły zabezpieczone na majątku projektu i spłacane z okresowych płatności za
usługi świadczone w projekcie. Ich zabezpieczeniem nie jest natomiast majątek, czy zdolność
kredytowa samych sponsorów. Dług jest zwykle zabezpieczony na całym majątku projektu, w tym
na kontrakcie partnerstwa publiczno-prywatnego, generującym przychód.
Dla każdego projektu opartego na project finance zakładana jest z reguły SPV (jest ona, jak
wskazano w pkt 1.2.1.2.4 kluczowym elementem tego modelu finansowania). Taka spółka
Opracowanie EPEC dotyczące project finance, dostępne pod linkiem: http://www.eib.org/epec/g2g/annex/1-projectfinance/index.htm (dostęp 14.12.2016 r.).
40
Publikacja HM Treasury Standardisation of PF2 Contracts. Draft, 2012, dostępna pod linkiem
https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2 (dostęp 4.12.2016 r.), s. 282.
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stanowi tarczę dla majątku sponsorów projektu, chroniącą przed odpowiedzialnością finansową
związaną z potencjalną porażką przedsięwzięcia. SPV nie posiada bowiem żadnego majątku
poza projektem PFI/PF2. Do SPV wchodzą bowiem wkłady kapitałowe udziałowców projektu
potrzebne dla zapewnienia finansowej stabilności projektu, czy częściowo zabezpieczenia
pożyczek.

Schemat 4 - Typowa struktura project finance; źródło: M. Scorge, The nature of credit risk in project
finance, BIS Quarterly Review, 2004, http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0412h.pdf

1.3.1.2.7 Zmiana i rozwiązanie kontraktu PFI41
W związku z presją wywieraną na sektor publiczny, zmierzającą do redukcji wydatków, w
ostatnich latach pod lupą znalazły się przedsięwzięcia PFI. Jako źródło trwających i
długoterminowych zobowiązań finansowych, których stałość w zmiennych warunkach
gospodarczych może prowadzić do zdezaktualizowania się ich opłacalności w perspektywie
wieloletniej, kontrakty PFI mogą być szczególnie podatne na potrzebę ich zmian lub rozwiązania
w związku ze zmianą okoliczności.

PFI contracts—changes, variations and terminations, komentarz praktyczny dostępny pod linkiem (po zalogowaniu)
http://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/bankingandfinance/document/391290/5D5H-YVP1-F185-S47W-0000000/PFI_contracts_changes__variations_and_terminations (dostęp 4.12.2016 r.).
41
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W związku z potrzebą rewizji trwających projektów PFI, IUK przygotowała w 2011 r. dokument
zawierający wytyczne co do sposobów i możliwości modyfikacji kontraktów PFI w fazie
operacyjnej celem redukcji kosztów42.
Ze względu na fakt, że znaczna część kontraktów PFI realizowana jest na zasadach prawa Unii
Europejskiej

o zamówieniach publicznych

lub o udzielaniu koncesji, w wytycznych

zasygnalizowano potrzebę weryfikacji w konkretnym przypadku, czy planowana zmiana nie
zostanie zakwestionowana w oparciu o te przepisy43.
Poza ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z wymogów zamówień publicznych, wobec PFI
nie wprowadzono w Wielkiej Brytanii przeszkód dla zmian kontraktu podobnych do polskiego art.
13 u.p.p.p.
Odnośnie kontraktów PFI wyróżnia się 3 możliwe rodzaje ich modyfikacji:
1) rozwiązanie,
2) zmiana, przeprowadzana za pomocą protokołu zmiany,
3) „wariacja” (variation), mająca charakter poważniejszy niż zmiana.
[Rozwiązanie]
W odniesieniu do rozwiązania kontraktu PFI, było ono w przeszłości traktowane jako środek
ostateczny, wysoce kosztowny i ryzykowny. Jednakże wraz ze zwiększającą się presją publiczną
na ograniczanie wydatków, rozwiązanie kontraktu PFI bywa coraz częściej brane pod uwagę, a
korzyść uwolnienia się strony publicznej od zobowiązań finansowych wobec partnera prywatnego
może przewyższać ryzyka z tym związane. Motywacją do rozwiązania umowy może być
zwłaszcza: brak VfM, odgórne presje i ograniczenia budżetowe, niezadowalające wyniki działania
SPV, czy spadek zapotrzebowania na usługi będące przedmiotem projektu, itp.
Z reguły kontrakty PFI przewidują ich rozwiązanie:


z winy partnera prywatnego (w razie niedostarczania usługi, osiągnięcia określonego
granicznego poziomu redukcji płatności w związku z niską jakością usługi, a czasem też
na zasadzie ogólnej klauzuli istotnego naruszenia umowy),



z winy partnera publicznego (w razie braku płatności lub istotnego naruszenia umowy),



lub w związku z działaniem siły wyższej.

Publikacja HM Treasury Making savings in operational PFI contracts, 2011 r., dostępna pod linkiem
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211210/iuk_making_savings.pdf
(dostęp 16.12.2016 r.).
43 Ibidem, s. 9.
42

29 | S t r o n a

Niekiedy spotykane są również postanowienia o możliwości rozwiązania umowy bez wyraźnej
przyczyny, co zwykle jest uprawnieniem jedynie partnera publicznego, na rzecz którego
przewidziane jest prawo do zatrzymania budowanej przez partnera prywatnego infrastruktury.
W konsekwencji rozwiązania umowy PFI, często obiekt, którego PFI dotyczy, zostaje w rękach
partnera publicznego, bez względu na to, po której stronie leżą przyczyny rozwiązania umowy. W
przypadku rozwiązania umowy, za które odpowiedzialność ponosi partner publiczny, jest on
zwykle zobowiązany pokryć koszt kredytu, spłaty udziałowców w przedsięwzięciu, kosztów
odpraw, należności na rzecz podwykonawców lub inne koszty i szkody jakie w związku z tym
ponosi partner prywatny. Natomiast, w przypadku, gdy partner prywatny ponosi odpowiedzialność
za rozwiązanie kontraktu, to w przypadku przejęcia własności nad przedmiotem umowy przez
partnera publicznego, partner prywatny zachowuje prawo do tej części wynagrodzenia, która
odpowiada zrealizowanym przez niego i zatrzymanym przez partnera publicznego pracom.
Konstrukcja taka ma zapobiegać nadmiernemu wzbogaceniu partnera publicznego i utrzymywać
równowagę stron umowy PFI. W razie rozwiązania umowy wysokość należnego partnerowi
prywatnemu wynagrodzenia ustalana jest przez przeprowadzenie wyceny danego obiektu, czy
aktywów, opartej najczęściej na teście rynkowym, w którym ustala się w jakiej wysokości są gotowi
złożyć oferty alternatywni wykonawcy startujący w przetargu na dany obiekt lub aktywa (jeżeli
natomiast nie jest to możliwe, wycena powierzona zostaje biegłym w tym zakresie).
Warto jednocześnie podkreślić, że kontrakt może regulować własności obiektu PFI po jego
rozwiązaniu także w inny sposób, przyznając taki obiekt partnerowi prywatnemu. W modelu
brytyjskim nie istnieje bowiem bezwzględnie obowiązujące prawo pierwokupu przysługujące
partnerowi prywatnemu w razie sprzedaży przedmiotu kontraktu przez partnera publicznego.
W zależności od przedmiotu kontraktu, wyróżnia się przypadki, w których właściwsze jest
zatrzymanie do dyspozycji przez podmiot publiczny obiektu, o czym może decydować jego
niezdatność do alternatywnego zastosowania, zapotrzebowanie publiczne na świadczone za jego
pomocą usługi, oraz przypadki takie, w których bardziej opłacalne jest przekazanie obiektu
partnerowi prywatnemu z racji jego ogólnego przeznaczenia, możliwości alternatywnego
wykorzystania lub braku wyraźnego zapotrzebowania publicznego na świadczone za jego
pomocą usługi.
Kontrakt PFI/PF2 powinien zatem z góry regulować do kogo ma trafić przedmiot kontraktu po jego
zakończeniu oraz w razie jego rozwiązania, gdyż element ten w istotny sposób wpływa na ocenę
kosztów projektu, a zatem na VfM.
Co istotne, również sposób finansowania PFI oparty na spółce SPV, w której skład wchodzi
wykonawca oraz inwestorzy kapitałów, i która finansowana jest kredytem, wpływa na rozkład
kontroli nad przedsięwzięciem po stronie partnera prywatnego i wykonywanie uprawnień
związanych z rozwiązaniem kontraktu. Kredytodawcy bowiem, z racji jego kluczowej roli w

30 | S t r o n a

finansowaniu projektu, przysługują uprawnienia decyzyjne w razie wykonywania prawa
odstąpienia przez stronę prywatną, które jest zależne od jego zgody. Również w razie zagrożenia
odstąpieniem ze strony publicznej – kredytodawca może wejść w miejsce wykonawcy celem
renegocjacji problemów, które powodują groźbę odstąpienia lub zaproponowania przekształcenia
kontraktu lub zmiany wykonawcy. Warto jednocześnie podkreślić, że podmiot publiczny ma, poza
ograniczeniami zmian umowy w przypadku zamówienia publicznego, ograniczoną możliwość
zablokowania proponowanych przekształceń kontraktu PFI. Prawa kredytodawcy przesądzają
zatem o jego silnej pozycji w negocjacjach związanych z ewentualnym rozwiązaniem lub zmianą
kontraktu (co szerzej opisano w pkt 1.2.1.2.5).
W związku z rozwiązaniem kontraktu PFI strona publiczna, jak i prywatna musi liczyć się z
powstaniem ryzyk związanych z:


wykazaniem przez stronę przeciwną braku naruszenia przez nią kontraktu w sposób
uzasadniający jego rozwiązanie,



utratą finansowania przedsięwzięcia przez dotychczasowych kredytodawców,



brakiem możliwości wykonania uprawnień inwestorów zapobiegających rozwiązaniu
przez zaproponowanie alternatywnych wykonawców.

Natomiast, mając na uwadze występujące po stronie społecznej zapotrzebowanie na usługi
publiczne świadczone w ramach danego PFI, praktyczne względy skłonić mogą strony kontraktu
do wyboru opcji mniej radykalnych, niż jego zakończenie, takich jak zawężenie świadczeń w
ramach umowy, czy zmiana struktury finansowania projektu.
[Zmiana]
Zmiana kontraktu PFI oznacza natomiast taką jego modyfikację, która odbywa się poprzez
sporządzenie protokołu zmiany i odnosi się do zakresu usług świadczonych przez partnera
prywatnego. Tak rozumiana zmiana ma mniejszą wagę niż modyfikacja kontraktu dotycząca jego
pozostałych postanowień. Ta ostatnia nie jest przeprowadzana w trybie protokołu zmiany, lecz
poprzez aneksowanie kontraktu (stanowi omówioną poniżej ‘wariację’).
Protokół zmiany ma na celu stworzenie kompletnej procedury, jaka powinna być zastosowana
celem zmiany zakresu kontraktu PFI, obejmującej kroki od zaproponowania konkretnej zmiany,
przez jej wycenę i akceptację, aż po jego realizację. Nie musi on jednak określać z góry zakresu
lub warunków zmiany. Podkreślana jest waga dobrze zaprojektowanego protokołu zmiany, który,
podobnie jak cała treść kontraktów PFI, jest opracowywany zgodnie z zasadami zawartymi w
standaryzacji kontraktów PFI publikowanej przez organy krajowe (SoPC). Obowiązkowe elementy
procesu zmiany, regulowane protokołem zmiany, to kolejno:


notyfikacja zmian zgodnie z odpowiednim okresem ‘wypowiedzenia’, uwzględniająca ich
zakres, miejsce, proponowany czas realizacji;
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oszacowanie dotyczące zmian przeprowadzane przez wykonawcę,



zgoda podmiotu publicznego,



ustalenie wynagrodzenia i w razie potrzeby organizacja finansowania zmiany,



finansowa, techniczna i prawna analiza due diligence zmiany, którą ma prawo
przeprowadzić kredytodawca (zwykle co do zmian wyższej wartości),



implementacja zmian,



dokumentacja i monitorowanie.

Zgodnie z wytycznymi IUK określającymi zasady konstruowania protokołu zmiany44, protokołem
zmiany mogą być przeprowadzane poniższe modyfikacje:
Rodzaje zmian kontaktu45
Ze względu na inicjatora zmiany:
Zmiana przez podmiot publiczny

Zmiana dotycząca usług lub robot, która jest inicjowana
przez podmiot publiczny, poprzez notyfikowanie
partnera prywatnego i nie jest zmianą wynikającą ze
zmiany prawa.

Zmiana przez podmiot prywatny

Zmiana dotycząca usług lub robot, która jest inicjowana
przez partnera prywatnego, poprzez notyfikowanie
podmiotu publicznego i nie jest zmianą wynikającą ze
zmiany prawa.

Zmiana wynikająca ze zmiany prawa

Zmiana dotycząca usług lub robot, której konieczność
jest wywołana zmianą prawa.

Ze względu na rozmiar zmiany:
Zmiany z Katalogu Zmian Niskiej Zmiana dotycząca usług lub robót wskazana w
Wartości
Katalogu Zmian Niskiej Wartości lub w inny sposób
uzgodniony przez strony (np. poprzez odniesienie do
katalogów wyceniających dane usługi/roboty). Taki
katalog dotyczy zmian w fazie operacyjnej, jest
ustalany w każdym roku tej fazy i określa koszt oraz
czas
wykonania
niewielkich
zmian
w
infrastrukturze/obiekcie.
Zmiany takie nie powinny indywidualnie przekraczać
kosztu 10 000 funtów.

Publikacja
HM
Treasury
Change
Protocol
Principles,
2012
r.,
dostępna
pod
linkiem
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215078/pfi_change_protocol_principles
.pdf (dostęp 16.12.2016 r.).
45 Ibidem, s. 3.
44
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Rodzaje zmian kontaktu45
Zmiany o średniej wartości

Zmiana dotycząca usług lub robót niewskazana w ww.
Katalogu, której przewidywany koszt implementacji nie
przekracza [200 000]46 funtów lub która wymaga
zmiany okresowego wynagrodzenia dla partnera
prywatnego o mniej niż [2]%.

Zmiany o dużej wartości

Zmiana dotycząca usług lub robót niewskazana w ww.
Katalogu, której przewidywany koszt implementacji
przekracza [200 000] funtów lub która wymaga zmiany
okresowego wynagrodzenia dla partnera prywatnego o
więcej niż [2]%.

Tabela 3 - Rodzaje zmian kontraktu PFI

Jeżeli zmiana jest inicjowana przez podmiot publiczny, wykonawca może odmówić jej
przeprowadzenia jedynie w określonych przypadkach (np. niezgodność z prawem, istotny
negatywny wpływ zmiany na możliwość świadczenia usługi, nierealny czas zmiany, zagrożenie
dla życia/zdrowia).
Natomiast w przypadku, w którym zmiana jest inicjowana przez partnera prywatnego, podmiot
publiczny może ją w sposób arbitralny przyjąć lub odrzucić.
W wielu projektach możliwe jest antycypowanie potrzeby zmiany kontraktu, której wystąpienie w
trakcie jego wykonywania prawdopodobnie nastąpi. Dlatego podstawą solidnego przygotowania
kontraktów PFI jest sformułowanie odpowiedniego protokołu zmiany przewidzianego na taką
ewentualność. Natomiast, w przypadku w którym warunki i szczegóły zmiany nie mogą być
przewidziane z góry, dobrze napisany protokół zmiany posłużyć może do jej przeprowadzenia w
sposób uporządkowany i zmniejszający ryzyko niepowodzeń.
Biorąc pod uwagę, że zmiany kontraktu PFI muszą być w razie zamówienia publicznego lub
udzielania koncesji zweryfikowane pod kątem zgodności z unijnym prawem dotyczącym
zamówień publicznych oraz koncesji, brytyjski protokół zmiany nie wpływa na możliwość ich
dokonywania z pominięciem tych ograniczeń. Jeżeli jednak przewiduje on sposób i zakres
dokonania ewentualnych zmian, może stanowić wystarczające uregulowanie w kontrakcie
możliwości zmiany kontraktu, którego wymaga prawo zamówień publicznych oraz prawo
dotyczące koncesji.
[Wariacja]

Zgodnie z Change Protocol Principles, progi określone dla zmian o średniej i wysokiej wartości (w tabeli umieszczone
w kwadratowych nawiasach) nie są określone sztywno i mogą być kształtowane odpowiednio do danego przypadku
kontraktu.
46
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Dodatkowo, z reguły w trybie aneksu do kontraktu PFI przeprowadzane są jego „wariacje” –
modyfikacje, które dotyczą np. finansowania przedsięwzięcia, zmian zbyt licznych lub
skomplikowanych, by mogły być przeprowadzone poprzez protokół zmiany, restrukturyzacji
projektu (np. zmiany wykonawcy), zmiany harmonogramu i kamieni milowych projektu w związku
z jego opóźnieniami.
Tego typu modyfikacje wymagają zazwyczaj zgody kredytodawcy biorącego udział w
finansowaniu SPV. Ponadto, w przypadku, gdy projekt jest objęty prawem zamówień publicznych,
każda modyfikacja poważniejszego typu (np. zmiana wykonawcy), nieprzeprowadzana poprzez
protokół zmiany, wymagać będzie udzielenia nowego zamówienia według zasad obowiązujących
dla zamówień publicznych. Nawet przeprowadzenie zmiany kontraktu w trybie przewidzianego w
nim protokołu zmiany nie gwarantuje samo przez się, że zmiana taka nie będzie stanowić zmiany
kontraktu niedozwolonej na gruncie prawa zamówień publicznych.
Godnym uwagi elementem powyższego opisu przygotowania PFI na zmiany jest elastyczność w
zakresie zmian o średniej doniosłości, które mogą być przeprowadzone w trybie protokołu zmiany
kontraktu. Dotyczą one przede wszystkim zakresu usług świadczonych przez podmiot prywatny.
Biorąc pod uwagę narażenie kontraktu PFI, jako długoterminowego, na zmienne warunki
rynkowe, mogące decydować o istotnych przekształceniach popytu na usługi będące
przedmiotem PFI, przygotowanie na zmianę już od zawarcia kontraktu jest nieodzowne. Dzięki
ustalonej z góry procedurze zmiany, zwiększone zostają szanse na jej przeprowadzenie sprawnie
i szybko.
1.3.1.2.8 Podział ryzyk
Tradycyjnie w modelu PFI obowiązującym poprzednio w Wielkiej Brytanii, transfer ryzyka na
podmiot prywatny był narzędziem nakierowanym na stworzenie zachęty do świadczenia usług na
najwyższym poziomie przez partnera prywatnego. Zgodnie z rozumowaniem stojącym za tą
zasadą, ponoszenie ryzyka ewentualnej porażki przedsięwzięcia PFI powinno generować wysiłki
podmiotu prywatnego w celu jego zrealizowania w sposób oszczędny i spełniający wysokie
standardy jakości. Wynagrodzenie ze strony podmiotu publicznego zaczyna bowiem być
wypłacane dopiero w momencie rozpoczęcia świadczenia usług i kontynuacja jego wypłacania w
założonej wysokości uzależniona jest od dotrzymania określonego poziomu usług. Zaś zdolności
menadżerskie i finansowe sektora prywatnego są lepiej mobilizowane, gdy mają stać na straży
funduszy prywatnych, a nie publicznych47.
Poprzez transfer ryzyka na podmiot prywatny, z racji finansowania przedsięwzięcia PFI przez
instytucje finansowe sektora prywatnego, wytworzona jest silna zachęta dla sektora prywatnego

47D.

Corner, The United Kingdom Private Finance Initiative: The Challenge of Allocating Risk, OECD Journal on
Budgeting, Volume 5 – No. 3, 2006, s. 45.
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do zidentyfikowania, zmitygowania i zarządzania ryzykami istniejącymi w projekcie. Prywatni
„ryzykobiorcy” zmotywowani zostają do przeprowadzenia rzetelnych analiz due diligence.
Jednocześnie podział ryzyk musi być dokonany w taki sposób, by zapewnić osiągnięcie VfM
danego projektu. Warunek ten natomiast będzie spełniony tylko jeżeli poszczególne ryzyka
zostaną przypisane do tego podmiotu, który jest najlepiej przystosowany do jego poniesienia, tj.
może to zrobić najniższym kosztem. Przerzucenie na podmiot prywatny niewłaściwych ryzyk, do
których poniesienia nie jest on przystosowany, w naturalny sposób pociągnie za sobą wzrost
kosztu usług dla partnera publicznego, podważając VfM48.
Przez przeszło 20 lat swojego funkcjonowania, inicjatywa PFI przeszła pod względem
stosowanego w niej podziału ryzyk pewną ewolucję.
Pierwotnie model PFI przewidywał obciążenie odpowiedzialnością za projekt, finansowanie,
budowę i utrzymanie właściwie wyłącznie podmiotu prywatnego, podczas gdy podmiot publiczny
był jedynie nabywcą usług. Pomimo uznawania w teorii powyższej zasady, zgodnie z którą ryzyka
powinny być pomiędzy partnerów rozłożone w sposób uzależniony od tego, kto jest je w stanie
ponieść niższym kosztem, w projektach PFI zbyt dużą częścią ryzyka obciążano partnera
prywatnego, kreując w ten sposób konieczność zapłaty nadmiernej premii za ryzyko obciążające
sektor publiczny49.
W reformie wprowadzającej PF2, jedną z lekcji wyniesionych z okresu obowiązywania schematu
PFI jest modyfikacja wcześniejszego typowego rozkładu ryzyk pomiędzy partnera publicznego i
prywatnego. Ocenia się, że wcześniejsze podejście, kładące nacisk przede wszystkim na wybór
partnera prywatnego, biorącego na siebie najwięcej ryzyk, zamiast dążenia do ich optymalnego
rozkładu, okazało się nadmiernie zwiększać koszt przedsięwzięć PFI dla strony publicznej50.
Strona publiczna zreflektowała się decydując się na wyraźne przeniesienie punktu ciężkości co
do rozkładu ryzyk w ramach PF2. Ryzyka, których przejęcia oczekiwano wcześniej od partnera
prywatnego, pozostać mają po stronie partnera publicznego51. W tabeli poniżej omówiono sposób
modyfikacji rozkładu ryzyka w PF2:
Źródło ryzyka
Zmiany w prawie
charakterze ogólnym

Modyfikacja alokacji ryzyka w PF2
o W związku z marginalnym ryzykiem wystąpienia w praktyce
dodatkowego kosztu wynikającego z nieprzewidzianej zmiany
prawa o ogólnym charakterze, władza publiczna przestała widzieć

Tamże, s. 47.
A. Jachowicz, op. cit., s. 141.
50 Przykładem jest kosztowny i zakończony porażką kontrakt PFI z 1996 r. w ramach którego firma Pathway miała
wprowadzić elektroniczny system wypłacania zasiłków społecznych oparty na kartach magnetycznych, oferując
przejęcie ryzyka za wyeliminowanie oszustw w systemie.
51 Publikacja HM Treasury A new approach ..., s. 61 i nast.
48
49
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Źródło ryzyka

Modyfikacja alokacji ryzyka w PF2
potrzebę zabezpieczania się przed nim poprzez jego przeniesienie
na partnera prywatnego.
Zdecydowano, że ta dotychczasowa praktyka, negatywnie
oddziałująca na VfM, jest niepotrzebna i to ryzyko powinno
pozostać po stronie podmiotu publicznego.

Zużycie mediów

W przeszłości rekomendowane było przejęcie ryzyka kosztów
zużycia mediów w obiektach będących przedmiotem kontraktu PFI
przez partnera prywatnego, jednakże odpowiednie postanowienia
musiały być dostosowane do warunków indywidualnego kontraktu,
co powodowało nadmierne przeciąganie się negocjacji i wzrost
kosztowności całego procesu udzielania zamówienia.
Obecnie, w związku z usunięciem ze schematu PF2 usług tzw. soft
services (czyli sprzątanie, zaopatrzenie w żywność i podstawowe
produkty) świadczonych wcześniej przez partnera prywatnego
jako element PFI (w związku z projektami budowy szkół, mieszkań
socjalnych, więzień), również ryzyko kosztów zużycia mediów
jest przeniesione na podmiot publiczny. Pewnym buforem
bezpieczeństwa pozostaje 2 letni okres testowania obiektu
wykonanego w ramach PFI, poprzedzający przekazanie ryzyka, w
czasie którego obiekt musi wykazać nieprzekraczanie określonych
standardów zużycia prądu, wody, itp., a w przeciwnym razie
partner prywatny poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą lub
będzie musiał dokonać ulepszeń.

Zanieczyszczenie terenu Za nieuzasadnione zostało obecnie uznane przeniesienie na
obiektu
podmiot prywatny ryzyka zanieczyszczenia terenu inwestycji
przez immisje z sąsiednich terenów, w sytuacji, gdy teren jest
zapewniany przez partnera publicznego a partner prywatny nie
może mieć wpływu na powstanie zanieczyszczeń. Ww. ryzyko ma
obciążać podmiot publiczny.
Odpowiedzialność
due diligence

za W przeszłości od partnera prywatnego wymagano weryfikacji
tytułu prawnego do nieruchomości nawet jeżeli była ona przed
rozpoczęciem inwestycji w posiadaniu podmiotu publicznego, co
istotnie opóźniało jej realizację.
Obecnie podmiot publiczny wnoszący nieruchomość dawać
ma gwarancję tytułu prawnego do niej i ponosić ryzyko z tym
związane.

Obowiązek
ubezpieczenia

Także w zakresie obowiązku ubezpieczenia sektor publiczny
dostrzegł potrzebę modyfikacji dotychczasowej praktyki, w której
na barkach partnera prywatnego spoczywał obowiązek
ubezpieczenia inwestycji.
Dotychczas standardową praktyką było ubezpieczanie przez
wykonawcę obiektu oraz przerzucenie kosztu ubezpieczenia
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Źródło ryzyka

Modyfikacja alokacji ryzyka w PF2
z powrotem do podmiotu prywatnego, poprzez uwzględnienie go
w płatnym okresowo wynagrodzeniu dla partnera prywatnego.
Obecnie uznano, że sztywny obowiązek wykupienia ubezpieczeia
przez partnera prywatnego może niepotrzebnie zwiększać
kosztowność inwestycji. Po pierwsze partner publiczny ponosić
może część ryzyka związanego z wzrostem kosztu ubezpieczenia,
a, po drugie, wskazane jest, w przypadku ubezpieczenia od
niektórych ryzyk, przejęcie obowiązku jego zapewnienia
przez podmiot publiczny, do czego nadają się jednak projekty
jedynie
o
określonych
uwarunkowaniach,
jak
np.
rozczłonkowanie/rozłożystość infrastruktury projektu, niskie
prawdopodobieństwo katastrof, prawdopodobieństwo uzyskania
odszkodowania od podmiotów trzecich.
Wskazuje się, że przykładami projektów, w których rezygnacja z
ich komercyjnego ubezpieczania i obciążania tym obowiązkiem
partnera prywatnego jest wskazana, są:


Wymiana oświetlenia ulicznego przez partnera prywatnego,



Inwestycje drogowe w fazie operacyjnej,



Inwestycje w sektorach gdzie rynek ubezpieczeniowy jest
wąski i niedostatecznie rozwinięty, np. mające za przedmiot
specjalistyczną infrastrukturę lub obiekty narażone na
niebezpieczeństwo (jak infrastruktura obronna).

Tabela 4 - Zmiany rozkładu ryzyka w modelu PF2

Doświadczenie brytyjskie wskazuje, jak ważna jest świadomość powiązania podziału ryzyka z
ogólnym kosztem przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego.
Istotnym wnioskiem wyciągniętym z wieloletniej praktyki PFI jest odejście od pierwotnej tendencji
przerzucenia jak największej ilości ryzyk na partnera prywatnego. Niewątpliwie potrzeba było
zakończenia oraz przeanalizowania wielu projektów, by dojść do przekonania, że przypisanie zbyt
dużej ilości ryzyk sektorowi prywatnemu jedynie pozornie przynosi korzyść stronie publicznej i
podatnikowi. Ten balast ma bowiem swoją cenę i musi się odbić w wysokiej premii za ryzyko,
uwzględnionej w wysokości wynagrodzenia płaconego partnerowi prywatnemu.
Z tego względu, zamiast automatyzmu przypisania ryzyk, podstawą podziału ryzyka musi być
rzetelna analiza tego, która strona jest zdolna najmniejszym kosztem je ponieść.
1.3.1.2.9 Sposób wynagradzania partnera prywatnego
Charakterystycznym elementem schematu PFI jest sposób wynagradzania partnera prywatnego,
który najczęściej polega na tym, że partner publiczny nabywa usługi od partnera prywatnego, w
zamian za „jednorodną” płatność (unitary payment, unitary charge). Płatność ta jest jednorodna
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w tym sensie, że wynagrodzenie pieniężne w określonej wysokości, płatne okresowo stanowi
jedyny rodzaj świadczenia będącego ekwiwalentem zróżnicowanych świadczeń partnera
prywatnego (projektowania, budowy, świadczenia usług, itd.)
Wypłacanie unitary payment rozpoczyna się od momentu uruchomienia świadczenia usług, a
pierwotne sfinansowanie inwestycji (obiektu, infrastruktury) potrzebnej do świadczenia usług
spoczywa na barkach partnera prywatnego. Wynagrodzenie ze strony partnera publicznego za
usługi, wypłacane przez cały czas „życia” przedsięwzięcia, stanowi rozłożony w czasie trwania
kontraktu ekwiwalent także wybudowania i sfinansowania przedsięwzięcia. Ten schemat
płatności bezpośrednio przekłada się na sposób rozłożenia ryzyka pomiędzy partnera
publicznego i prywatnego, opisany powyżej52.
Powyższy sposób wynagradzania partnera prywatnego jest elementem PFI, który musi
obowiązkowo zostać wprowadzony do kontraktu, zgodnie ze standardowymi zasadami
konstruowania kontraktów PFI/PF253.
Uzależnienie płatności na rzecz partnera prywatnego od dostępności usług jest podstawowym
narzędziem tworzenia zachęty dla ich świadczenia w wymaganym zakresie. Wysokość
okresowych płatności może ponadto podlegać stosunkowemu zmniejszeniu, w przypadku
niedotrzymania przez partnera prywatnego wymaganego kontraktem poziomu jakości czy
wolumenu usług.
Wynagrodzenie okresowe nie powinno zasadniczo, zgodnie ze standardowymi zasadami
konstruowania kontraktów, przybierać różnych wysokości, zmiennych w czasie (poza ww.
przypadkami obniżenia jakości usług), gdyż byłoby to niezgodne z podstawową zasadą PFI
wynagradzania za usługę końcową, a nie za inwestycję, czy wkład partnera prywatnego.
Ponadto, jak podkreślono w poprawionej standaryzacji kontraktów, towarzyszącej wprowadzeniu
PF2, podmiot publiczny nie powinien odstępować od surowego egzekwowania obniżek
wynagrodzenia w razie zaistnienia ich przesłanek (np. dochodzenia zastrzeżonych kar
umownych), co zdarzało się dotychczas z uwagi na obawy strony publicznej o relację z partnerem
prywatnym lub jego zdolnością do poprawy wyników przy obniżeniu wynagrodzenia54.
W przypadku niektórych projektów PFI wysokość wynagrodzenia jest jeszcze silniej powiązana z
parametrami świadczonej przez partnera prywatnego usługi. Ma to miejsce np. w przypadku
inwestycji infrastrukturalnych w drogi lub autostrady, gdzie wynagrodzenie przybiera formę tzw.
shadow tolls, czyli opłaty na rzecz partnera prywatnego za operowanie drogą bezpośrednio
uzależnionej od ilości użytkowników drogi (w ten sposób, że opłata jest jakby „cieniem” czy
„odbiciem” płatności indywidualnych użytkowników). W konsekwencji, ryzyko związane z
Zob. np. publikacja European PPP Expertise Centre, United Kingdom – England. PPP Units…., s. 12 i nast.
Publikacja HM Treasury Standardisation of PF2 Contracts…., s. 157 i nast.
54 Tamże, s. 158.
52
53
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wysokością popytu na usługę, przeniesione jest na partnera prywatnego, co jednak nie jest
zjawiskiem częstym w projektach PFI.
Schemat, w którym podmiot prywatny otrzymuje stałe, okresowe wynagrodzenie za świadczoną
usługę, pozwalające również na odzyskanie początkowego kosztu inwestycji, stanowi istotną
zachętę do udziału w inicjatywie PFI przez sektor prywatny. Gwarancja płatności, występująca
przez czas życia projektu, jest natomiast zabezpieczeniem ryzyka zmienności popytu na usługę,
a także stanowić może przedmiot zabezpieczenia dla kredytu udzielonego na sfinansowanie fazy
konstrukcji przedmiotu PFI.
1.3.1.2.10 Rozwiązania właściwe dla inwestycji telekomunikacyjnych55
PPP (w tym PFI) używane było w Wielkiej Brytanii od początku głównie dla inwestycji z sektora
transportu. Warto w tym miejscu podkreślić, że istnieje szereg różnic pomiędzy kontraktami PPP
z tej branży, a PPP dla rozwoju NGA, które czynią ten drugi rodzaj inwestycji znacznie
trudniejszymi do przeprowadzenia w formule PPP.
Popyt na usługi transportowe jest łatwiejszy do przewidzenia, gdyż jest to „dojrzały” rodzaj usług,
pozwalający na trafne oszacowanie zapotrzebowania na nie. NGA jest natomiast usługą młodą,
której odpowiada niepewny i nieznany jeszcze popyt.
Ponadto, w sektorze transportu łańcuch korzyści i zysków z inwestycji jest dość nieskomplikowany
i obejmuje użytkownika końcowego, stronę publiczną oraz prywatny podmiot biorący udział w
PPP. Tymczasem w przypadku NGA, do schematu tego dołączają dostawcy usług detalicznych.
Również poziom ryzyka technologicznego związanego z inwestycjami w szybki Internet znacznie
przewyższa ten występujący przy inwestycjach transportowych, z racji zagrożenia wybranej
technologii przez rozwój alternatywnych metod łączności, który może być znaczny w stosunku do
długiego okresu życia typowych projektów PPP.
W konsekwencji, klasyczny model PFI, który z powodzeniem sprawdzał się przez lata w
inwestycjach transportowych w Wielkiej Brytanii, nie ma bezpośredniego i prostego przełożenia
oraz zastosowania w przypadku inwestycji w łączność. Przykładowo, ryzyko popytu na usługi
przeniesione zostaje na partnera prywatnego, który jednak ma możliwość świadczyć również
usługi hurtowe, a ponadto prowadzona jest przez stronę publiczną równolegle stymulacja popytu.
Realizacja inwestycji komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii przebiegała nierzadko w formule
design-build-operate, czego dobrym przykładem jest projekt Superfast Cornwall. W ramach tego
projektu firma BT wygrała przetarg na zapewnienie szybkiej szerokopasmowej sieci optycznej dla
ponad 266 000 obiektów (w tym 30 000 przedsiębiorstw) w Kornwalii. W budowę sieci dla
świadczenia usług hurtowego dostępu do Internetu, z którego korzystają lokalni dostawcy

Publikacja EPEC Broadband. Delivering next generation access through PPP, 2012 r., dostępna pod linkiem
http://www.eib.org/epec/library/index.htm (dostęp 16.12.2016 r.).
55
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detaliczni, zainwestowano 132 miliony funtów. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wsparł
inwestycję 53,5 miliona funtów. Resztę finansowania zapewniło BT, ponosząc również ryzyko
konstrukcji infrastruktury w zgodzie z wymaganym standardem oraz zakupu usług hurtowych
przez lokalnych dostawców.
Wskazuje się, że partner prywatny odpowiedzialny za sprzedaż dostępu NGA może działać
wyłącznie jako hurtowy dostawca, bądź też mieć w swojej strukturze jednocześnie ramię
odpowiedzialne za sprzedaż usług detalicznych. Jednakże, w tym drugim przykładzie, musi istnieć
jakiś rodzaj separacji przeciwdziałającej konfliktowi interesów. W przypadku projektu Superfast
Cornwall, w którym BT działa jako operator usług hurtowych oraz detalicznych, zostało to
rozwiązane poprzez:


organizacyjne odseparowanie hurtowej i detalicznej działalności BT,



regulację cen i dostępu do usług przez brytyjskiego regulatora (Ofcom).

Innym rozwiązaniem spotykanym w Wielkiej Brytanii w przypadku inwestycji telekomunikacyjnych
jest model "Government Owned – Contractor Operated’ (GOCO), polegający na operowaniu
przez partnera prywatnego infrastrukturą pozostającą we własności podmiotu publicznego. Jest
on stosowany dla infrastruktury wrażliwej z politycznego punktu widzenia (np. rządowe laboratoria
prowadzone przez sektor publiczny). Model ten przewiduje konstrukcję i operowanie w pełni
funkcjonalną infrastrukturą szerokopasmową przy zapewnieniu finansowania ze strony sektora
publicznego, z jego zasobów. Partner prywatny jest wybierany poprzez przetarg i bierze
odpowiedzialność za budowę sieci oraz następnie operowanie nią. Zadaniem partnera
prywatnego jest również sprzedaż usług dostępu hurtowego i niekiedy detalicznego.
1.3.2

Irlandia

1.3.2.1 Irlandzki model PPP
Irlandia znajduje się pośród krajów silnie zaangażowanych w budowanie i rozwijanie rynku PPP.
Irlandzki rząd entuzjastycznie promuje PPP, czego dowodzi m.in. wprowadzony w 2012 r. plan
zastrzyku finansowego dla nadwyrężonej kryzysem gospodarki irlandzkiej, przewidujący
wyłożenie 1.4 miliarda euro na sfinansowanie projektów PPP. Warto wspomnieć, że Irlandia
znajduje się pośród państw, dla których oddziaływanie inwestycji PPP w latach 2005-2009 na
poziomie makroekonomicznym było jednym z najbardziej dostrzegalnych w UE56.
Głównym motorem zainteresowania PPP w Irlandii w latach 90. był znaczny niedobór
infrastruktury w tym kraju, który w czasie intensywnego rozwoju gospodarczego Irlandii dotkliwie
spowalniał postęp. Inwestycje w modelu PPP w przestarzałą infrastrukturę drogową, transport
publiczny, czy usługi komunalne stały się atrakcyjną szansą i możliwością dla sektora prywatnego
56

E. Reeves, Public-Private Partnerships in Ireland: A Review of the Experience 1999-2012, Privatisation and PPP
Research Group, Department of Economics University of Limerick, 2013, dostępny pod linkiem:
https://ssrn.com/abstract=2215795 (dostęp 6.12.2016 r.), s. 2.
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pozyskania udziału w świadczeniu usług publicznych i tworzeniu potrzebnej infrastruktury.
Zauważalny sukces inicjatywy PFI w sąsiedniej Wielkiej Brytanii skłaniał do zaimplementowania
tego modelu również w Irlandii, zwłaszcza ze względu na bliskość systemów i rozwiązań
prawnych tych krajów, które wywodzą się ze wspólnej tradycji common law.
PPP jako kompleksowy model realizacji inwestycji, wzorowany na brytyjskim PFI, wystartowało w
Irlandii w 1999 r., wraz z uruchomieniem serii pilotażowych projektów PPP. W czerwcu 1999 r.
rząd zaaprobował rozpoczęcie grupy projektów pilotażowych, które obejmowały m.in. stworzenie
pięciu szkół ponadpodstawowych. W ten sposób zdecydowano się na „naukę poprzez działanie”
– założeniem było zidentyfikowanie w praktyce zagadnień problematycznych, które wystąpią w
projektach PPP i wyciągnięcie z nich wniosków dla poprawy przyszłych przedsięwzięć.
Wyrazem globalnego i systematycznego podejścia do PPP przez władze irlandzkie jest przyjęcie
aktów normatywnych stanowiących solidną podstawę rozwoju i rozpowszechniania PPP w tym
kraju. W pierwszych latach uruchamiania PPP w Irlandii wprowadzono ustawę o transporcie (2001
r.), która wprost upoważniała kolejową agencję zamówień do realizacji przedsięwzięć w
schematach PPP oraz ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (Authorities PPP
Arrangements Bill, 2002 r.), kompleksowo regulującą tę tematykę. Również utworzenie National
Development Finance Agency (NDFA) w 2003 r. wpisuje się w tę przemyślaną i całościową
implementację PPP w Irlandii57.
Zainteresowanie prowadzenia przedsięwzięć infrastrukturalnych w trybie PPP stało się tak duże,
że postanowiono rozszerzyć program PPP już w 1999 r., nie czekając na zamknięcie programów
pilotażowych, a w 2003 r. odnotowano już 134 projekty na różnym etapie zaawansowania 58. Ten
początkowy boom spowolnił w latach 2003-2009, gdy projekty zaczęły wchodzić w fazę
operowania i nie udało się uniknąć istotnych problemów z implementacją wielu PPP. Powodem
częściowego rozczarowania sektora prywatnego był zbyt mały napływ projektów, wysoki koszt
udziału w przetargu, a także niedostateczne umiejętności podmiotów publicznych w
przeprowadzaniu procedury PPP. Co więcej, globalny kryzys ekonomiczny rozpoczęty upadkiem
Lehman Brothers w 2008 r. mocno utrudnił prowadzenie istniejących projektów, zwłaszcza ich
finansowanie, oraz rozpoczynanie nowych.
Wobec wielu prowadzonych PPP powstała potrzeba ich zawieszenia czy odwołania. Entuzjazm
strony publicznej mimo to nie słabł i wraz z oznakami wychodzenia gospodarki irlandzkiej z
kryzysu nastąpił nowy zastrzyk dla rynku PPP w Irlandii, w postaci wspomnianego planu
stymulującego z 2012 r. W konsekwencji uruchomiono niektóre zawieszone projekty oraz

57

M. Bitner, Modele partnerstwa…, s. 31.
E. Reeves, Public Private Partnerships in Ireland: Policy and Practice, Public Money and Management, Nr 23/3 2003,
s. 63-170.
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otworzono wiele nowych (głównie inwestycje drogowe, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,
szkoły)59.
PPP w Irlandii ogólnie dzielone jest na 3 ogólne rodzaje kontraktów:


Design-Build (DB),



Design-Build-Operate (DBO),



Design-Build-Operate-Finance (DBOF)60.

Najczęściej przy tym w kontekście PPP mowa jest o DBOF, w ramach którego występują
wszystkie elementy charakterystyczne dla PPP w rodzaju PFI, czyli przejęcie przez partnera
prywatnego ryzyka zaprojektowania i wybudowania obiektu/infrastruktury, a następnie
świadczenie z ich wykorzystaniem usług na rzecz podmiotu publicznego, za które partner
prywatny otrzymuje wynagrodzenie przez okres życia przedsięwzięcia, zależne od spełnienia
wymaganego poziomu usług.
Istotnym elementem irlandzkiego modelu jest, podobnie jak w PFI, analiza Value for Money.
Zasadniczo sprowadza się ona do porównania kosztu przeprowadzenia inwestycji w modelu PPP
oraz tradycyjnego zamówienia publicznego. W przebiegu analizy VfM ma swój udział NDFA, która
ocenia jej wyniki przedkładane przez podmiot publiczny prowadzący projekt.
1.3.2.2 Wybrane cechy irlandzkiego modelu PPP
1.3.2.2.1 Irlandzkie klauzule PPP
Jako że irlandzkie rozwiązanie jest zaczerpnięte z systemu brytyjskiego, opiera się ono na
podobnych zasadach i metodach. W szczególności, w Irlandii również stworzone zostały
analogiczne do SoPC standardowe zasady formułowania umów PPP61.
Wzorcowe klauzule dla PPP publikowane są przez NDFA. Brak jest jednak jednego
uniwersalnego przewodnika dla zawierania kontraktów PPP. Z racji wydzielenia sektorowego
inwestycji drogowych spod właściwości NDFA, tworzone przez nią reguły zawierania kontraktów
odnoszą się do modelu DBFOM (Design-Build-Finance-Operate-Maintain)62, który jest
najodpowiedniejszy dla inwestycji mieszkaniowych, w obszarze budowy szkół czy placówek
zdrowotnych.
Ponadto departament wydatków publicznych i reform (Department of Public Expenditure and
Reform) publikuje na swoich stronach kompendium dla kontraktów PPP63, które stanowi
E. Reeves, Public-Private Partnerships in Ireland: A Review…, s. 6; raporty roczne publikowane przez NDFA,
dostępne pod linkiem: http://www.ndfa.ie/Publications/ (dostęp 7.12.2016 r.).
60 60J. Scally, Public Private Partnerships in Ireland: An Overview, Quarterly Bulletin, jesień 2004 r., s. 81.
61 Klauzule irlandzkie wprost odnoszą się w swojej treści do SoPC, w której wskazano, że pozostają z nimi w zgodzie.
62 Klauzule NDFA dostępne pod linkiem http://www.ndfa.ie/tenders/standard-procurement-docs-and-ndfa-templateproject-agreement/ (dostęp 8.12.2016 r.).
63 Kompendium dostępne pod linkiem: http://ppp.gov.ie/.
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dynamiczne narzędzie pomagające stworzyć umowę PPP dopasowaną do okoliczności danego
przypadku. Jak głosi wprowadzenie, kompendium jest opartym na brytyjskich SoPC narzędziem,
które ma pomagać w konstruowaniu kontraktu PPP. Nie stanowi ono jednak gotowej umowy i
odpowiednie dobranie treści klauzul musi zostać przeprowadzone w każdym przypadku z osobna,
w zależności od jego okoliczności64.
Zasadnicza treść kompendium podzielona jest na sekcje dotyczące określonych aspektów
kontraktu PPP, z których każda zawiera wskazanie do jakiego typu kontraktu jest przystosowana
(DBFOM, DBFM, DBOM, DBM), opis zawierający wskazówki i czynniki do rozważenia oraz
wskazanie powiązań z innymi sekcjami kontraktu65.
O ile tego typu klauzule (podobnie jak służąca im za wzór standaryzacja kontraktów PFI) nie
zostaną potraktowane jako gotowa umowa PPP, lecz są używane we właściwy sposób, tj. po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy ich przydatności dla konkretnego projektu PPP, mogą one
być cennym narzędziem ułatwiającym pracochłonny i kosztowny proces zawierania PPP.

1.3.2.2.2 NDFA
Szerokie wykorzystanie PPP w Irlandii jest obecnie kontynuowane, głównie poprzez działania ze
strony National Development Finance Agency (NDFA). Jest to organ utworzony w 2003 r.
odpowiedzialny za:


propagowanie modelu PPP,



prowadzenie postępowania prowadzącego do udzielenia zamówienia,



negocjowanie towarzyszącej kontraktowi dokumentacji, itp.

Oprócz NDFA, od strony instytucjonalnej istotnym dla PPP organem jest Central PPP Unit, czyli
jednostka

będąca

częścią

departamentu

finansów,

odpowiedzialna

za

kontrolę

nad

przeprowadzaniem projektów PPP66.
NDFA swoje czynności wykonuje w imieniu poszczególnych podmiotów publicznych, które
ostatecznie podpisują umowę PPP, a niekiedy NDFA pozostaje zaangażowana w przebieg
umowy PPP również po jej podpisaniu.

64

Wprowadzenie do kompendium Introductory Note to Compendium.
Zastanawia brak aktualizacji klauzul i kompendium dostępnych na stronach internetowych irlandzkich jednostek
odpowiedzialnych za PPP – publikowane ich wersje odnoszą się do SoPC, które w Wielkiej Brytanii zostało już
zastąpione przez SoPF2C.
66J. Scally, Public Private Partnerships…., s. 79.
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Jednocześnie, NDFA może również bezpośrednio prowadzić PPP. Dlatego NDFA jest
odmiennym od funkcjonujących w większości państw europejskich organem centralnym
odpowiedzialnym za PPP.
Oznacza to, że obok roli eksperckiej i doradczej na etapie udzielania zamówienia, NDFA pełni
również rolę zamawiającego zawierającego umowy PPP w szerokiej gamie sektorów (z
wyłączeniem transportu, za który odpowiedzialne są dwie inne jednostki: National Roads Authority
i Railway Procurement Agency)67.
Istnieją określone wymagania i warunki dla przekazania danego projektu do prowadzenia przez
NDFA, które służą zapewnieniu jego solidnej bazy i przygotowania ze strony przekazującego
podmiotu. Chodzi tu o przeprowadzenie szczegółowej oceny projektu, zadecydowanie o głównych
aspektach podziału ryzyka, zgodę co do specyfikacji oczekiwanego rezultatu końcowego,
otrzymanie potrzebnych zgód i konsultację z udziałowcami.
W takim układzie NDFA pozostaje podmiotem prowadzącym projekt aż do zakończenia fazy
konstrukcji i

wówczas,

po rozpoczęciu

świadczenia

usług,

przekazuje projekt

oraz

odpowiedzialność za niego z powrotem do podmiotu publicznego, który zwrócił się początkowo
do NDFA. Na późniejszym etapie projektu, tj. w fazie eksploatacji, NDFA również pozostaje
dostępna dla podmiotu publicznego będącego stroną PPP, który może się do niej zwrócić o
pomoc i doradztwo w zarządzaniu lub w związku z mogącą się pojawić potrzebą zmiany
finansowania.
Działalności NDFA można przypisać istotną część PPP realizowanego obecnie w Irlandii. Do
bieżących projektów (znajdujących się na etapie przed finansowym zamknięciem, tj. zawarciem
umowy) należą np. projekt grupy 5 szkół oraz instytutu kształcenia dalszego, kampus
uniwersytecki w Grangegorman, grupa 14 zakładów opieki zdrowotnej, infrastruktura budynkowa
dla sądów, itp.68
1.3.2.2.3 Macierz podziału ryzyk
Wartym uwagi elementem irlandzkiego PPP jest zaproponowany w irlandzkiej standaryzacji
podział ryzyk stosowany typowo w kontraktach PPP. Jest on wzorowany na modelu brytyjskim.
Odmiennie jednak niż w opracowaniach dotyczących PFI/PF2, w których brak jest propozycji
przykładowego zestawienia alokacji ryzyk w formie tabeli, irlandzkiemu opisowi wzorcowych
klauzul umownych przygotowanemu przez NDFA69 towarzyszy tabelaryczne zestawienie
typowego rozkładu ryzyk wraz z komentarzem.

67

Publikacja EPEC Establishing and Reforming PPP Units. Analysis of EPEC Member PPP Units and lessons learnt
dostępna pod linkiem http://www.eib.org/epec/library/index.htm (dostęp 7.12.2016 r.), s. 35.
68M. Dunne, F. Ruane1, Ireland, [w:] B. Werneck, M. Saadi (red.), The Public-Private Partnership Law Review, Law
Business Research, 2015
69 http://www.ndfa.ie/wp-content/uploads/2015/03/Updated_Template_Project_Agreement_MS_Version.doc (dostęp
18.12.2016 r.).
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Ze względu na atrakcyjność i względną łatwość odbioru tego materiału warto zdaniem
opiniujących zamieścić go jako przykład w niniejszej opinii, podkreślając jednocześnie, że nie
może on być traktowany jako uniwersalny lub przydatny dla realizacji ogółu PPP, gdyż kwestia
optymalnego podziału ryzyk musi być analizowana i ustalana indywidualnie dla każdego projektu
z osobna.

Macierz podziału ryzyk zaproponowana w opisie wzorcowych klauzul PPP NDFA
Lp.
1.
1.1.

Ryzyko

Partner
prywatny

Partner
publiczny

Dzielone

Związane z
obiektem:
Planowania

X

1.2.

Stanu fizycznego

X

1.3.

Tytułu prawnego
X

1.4.

Dostępu do obiektu

X

1.5.

Środowiskowe

X

Komentarz

Jeżeli partner publiczny zapewnia
grunt pod inwestycję, wskazane jest
zapewnienie przez niego ogólnych
administracyjnych
pozwoleń
wymaganych
dla
umożliwienia
inwestycji planowanego typu, przed
udzieleniem
zamówienia.
Po
udzieleniu zamówienia, zadaniem
partnera prywatnego jest uzyskanie
pozwoleń
dotyczących
szczegółowych warunków zabudowy.
Ryzyko
weryfikacji
zdatności
nieruchomości
do
planowanej
inwestycji, przeprowadzenia w tym
zakresie
due
diligence
oraz
ewentualnych opóźnień wynikających
z warunków gruntowych spoczywa na
partnerze prywatnym.
W przypadku, gdy partner publiczny
zapewnia nieruchomość, wskazane
jest poniesienie przez niego ryzyka
pewności tytułu prawnego.
Jeżeli nieruchomość pod inwestycję
zapewnia partner publiczny, powinien
również ponosić ryzyko umożliwienia
dostępu do miejsca prac celem ich
prowadzenia. W momencie przejęcia
realnej oraz prawnej kontroli nad
terenem, np. na mocy stosownych
upoważnień, partner prywatny może
przejąć ryzyko.
Ryzyko związane z wpływem na
środowisko jest typowo ponoszone
przez partnera
prywatnego,
a
konkretnie
przez
wykonawcę
wchodzącego w skład SPV. Jednak w
sytuacji, gdy nie było możliwe
kompletne
sprawdzenie
miejsca
inwestycji pod kątem potencjalnych
środowiskowych zagrożeń, w razie
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Lp.

1.6.

Ryzyko

Partner
prywatny

Partner
publiczny

Dzielone

Archeologiczne

X

2.

Projektowania i
budowy

X

3.

Popytu na usługę

4.

Dostępności i
jakości usługi

X

X

5.
5.1.

Zmiany prawa:
Zmiana prawa
odnosząca się

X

Komentarz
ich
wystąpienia,
partnerowi
prywatnemu powinno przysługiwać
wydłużenie terminów kontraktowych,
pozwalające na usunięcie problemu.
W irlandzkich projektach jest to
wrażliwa kwestia. W zależności od
natury projektu może być wskazane
potraktowanie
powstania
ryzyka
archeologicznego tak, jako opisano
powyżej, umożliwiając wydłużenie
terminów o czas potrzebny na
usunięcie tego ryzyka. Możliwe jest
ustalenie w kontrakcie dzielenia
kosztów tego ryzyka pomiędzy
partnerów, jednak musi to podlegać
ocenie VfM.
Partner prywatny jest odpowiedzialny
za projekt, budowę, instalację,
testowanie, operowanie, utrzymanie i
uzyskanie ostatecznego rezultatu w
postaci usługi, której parametry
określa kontrakt. Zasadniczo podmiot
publiczny nie powinien przyjmować
żadnej części ww. ryzyka, a partner
prywatny
może
samodzielnie
kształtować sposób wykonania robót,
który pozwoli osiągnąć oczekiwany
efekt końcowy. W związku z tym
partner prywatny nie powinien
otrzymywać
wynagrodzenia
za
osiąganie kamieni milowych budowy
lub być zagrożony rozwiązaniem
kontraktu w razie ich niedotrzymania.
Standardowo w irlandzkim PPP to
ryzyko ponosi partner publiczny.
Mechanizm wynagradzania partnera
prywatnego opiera się na okresowym
wynagrodzeniu płaconym jedynie,
gdy usługa jest świadczona oraz w
wysokości uzależnionej od spełnienia
standardu usługi. W konsekwencji,
brak dostępności usługi w danym
okresie spowoduje brak wypłacenia
wynagrodzenia za ten okres, a
spadek ich jakości – odpowiednie
obniżenie wynagrodzenia.
Ryzyko zmiany szczególnej mającej
wpływ tylko na indywidualny projekt
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5.2.

5.3.

Ryzyko

Partner
prywatny

indywidualnie do
projektu
Zmiana prawa
ogólna mająca
wpływ na koszty
inwestycyjne w
fazie operowania

Partner
publiczny

X

Inna ogólna
zmiana prawa

X

5.4.

Zmiana VAT
X

6.

7.

Wartości obiektu w
momencie
rozwiązania
kontraktu (wartość
rezydualna)

X

Utrzymania

X

Dzielone

Komentarz
lub wykonawcę ponosi partner
publiczny.
Do poniesienia tego ryzyka lepiej
przystosowany jest partner publiczny,
gdyż partner prywatny nie ma wpływu
na ich wystąpienie i pozbawione
sensu jest płacenie partnerowi
prywatnemu premii za to ryzyko.
Z tym ryzykiem lepiej poradzi sobie
partner prywatny. Chodzi o zmiany
(dotyczące np. prawa pracy) mające
zastosowanie do ogółu wykonawców,
zgodność z którymi może być w
ramach
organizacji
partnera
prywatnego
wspomagana
benchmarkingiem
na
podstawie
stosowanych na rynku praktyk.
Do poniesienia tego ryzyka lepiej
przystosowany jest partner publiczny,
gdyż partner prywatny nie ma wpływu
na jego wystąpienie i pozbawione
sensu jest płacenie partnerowi
prywatnemu premii za to ryzyko.
To ryzyko zwykle przypisane jest
partnerowi
prywatnemu
i
odzwierciedlone
w
wysokości
rekompensaty związanej z przejęciem
obiektu przez partnera publicznego
po
zakończeniu
kontraktu
(w
przypadku inwestycji w infrastrukturę,
której charakter uzasadnia przejęcie
przez partnera publicznego, jak drogi,
szpitale, szkoły).
Zadaniem partnera prywatnego jest
oszacowanie kosztów utrzymania,
związanych z wymianą i naprawą
infrastruktury przez czas życia
projektu na potrzeby uwzględniania
ich w okresowym wynagrodzeniu
ustalonym w momencie finansowego
zamknięcia
projektu
(zawarcia
umowy). Ryzyko poprawności tego
szacunku ponosi zatem partner
prywatny.
Partner
publiczny
celem
zweryfikowania
wypełniania
obowiązku utrzymania przez partnera
prywatnego przeprowadza okresowe
inspekcje,
których
ewentualny
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8.

Ryzyko

Partner
prywatny

Partner
publiczny

Dzielone

Ubezpieczenia

X

8.1.

Wzrost składek
ubezpieczeniowych

X

8.2.

Niezdolność do
ubezpieczenia

X

9.

Refinansowania

10.

Rekompensaty
przy rozwiązaniu
kontraktu

X
X

Komentarz
negatywny wynik odzwierciedlony jest
we wstrzymaniu wynagrodzenia.
Dla optymalnego podziału ryzyka
podmiot
publiczny
powinien
pozostawić odpowiedzialność za
ubezpieczenie oraz decyzje z nim
związane podmiotowi prywatnemu.
Podmiot
publiczny
powinien
obowiązkowo wymagać od partnera
prywatnego tylko ubezpieczenia w
takim zakresie w jakim jest to
konieczne
oraz
nie
wpływa
niekorzystnie na VfM. Niezbędna jest
indywidualna ocena każdego projektu
dla podjęcia decyzji o zakresie
ubezpieczenia.
W związku z trudnością odgórnej
wyceny ubezpieczenia w fazie
operowania,
którego
składki
podlegają corocznej aktualizacji,
koszt wzrostu składek jest dzielony.
Zasadą podziału jest, w uproszczeniu,
ponoszenie
przez
partnera
prywatnego wzrostu o [x]% od
ustalonej kwoty bazowej, zaś powyżej
[x]% - koszt nadwyżki jest dzielony w
określonym stosunku (np. 85%
partner publiczny – 15% partner
prywatny)
Jeżeli w toku projektu pojawi się
problem niezdatności określonych
ryzyk do ubezpieczenia, może
nastąpić rozwiązanie umowy wraz z
zapłatą określonej sumy na rzecz
partnera prywatnego (podobnie jak w
sytuacji działania siły wyższej) lub
partner publiczny może zadecydować
o
przejęciu
odpowiedzialności
finansowej w razie zmaterializowania
się określonego ryzyka. Wtedy
okresowe wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu o zapłaconą już premię
za ubezpieczenie, które okazało się
niewykonalne.
Typowo koszt refinansowania będzie
dzielony po połowie.
Ryzyko
rekompensaty
przy
rozwiązaniu kontraktu jest zależne od
przyczyny rozwiązania (z winy
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Ryzyko

10.1. Rekompensata za
rozwiązanie z winy
podmiotu
prywatnego

Partner
prywatny

Partner
publiczny

Dzielone

Komentarz

X

partnera publicznego, prywatnego,
siły wyższej, itp.)
W takim wypadku projekt PPP jest
wyceniany w oparciu o ceny rynkowe
i określona na tej podstawie
rekompensata za niewykonany okres
kontraktu jest płatna na rzecz
partnera prywatnego, tak by podmiot
publiczny
nie
był
nadmiernie
wzbogacony.
Celem w tym trybie rozwiązania jest
zapewnienie by partner prywatny nie
znalazł się w sytuacji gorszej niż
gdyby kontrakt trwał do końca
planowanego
okresu.
Partner
prywatny może zatem określić sposób
obliczenia rekompensaty w oparciu o
swoje przewidywane zwroty z
projektu.
Rekompensata płatna na rzecz
partnera
prywatnego
powinna
uwzględniać, że żadna ze stron nie
ponosi winy za rozwiązanie kontraktu.

X

10.2. Rekompensata za
rozwiązanie z winy
podmiotu
publicznego lub w
wyniku
porozumienia

10.3. Rekompensata za
rozwiązanie w
wyniku siły
wyższej,
niezdolności do
ubezpieczenia,
zmiany prawa

X

Tabela 5 - Macierz podziału ryzyk zaproponowana w opisie wzorcowych klauzul PPP NDFA

1.3.2.2.4 Przeszkody dla PPP w Irlandii
Specyfiką irlandzkiego systemu PPP jest okres rozczarowania inwestycjami w tym modelu, który
nastąpił po pierwotnym intensywnym nim zainteresowaniu. Po uruchomieniu inicjatywy PPP w
Irlandii oraz rozpoczęciu programów pilotażowych, lata bezpośrednio poprzedzające globalny
kryzys finansowy były czasem pierwszej próby dla PPP.
Te doświadczenia irlandzkie mogą być przedmiotem cennej obserwacji z perspektywy polskiego
rynku PPP, który podobnie do irlandzkiego z początku lat 2000. można określić jako początkujący
i rozwijający się.
Będąc środowiskiem, na którym starano się zaszczepić model inwestowania PPP, Irlandia w
nieunikniony sposób musiała zmierzyć się z problemami, które mogą być uznane za typowe dla
państwa „początkującego” w PPP.
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Wśród nich znalazły się przede wszystkim70:


fakt niepełnego zinternalizowania koncepcji PPP przez podmioty publiczne – w pierwszym
okresie PPP częstym powodem krytyki tej idei stało się niedostateczne przygotowanie
podmiotów publicznych do prowadzenia skomplikowanego procesu przygotowania i
zarządzania związanego z PPP;



ostrożność i związana z tym opieszałość zamawiających, wynikająca ze znajdowania się
w fazie „uczenia się PPP” – przyczyniająca się do przedłużania się czasu
przygotowywania i zawierania kontraktów;



brak centralnego zarządzania strategią dla PPP, obejmującego inicjatywę, przygotowanie,
nadzór i zamknięcie umowy – powodowało to sporadyczne fale rozpoczynanych
projektów, które zdarzały się dość losowo i w nieskoordynowany sposób, z negatywnym
skutkiem dla sektora prywatnego, nie mogącego liczyć na systematyczny napływ
inwestycji;



obawy o relatywną opłacalność projektów w porównaniu do innych modeli inwestycji,
częściowo wynikające z podwyższonych kosztów przygotowania przedsięwzięć, które w
pierwotnym okresie nie przebiegały w pełni sprawnie.

Odpowiedzią na część powyższych przeszkód było powołanie NDFA, organu odpowiedzialnego
na poziomie centralnym za przygotowanie, ocenę, nadzór i przeprowadzanie projektów PPP.
Również istotny nacisk położono w konsekwencji powyższych wniosków na konieczność badania
i zapewnienia VfM, podobnie jak to miało miejsce na etapie krytycznej analizy systemu
brytyjskiego, prowadzącej do wprowadzenia PF2.
W ostatnich latach dostrzegalne natomiast są krytyczne uwagi wysuwane wobec PPP,
formułowane przez obserwatorów irlandzkiego systemu PPP71:


ignorowanie w projektach kosztów transakcyjnych, które nie są brane pod uwagę przy
ocenie VfM, natomiast mają na nią znaczny wpływ – chodzi o, często rozciągnięty w
czasie, istotny koszt analizy, negocjacji, zawarcia, kontroli kontraktu PPP, który był
dotychczas nieuwzględniany przy ocenie opłacalności PPP, jako niewykazywany w
bilansie i przez to ciężko uchwytny72;

70

Public Private Partnerships: Lifting the barriers, advancing the programme, raport CIPA dla IBEC Public Private
Partnership
Council,
2007,
dostępny
pod
linkiem
https://www.ibec.ie/IBEC/DFB.nsf/vPages/Public_sector~Resources~public-private-partnerships---lifting-the-barriers,advancing-the-programme-28-02-2007?OpenDocument (dostęp 7.12.2016 r.), s. 6.
71 Uwagi te odnoszą się również do system PFI, jednak, jak twierdzą ich autorzy, w Irlandii nie zostały w pełni przyjęte
do wiadomości przez stronę publiczną, podczas gdy w Wielkiej Brytanii reakcja na nie była reforma wprowadzająca
PF2.
72 E. Reeves, Public-Private Partnerships in Ireland: A Review…, s. 22.
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panuje zbyt mała transparentność jeśli chodzi o wyniki analiz VfM oraz treść kontraktów –
powinny one zostać podane do publicznej wiadomości, co wzmogłoby nacisk na
dopilnowanie rzetelnej analizy VfM;



wyniki pilotażowych projektów PPP, o których pisaliśmy powyżej, potwierdziły, że można
mieć zarzuty do ich rzeczywistej opłacalności – pomimo pozytywnych efektów np. w
zakresie czasu realizacji fazy konstrukcji, przedsięwzięcia budowy i utrzymania grupy
szkół wykazały, że generalny koszt ich realizacji przekroczył o 8-13% koszt
konwencjonalnego zamówienia publicznego.73

Lekcje z doświadczenia irlandzkiego mogą być szczególnie przydatne z polskiej perspektywy, ze
względu na fazę „wschodzącą” polskiego rynku PPP, którą Irlandia ma właśnie za sobą. Wnioski
z niej to m.in. konieczność powierzenia organowi eksperckiemu kontroli, a nawet prowadzenia
projektów PPP, potrzeba globalnej analizy VfM, nacisk na transparentność projektów, potrzeba
pilotażu i promowania inicjatywy PPP.
1.3.2.2.5 Rozwiązania właściwe dla inwestycji telekomunikacyjnych
Na początku lat 2000. warunki dla rozwoju szybkiej łączności internetowej w Irlandii nie były
korzystne – dominująca pozycja operatora Eircom, kontrolującego miedzianą infrastrukturę,
wykluczała stworzenie konkurencyjnej sieci kablowej poza obszarem Dublina. Tym samym
konkurencja oraz możliwość dostarczania innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych były
istotnie ograniczone, sprzyjając utrzymywaniu się cyfrowego podziału.
W odpowiedzi na tę sytuację strona rządowa w 2004 r. rozpoczęła budowę ringów nowej sieci
kablowej wokół 28 ośrodków miejskich. Odbyło się to w ramach the Metropolitan Networks Project
(MAN), programu PPP, w który zainwestowano 78 milionów euro.
Program jest oceniany bardzo pozytywnie – wskazuje się, że pozwolił na realny rozwój
konkurencji na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych i wkroczenie na nie alternatywnych
operatorów (np. w mieście Cork lokalny MAN pozwolił na wejście 30 nowych operatorów).
Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i eksploatację przez okres 15 lat sieci MAN
w poszczególnych miastach jest Enet. W finansowaniu projektu 45% wkładu miał Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Infrastruktura MAN pozostaje własnością państwa. Implementacji projektu MAN towarzyszył
model stymulacji popytu oparty na bezpośrednim kontakcie z lokalnymi władzami oraz
organizacjami. Enet również współpracował ściśle z lokalnymi dostawcami usług celem
identyfikacji zapotrzebowania na konkretne rodzaje usług.
1.4

Francja

73

Value for Money Examination 48: The Grouped Schools Pilot Partnership Project, Office of the Comptroller and
Auditor General, dokument dostępny pod linkiem http://audgen.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=765 (dostęp 7.12.2016 r.).
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1.4.1

Francuski model PPP

Francja, podobnie jak Polska, posiada system prawny należący do kręgu prawa kontynentalnego,
co oznacza, że opiera się on przede wszystkim na aktach prawa stanowionego, uchwalanych w
procedurze ustawodawczej przez parlament.
Idea PPP posiada we Francji bardzo długą historię – rynek francuski wykorzystuje współpracę
sektora publicznego i prywatnego w realizacji infrastruktury publicznej już od XIX w. (czego
najdonioślejsze przykłady stanowią budowa kanału sueskiego czy wieży Eiffel’a)74 lub nawet
wcześniej (w trybie koncesji realizowane były budowy mostów i kanałów w XVI i XVII w. 75).
Samo pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego ma, podobnie jak w innych porządkach
prawnych, charakter potoczny a jego idea odwzorowana jest w różnorodnych rozwiązaniach
prawnych76.

Zgodnie z najbardziej

ogólnym podziałem,

PPP może przybrać formę

zinstytucjonalizowaną, opartą na spółce o kapitale mieszanym (société d'économie mixte, w tym
wprowadzone ustawą z 1 lipca 2014 r. sociétés d'économie mixte à opération unique, czyli
publiczno-prywatne joint venture dla realizacji przedsięwzięcia PPP), jak również formę opartą na
umowie, reprezentowaną przez najczęściej spotykane dwa główne rodzaje kontraktów:
1) umowy powierzania świadczenia usług publicznych (délégation de service public,
DSP), w tym koncesje na roboty czy usługi, oraz
2) umowy partnerstwa (contrat de partenariat, CP) lub zbliżone do nich (bail emphytéotique
administratif i bail empyhéotique hospitalier)77.
Co ciekawe, ani DSP, ani CP nie należą w prawie francuskim tradycyjnie do zamówień
publicznych, tj. kodeks zamówień publicznych (code des marchés publics) nie miał do nich
zastosowania78.
Umowy pierwszego wskazanego rodzaju, tj. powierzenia świadczenia usług publicznych, są
oryginalnym rozwiązaniem francuskim, funkcjonującym najwcześniej i typowo mającym charakter
„user-pay PPP”, tj. współpracy publiczno-prywatnej, w której ryzyko związane z przychodami za
świadczenie usług przejmuje partner prywatny, ponieważ pochodzą one od użytkownika
końcowego usługi. Instytucją relatywnie nową na francuskim rynku PPP są natomiast umowy
partnerstwa, tj. contrats de partenariat, wprowadzone w konsekwencji ujednolicenia ram PPP na
F. Marty, Les partenariats public-privé en France: Perspectives historiques sur l’encadrement des contrats
administratifs globaux de long terme, 2014, dokument dostępny pod linkiem: https://ssrn.com/abstract=2530373
(dostęp 5.12.2016 r.).
75 Publikacja European PPP Expertise Centre France PPP Units and Related Institutional Framework, 2012, dostępna
pod linkiem http://www.eib.org/epec/library/index.htm (dostęp 5.12.2016 r.).
76 M. Bitner, J. Pałka, Francuski model partnerstwa publiczno-prywatnego – ewolucja regulacji PPP we Francji, PUG nr
1/2010, s. 21.
77 Publikacja European PPP Expertise Centre France PPP….s. 7.
78 Obecnie kodeks zamówień publicznych uchylony został przez rozporządzenie z 23 lipca 2015 r. o zamówieniach
publicznych, które stanowi implementację dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE i reguluje także kontrakty CP.
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poziomie unijnym oraz celem częściowej recepcji na grunt francuski brytyjskiego rozwiązania PFI.
One z reguły stanowią „government-pay PPP”, co oznacza, że wynagrodzenie dla partnera
prywatnego zapewniane jest przez stronę publiczną79.
1.4.2

Cechy francuskiego modelu PPP

1.4.2.1 Umowy PPP jako umowy administracyjne
Co charakterystyczne dla systemu francuskiego oraz istotne ze względu na tamtejszą wysoko
rozwiniętą kulturę administracyjną, wszystkie umowy należące do form PPP mają charakter umów
administracyjnych i w związku z tym podlegają administracyjnemu reżimowi prawnemu,
odmiennemu od prawa cywilnego (droit commun).
Wykształcona w ramach doniosłego dorobku francuskiej doktryny prawa administracyjnego teoria
administracji publicznej wyznacza fundamentalne zasady, którym podlega świadczenie usług
publicznych80:
1) równy dostęp do usług – zakaz nieuzasadnionej dyskryminacji, równe traktowanie
podmiotów w takiej samej sytuacji,
2) zasada ciągłości – zapewniana poprzez szczególne obowiązki i uprawnienia strony
publicznej umów administracyjnych do: jednostronnej zmiany ich postanowień, przejęcia
zarządu nad usługą w razie przerwania jej świadczenia i rekompensaty dla dostawcy
usługi za niemożliwość jej dostarczenia bez ponoszenia strat,
3) zasada zmienności lub dostosowania – uprawniająca podmiot publiczny do adaptacji
statusu prawnego i sposobu świadczenia usług publicznych do zmiennych potrzeb i
wymagań zbiorowych.
Z racji administracyjnego charakteru francuskich umów PPP, będą one objęte powyższymi
szczególnymi zasadami, wynikającymi z konieczności dbałości o interes publiczny. Umowy
administracyjne w prawie francuskim charakteryzuje to, że na stronach je zawierających ciąży
zobowiązanie do powstrzymania się od zakłócenia funkcjonowania usługi publicznej, a także do
ułatwienia jej funkcjonowania.
Jedną ze stron takiej umowy jest zawsze osoba prawna prawa publicznego, a wynikłe z nich spory
podlegają rozpoznaniu przez sąd administracyjny81.
W konsekwencji, strony umowy PPP (a zwłaszcza partner prywatny) liczyć się musi z brakiem
równowagi stron przejawiającym się w istnieniu władczych uprawnień partnera publicznego
związanych z kontrolą nad usługą, możliwości jednostronnej zmiany niektórych postanowień

Tamże.
M. Bitner, J. Pałka, Francuski model…, s. 22.
81 Tamże, s. 23.
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umowy, możliwości jednostronnego nakładania sankcji, możliwości rozwiązania umowy, gdy
uzasadnia to interes ogólny.
Powyższe decyduje także z drugiej strony o możliwości domagania się w określonych
przypadkach

rekompensaty

od

partnera

publicznego,

związanej

z

wystąpieniem

nieprzewidzianych przeszkód dla świadczenia usługi lub z działaniem władczym strony publicznej
(zob. „Podział ryzyk w kontrakcie PPP”).
Pewnym minusem w powyższym modelu jest brak jednolitych reguł kwalifikowania umów jako
administracyjnych – przepisy przesądzają o charakterze administracyjnym jedynie umów z
zakresu zamówień publicznych, contrat de partenariat i umów dotyczących zajmowania domeny
publicznej, a w pozostałych umowach, np. mających charakter DSP, może o charakterze
administracyjnym decydować przedmiot umowy. Powyższe może prowadzić do niepewności w
ocenie charakteru umowy PPP, a przez to do wątpliwości co do stosowania do danej umowy
specyficznych zasad umów administracyjnych.
1.4.2.2 Organ krajowy – MAPPP, zastąpiony przez FinInfra
Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP) był jednostką utworzoną na mocy dekretu
z października 2004 r., a jego powstanie wiązało się z wprowadzeniem do francuskiego porządku
prawnego nowej formy umowy PPP: contrat de partenariat. Misją powierzoną nowopowstałemu
organowi była wstępna ocena projektów PPP. Został on podporządkowany ministrowi gospodarki
i finansów. Obecnie, po przeprowadzeniu audytu działalności MAPPP w 2010 r., potwierdzono
jego mandat i doniosłą rolę na rynku PPP.
Działalność MAPPP koncentrowała się przede wszystkim na kontraktach CP, a w marginalnym
stopniu również na innych formach PPP (kontraktach podobnych do CP oraz na umowach o
charakterze DSP). Do jego zadań należało82:


zatwierdzanie wstępnych analiz projektów przygotowanych przez władze zamawiające;



zapewnianie wsparcia dla podmiotów publicznych w przygotowaniu, negocjowaniu i
monitorowaniu kontraktów CP;



działalność promocyjna i informacyjna dotycząca CP83.

Istotne jest, że do MAPPP nie należało samo negocjowanie czy zawieranie kontraktów –
założeniem przyświecającym jego działalności było odseparowanie czynności wykonawczych i
związanej z nimi odpowiedzialności (spoczywającej na różnorodnych podmiotach publicznych
będących stroną kontraktów CP) od roli doradczej, analitycznej i mającej charakter
merytorycznego wsparcia.

82

Publikacja European PPP Expertise Centre France PPP Units…, s. 18.
F.G. Vaissier, H. Martin-Sisteron, A. Seniuta , France, [w:] B. Werneck, M. Saadi (red.), The Public-Private
Partnership Law Review, Law Business Research, 2015.
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I tak, MAPPP zobowiązany był do wydawania opinii zawierającej ocenę przekazywanej temu
organowi wstępnej analizy projektu PPP (évaluation préalable) przeprowadzanej przez podmiot
publiczny planujący projekt.
Przedmiotem wstępnej analizy każdego przedsięwzięcia PPP w ramach CP jest, nieco odmiennie
od analizy opłacalności na wielu płaszczyznach (VfM) w brytyjskim PFI/PF2, weryfikacja
przydatności trybu CP dla danego przedsięwzięcia, w porównaniu do jego realizacji w innych
modelach PPP.
Analizie, weryfikowanej i ocenianej przez MAPPP, podlegało zatem: czy inwestycja powinna być
realizowana jako projekt długoterminowy, czy istnieje możliwość określenia wymagań co do
rezultatu w postaci usługi, czy realizacja projektu jako CP przyciągnie inwestorów prywatnych, itp.
Od początku pełnienia swojej funkcji do maja 2012 r. MAPPP wydała jedynie 3 negatywne oceny
z przedłożonej jej analizy wstępnej. Tak wysoki poziom akceptacji dla analiz wstępnych wynika
częściowo z faktu, że podmioty publiczne przygotowujące CP najczęściej zwracały się po pomoc
do MAPPP już na etapie samego przygotowywania tych analiz, co pozwalało temu organowi
odsiać na wcześniejszym etapie projekty nienadające się do realizacji w tym trybie.
Co więcej, zadaniem MAPPP była też, mająca miejsce przed samym podpisaniem CP, ocena
jego konsekwencji budżetowych i fiskalnych oraz wydanie rekomendacji dla ministra gospodarki
i finansów co do wyrażenia akceptacji dla danego CP.
W ramach świadczenia merytorycznego wsparcia dla CP we Francji, MAPPP wydało swego
rodzaju praktyczny przewodnik (Les Contrats de Partenariat- principes et méthodes), którego
założeniem nie jest jednak stworzenie standardowych reguł zawierania kontraktów, jak to ma
miejsce w przypadku dokumentu Standardisation of PF2 Contracts w Wielkiej Brytanii84.
Dokument ten ma charakter znacznie bardziej opisowy i opiera się na ujęciu problemowym,
zmierzając do wyjaśnienia poszczególnych aspektów projektów realizowanych w ramach CP (np.
powody wyboru CP, sposoby jego finansowania, etapy realizacji CP, itp.)85.
Obecnie, na mocy dekretu z dnia 27 kwietnia 2016 r. MAPPP zastąpiona została przez Mission
d’Appui au Financement des Infrastructures (FinInfra), która w przeważającej mierze kontynuuje
misję i zadania MAPPP, odpowiadając za: wsparcie merytoryczne w obszarze złożonych
kontraktów PPP (koncesji, partnerstwa), specjalistyczne doradztwo dotyczące finansowej

Raport
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in
France
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Linklaters,
dostępny
pod
linkiem
http://www.linklaters.com/pdfs/Insights/projects/pppfranceoct06.pdf (dostęp 5.12.2016 r.).
85
Publikacja MAPPP Les Contrats de Partenariat: Guide Methodologique dostępna pod linkiem
http://www.economie.gouv.fr/ppp/guide-des-contrats-partenariat-principes-et-methodes-0 (dostęp 5.12.2016 r.).
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struktury projektów, ocenę i analizę rynku zamówień PPP i szerszą niż dotychczas ocenę
realizacji różnych modeli PPP86.
1.4.2.3 Charakterystyka kontraktów DSP
Jak wskazano powyżej, délégation de service public, czyli powierzanie świadczenia usług
publicznych, stanowi, obok kontraktów CP, jeden z dwóch głównych rodzajów umów PPP. Ta
forma związku sektora publicznego i prywatnego dla zaspokajania potrzeb publicznych ma we
Francji wieloletnią tradycję, jednak jej prawne podstawy usystematyzowane i uporządkowane
zostały dopiero poprzez wprowadzenie ustawy z 29 stycznia 1993 r. dotyczącej zapobiegania
korupcji oraz przejrzystości życia gospodarczego i procedur publicznych (loi Sapin), której zakres
podmiotowy zawężony był do jednostek samorządu terytorialnego w tamtym czasie najczęściej
będących stroną zlecającą.
Następnie, w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 11 listopada 2001 r. (loi MURCEF)
rozwinięto regulację DSP. Sformułowana została definicja delegacji usług publicznych – jest to

„umowa, przez którą osoba prawna - podmiot prawa publicznego powierza zarządzanie usługą
publiczną, za którą ponosi odpowiedzialność, delegowanemu publicznemu lub prywatnemu,
którego wynagrodzenie zasadniczo zależy od rezultatu wykonania usługi”87.

Istnieje różnica pomiędzy powierzaniem świadczenia usług publicznych a zamówieniami
publicznymi: w przypadku tego pierwszego trybu źródłem zysku dla wykonawcy są opłaty ze
strony użytkowników końcowych usługi (choć płatność od podmiotu publicznego nie jest
wykluczona), zaś przy zamówieniach publicznych – płatność dokonywana jest przez
zamawiającego. W konsekwencji ryzyko finansowe związane ze świadczeniem usługi
powierzonej w ramach kontraktu DSP obciąża partnera prywatnego88.
Najbardziej zgodne z ideą PPP w dzisiejszym rozumieniu, które zakłada powierzenie również
wytworzenia infrastruktury, jest DSP w formie koncesji, dla której zasadniczym aktem prawnym,
uchylającym dotychczasowe przepisy o koncesji zawarte w loi Sapin, jest nowe rozporządzenie89
z 29 stycznia 2016 r. o umowie koncesji, stanowiące implementację dyrektywy 2014/23/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Umowa koncesji (na usługę publiczną) jest

Global Public-Private Partnership Guide, Çakmak Publishing 2016, dostępny pod linkiem
http://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/global-public-private-partnership-pppguide-2016.pdf
(dostęp
5.12.2016
r.),
s.53;
notka
na
oficjalnej
stronie
WWW
MAPPP
http://www.economie.gouv.fr/ppp/bienvenue-sur-site-fin-infra (dostęp 5.12.2016 r.).
87 Definicja powierzenia usług publicznych w art. 38 loi Sapin, obecnie uchylonym.
88 M. Bitner, J. Pałka, Francuski model…, s. 25.
89 W niniejszej pracy używane jest określenie „rozporządzenie” jako tłumaczenie francuskiego „ordonnance”, które
jednak nie ma wiele wspólnego z polskim pojęciem rozporządzenia.
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bodajże najbardziej rozpowszechnionym sposobem powierzania usług publicznych na świecie i
ma pochodzenie francuskie90.
Tradycyjnie, najistotniejszymi (i najczęściej występującymi) elementami koncesji są według
doktryny francuskiej:


powierzenie świadczenia usługi publicznej lub wykonania robót przez podmiot publiczny
(concédante) podmiotowi prywatnemu (koncesjonariuszowi);



zobowiązanie koncesjonariusza do budowy urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi
na własny koszt, z zastrzeżeniem możliwości subwencjonowania;



pobieranie wynagrodzenia od użytkowników usługi lub wykonanych obiektów.

Zgodnie z zasadami prawa administracyjnego, które ma zastosowanie do świadczenia usług
publicznych, podmiot prywatny musi zapewnić ich ciągłość, pokrycie zapotrzebowania, zakaz
dyskryminacji jakiejkolwiek grupy użytkowników, itp. Koncesjonariuszowi przysługuje w zamian
monopol na określonym terytorialnie rynku i związane z tym prawo kształtowania opłat. Obiekt,
będący przedmiotem robót lub służący do świadczenia usług pozostaje własnością publiczną,
przedsiębiorca zaś ma prawo jego wyłącznego użytkowania.
Termin trwania koncesji jest określony i z reguły powinien być odpowiedni dla osiągnięcia
określonej stopy zwrotu przez koncesjonariusza91. Ze względu na wymogi związane z interesem
publicznym i ciągłością usług, finansowa stabilność przedsięwzięcia jest szczególnie istotna, co
może decydować o wystąpieniu subwencjonowania (ma ono miejsce w przypadku inwestycji w
szybką kolej, autostrady) – w jego braku koszt usługi publicznej wzrósłby ponad miarę92.
W umowie koncesji, z racji finansowania przedsięwzięcia przez partnera publicznego oraz
uzależnienia jego zysku od rozpoczęcia świadczenia usługi, największe znaczenie ma ryzyko
przekroczenia planowanych kosztów realizacji oraz przekroczenia planowanego czasu realizacji.
Przekroczenie kosztów może być związane z koniecznością wykonania dodatkowych robót, jak
to miało miejsce np. w przypadku Eurotunelu. Sposób wynagradzania wykonawcy powinien być
odpowiednio dobrany do możliwości wystąpienia takiej sytuacji – wśród stosowanych modeli
typowe to:


wynagrodzenie ryczałtowe,



wynagrodzenie według stawek jednostkowych,



wynagrodzenie według kosztów kontrolowanych,

Tamże, s. 26.
M. Bitner, Modele partnerstwa…, s. 24.
92 F.G. Vaissier, H. Martin-Sisteron, A. Seniuta , op. cit.., s. 81.
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przy czym najczęściej stosowane jest wynagrodzenie według stawek jednostkowych,
pozwalające na jednoznaczne określenie ceny, jak też wynagrodzenie za wszystkie usługi93.
Istotnym elementem koncesji jest również precyzyjne określenie reguł zmiany jej treści, która
może się okazać konieczna w trakcie długotrwałej fazy eksploatacji, z racji zmiennych warunków
ekonomiczno-społecznych. Z tego samego względu ważne jest także zaplanowanie sposobu
rozwiązywania konfliktów interesów. Do mechanizmów zabezpieczania ryzyka rynkowego,
związanego np. z niepewnością popytu, należą:


gwarancje,



możliwość zmiany taryfy i okresu koncesji,



wykorzystanie „transakcji wiązanych”, jako źródła dodatkowych przychodów.

Celem zabezpieczenia ryzyka przekroczenia kosztów eksploatacji możliwe jest zaś indeksowanie
cen usług czy zmiana kierownictwa przedsiębiorstw94.
Nowe rozporządzenie z 29 stycznia 2016 r. o umowie koncesji nie zmieniło głównych zasad
udzielania koncesji. Umowa koncesji jest zawierana przez podmiot publiczny i stanowi
powierzenie świadczenia usług lub wykonania robót podmiotowi lub podmiotom gospodarczym,
publicznym lub prywatnym, wraz z przekazaniem ryzyka związanego z eksploatacją obiektu lub
usług, w zamian za prawo do eksploatowania obiektu lub usług albo to prawo wraz z
wynagrodzeniem95 (co zresztą wynika z harmonizacji prawa o koncesjach na poziomie UE).
1.4.2.4 Charakterystyka kontraktów CP
Wprowadzony do prawa francuskiego rozporządzeniem z 17 czerwca 2004 r. contrat de
partnenariat stanowi przeniesienie na grunt francuski PPP w rozumieniu prawa unijnego oraz jest
w dużej mierze recepcją brytyjskiego rozwiązania PFI. CP powstał celem wypełnienia luki
istniejącej w systemie francuskim pomiędzy konwencjonalnymi zamówieniami publicznymi a
koncesjami na usługi publiczne, w których wynagrodzenie pochodzi od użytkowników końcowych
(DSP)96. W przewodniku metodologicznym dotyczącym zastosowania CP wskazano wprost, że
motywacją zaadaptowania tej formy na rynek francuski jest czerpanie z dobrych wzorców
europejskich sąsiadów, które zresztą stanowią rozwinięcie francuskiego dorobku koncesji97.
Regulacja prawna CP uległa niedawno zmianie, poprzez uchylenie rozporządzenia z 17 czerwca
2004 r. i wprowadzenie rozporządzenia z 23 lipca 2015 r. o zamówieniach publicznych oraz jego
dekretów wykonawczych z 25 marca 2016 r., implementujących dyrektywy 2014/24/UE i
2014/25/UE i regulujących także kontrakty CP.
Tamże, s. 25.
Tamże.
95 Art. 5 w zw. z art. 12 rozporządzenia z 29 stycznia 2016 r.
96 Publikacja European PPP Expertise Centre France PPP Units…, s. 35.
97 Publikacja MAPPP Les Contrats de Partenariat: Guide Methodologique…, s. 7.
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CP przybrał we Francji postać umowy administracyjnej (jak już wyjaśniano powyżej),
długoterminowej, o charakterze globalnym, przez którą podmiot publiczny powierza innemu
podmiotowi wykonanie zadań (tworzenie koncepcji, finansowanie, konstrukcję oraz zapewnienie
niezbędnych urządzeń i/lub świadczenie usług) w interesie publicznym, dzieląc z nim ryzyko
przedsięwzięcia, przy czym wynagrodzenie partnera może być zależne od wyników wykonanej
pracy98.

“Cet ensemble contractuel complexe destiné à assurer un partage précis des risques distingue
ces contrats de partenariat à la fois des marchés publics et des délégations de service public.”99
“Ta złożona jedność umowna, której celem jest zapewnienie określonego podziału ryzyk,
odróżnia owe kontrakty partnerskie z jednej strony od zamówień publicznych, a z drugiej od
powierzenia świadczenia usług publicznych.” [tłum. wł.]

Inaczej niż w przypadku powierzenia świadczenia usług (DSP), w CP partner prywatny świadczy
usługi na rzecz administracji i to podmiot publiczny jest odbiorcą usług. Wynagrodzenie partnera
prywatnego nie pochodzi tym samym od użytkowników końcowych usługi, lecz jest wypłacane
przez podmiot publiczny w całości lub w znacznej części, w sposób gwarantowany, przez okres
świadczenia usługi. W konsekwencji, ryzyko, które w przypadku koncesji spoczywa głównie na
koncesjonariuszu, jest w CP dzielone pomiędzy podmiot publiczny i prywatny (w sposób podobny,
jak to ma miejsce w brytyjskim PFI). Zauważa się, że z uwagi na charakter globalny (contrat
global) umowy CP, najszerszy spośród wszystkich form PPP, powstaje korzystna okoliczność
polegająca na możliwości wyboru partnera dla realizacji całości przedsięwzięcia (od koncepcji,
poprzez realizację infrastruktury, po świadczenie usługi), pozwalająca na wybór oferty korzystnej
z punktu widzenia całości prac i poczynienie istotnych oszczędności100.
Według Guide Methodologique101, przewodnika stworzonego przez MAPPP, zasadniczymi
elementami CP są:


jego globalny charakter,



długoterminowość i



specyficzny sposób wynagradzania partnera prywatnego.

Długoterminowość CP wynika przy tym z jego natury i konieczności odzyskania poczynionej
inwestycji, nie zaś z regulacji ustawowej, gdyż ta nie wyznacza żadnych widełek trwania CP.
Sposób wynagradzania jest odmienny niż w przypadku zamówień publicznych, gdyż nie jest
M. Bitner, J. Pałka, Francuski model…, s. 27.
Publikacja MAPPP Les Contrats de Partenariat: Guide Methodologique…, s. 7.
100 M. Bitner, J. Pałka, Francuski model…, s. 27.
101 Publikacja MAPPP Les Contrats de Partenariat: Guide Methodologique…, rozdział 1.2.
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związany z „odbiorem”, lecz rozciąga się na cały okres świadczenia usług. Dominującą cechą
wynagradzania jest natomiast jego uzależnienie od spełnienia wymogów określonych dla
świadczonych usług.
Przesłankami,
przedsięwzięcia

których

wymagano

jako CP,

poprzednio

ukształtowanymi

dla

m.in.

możliwości

zrealizowania

przez orzecznictwo

danego

konstytucyjne

i

odwzorowanymi w pierwszym rozporządzeniu z 2004 r. dotyczącym CP102, były:
1) stopień skomplikowania projektu, powodujący, że podmiot publiczny nie jest w stanie
z góry określić technicznych środków potrzebnych dla osiągnięcia zakładanego celu
projektu;
2) pilność, wynikająca z konieczności nadrobienia zaległości w świadczeniu danej usługi
związanej z istotnym interesem publicznym lub z zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczności;
3) pozytywny bilans korzyści i strat z zastosowania CP dla danego projektu, w
porównaniu z innymi drogami jego realizacji przez podmiot publiczny.
Obecnie, w rozporządzeniu z 23 lipca 2015 r. o zamówieniach publicznych, regulującym również
kontrakty CP, zrezygnowano z dwóch powyższych przesłanek możliwości ich stosowania,
pozostawiając w mocy tylko ostatnią z nich, w rozbudowanym ujęciu.
Tym samym, obecnie realizacja zamówienia w trybie CP może mieć miejsce, jeżeli podmiot
publiczny wykaże, że biorąc pod uwagę charakterystykę projektu, wymagania związane z
interesem publicznym, któremu podmiot służy, i trudności zauważalne w podobnych
przedsięwzięciach, CP będzie wyborem bardziej korzystnym niż inne tryby realizacji projektu, w
szczególności pod względem finansowym (przy czym wysokość wynagrodzenia nie powinna być
tego jedynym wyznacznikiem)103.
Jak wskazano w Guide Methodologique, podstawowymi korzyściami dla podmiotu publicznego,
mogącymi skłaniać go do realizacji projektu jako CP są:


nieprzekraczanie terminów i kosztów przez partnera prywatnego – według danych
zebranych przez MAPPP dla projektów z 2010 r., w prawie wszystkich z nich partner
prywatny terminowo realizował konstrukcję obiektu;



wyższa jakość usługi świadczonej przez sektor prywatny – oczywiście nie rozumie się
ona sama przez się, jednak z reguły sektor prywatny, m.in. dzięki lepszemu
zorganizowaniu metod finansowania dopasowanych do charakteru swoich przedsięwzięć,

102
103

Art. 2.II rozporządzenia z 17 czerwca 2004 r. o kontraktach partnerskich.
Art. 75 rozporządzenia z 23 lipca 2015 r. o zamówieniach publicznych.
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jest w stanie świadczyć usługę lepszej jakości (przy czym jest do tego motywowany przez
uzależnienie wynagrodzenia od jakości usługi);


dostęp do rozwiązań innowacyjnych dla realizacji projektu, których poszukiwaniu
sprzyja procedura dialogu i negocjacji;



możliwość innowacyjnego wykorzystania infrastruktury – celem zwiększenia
opłacalności CP, regulacja prawna tego kontraktu pozwala na czerpanie przez podmiot
prywatny zysków dodatkowo z takiego wykorzystania przedmiotu CP, które nie odpowiada
jedynie na potrzeby publiczne, określone przez podmiot publiczny, stąd motywacja do
szukania przez partnera prywatnego dodatkowych sposobów eksploatacji.

Zwłaszcza ów ostatni czynnik decydujący o potencjalnej atrakcyjności kontraktów CP wydaje się
być ciekawy. W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu o kontraktach partnerskich z 2004 r.
postanowienia określające treść kontraktu CP wprost przewidywały możliwość wynagrodzenia
partnera prywatnego za świadczenie usług „ubocznych”, towarzyszących głównym usługom
publicznym, będącym rdzeniem kontraktu104. Obecnie obowiązujące rozporządzenie również
zdaje się pozwalać na generowanie przez partnera prywatnego przychodów wynikających z
udostępniania obiektów będących przedmiotem CP lub świadczenia usług dodatkowych (bez
uszczerbku dla usługi głównej), przy czym jego brzmienie wyraźnie wskazuje na potrzebę
skorygowania (obniżenia) wysokości wynagrodzenia na rzecz partnera prywatnego o przychody
osiągane z takiej

ubocznej

działalności105.

Przykładem

alternatywnego komercyjnego

wykorzystania przedmiotu kontraktu w formie ubocznej działalności może być przypadek budowy
i obsługi muzeum, jako główna usługa publiczna, której towarzyszy najem sali wystawowych,
które tymczasowo nie są wykorzystane, na potrzeby organizacji konferencji czy innych wydarzeń.
1.4.2.5 Analiza wstępna poprzedzająca zawarcie kontraktu CP (evaluation et étude préalables)
Obowiązkowym elementem wstępnym przedsięwzięcia realizowanego w trybie kontraktu
partnerskiego jest wstępna analiza projektu, mająca pozwolić na weryfikację przydatności CP w
danych okolicznościach i zapewnić właściwe przygotowanie do CP. Na gruncie poprzednio
obowiązujących przepisów o CP, analizę tę stanowiła procedura évaluation préalable, zgodnie z
którą podmiot publiczny przygotowujący kontrakt CP musiał przeprowadzić we współpracy z
jednostką ekspercką (MAPPP) ocenę wpływu czynników ekonomicznych, finansowych, prawnych
i administracyjnych na właściwość i opłacalność realizacji projektu jako CP, z uwzględnieniem
porównania jego przeprowadzenia w innych trybach106.

Artykuł 11 lit. d rozporządzenia z 17 czerwca 2004 r.
Art. 83.II rozporządzenia z 23 lipca 2015 r.
106 Artykuł 2 rozporządzenia z 17 czerwca 2004 r. o kontraktach partnerskich.
104
105
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Jak wskazano powyżej w odniesieniu do działalności MAPPP, wynik évaluation préalable musiał
zostać poddany pod ocenę MAPPP, która następnie wydawała opinię potwierdzającą lub nie
wnioski podmiotu publicznego i będącą warunkiem kontynuowania procesu i zawarcia CP.
W obecnym stanie prawnym, zgodnie z rozporządzeniem z 23 lipca 2015 r., wstępna analiza
poprzedzająca CP jest nieco bardziej rozwinięta i składa się z dwóch koniecznych elementów:
1)

évaluation préalable des modes de réalisation du projet (EMRP) – wstępna ocena sposobów
realizacji projektu;

2)

étude de soutenabilité budgétaire – studium zdolności budżetu do objęcia nim projektu107.

Pierwsza części analizy – EMRP – jest elementem, który musi poprzedzać udzielenie zamówienia
również w przypadku zamówienia publicznego (gdy ma wartość powyżej progu 100 mln euro i z
wyjątkiem zamówień publicznych sektora obrony i bezpieczeństwa) i polega na porównaniu
poszczególnych możliwych modeli realizacji danego przedsięwzięcia przez podmiot publiczny,
celem wyboru najbardziej właściwego.
EMRP bierze pod uwagę totalny koszt przedsięwzięcia oraz wszystkie elementy mogące mieć
wpływ na wybór modelu108. EMRP musi zawierać:
a) prezentację z jednej strony projektu – jego przedmiotu, uwarunkowań, kontekstu,
ograniczeń i charakterystyki ekonomiczniej – a z drugiej zamawiającego – jego
kompetencji, statusu i możliwości finansowych,
b) analizę porównawczą różnych modeli realizacji projektu, z uwzględnieniem procedur i
metod organizacyjnych, harmonogramu realizacji poszczególnych faz, przez cały czas
trwania projektu oraz z uwzględnieniem oszacowania kosztu ogólnego poszczególnych
modeli,
c) prezentację głównych ryzyk w projekcie, w tym finansowych i propozycję ich podziału109.
Wynik analizy EMRP jest przedkładany jednostce eksperckiej, którą jest obecnie FinInfra, i ma
ona 6 tygodni na przedstawienie swojej opinii. W przypadku przekroczenia tego terminu lub w
braku wyraźnej odpowiedzi, opinia jest uznawana za przychylną110.
Druga część analizy – ocena zdolności budżetowych – odbywa się równolegle do EMRP i według
wspólnego scenariusza, by zapewnić spójność między tymi dwoma analizami. Dyscyplina
finansów publicznych wymaga, by ocena konsekwencji projektu dla budżetu obejmowała
wszystkie jego aspekty finansowe. Ocena ta zawiera 5 obowiązkowych elementów:

Artykuł 74 rozporządzenia z 23 lipca 2015 r. o zamówieniach publicznych.
Artykuł 40 rozporządzenia z 23 lipca 2015 r. o zamówieniach publicznych.
109 Artykuł 24 dekretu z 25 marca 2015 r. dotyczącego zamówień publicznych.
110
Publikacja Les Marches De Partenariat, Direction des affaires juridiques, dostępna pod
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fichestechniques/marches-partenariat/marches-partenariat.pdf (dostęp 6.12.2016 r.).
107
108

linkiem
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a) przewidywany średni roczny koszt globalny projektu,
b) stosunek tego kosztu do zdolności samodzielnego finansowania podmiotu publicznego i
jego wpływ na sytuację finansową podmiotu;
c) wpływ kontraktu na powstanie zobowiązań finansowych podmiotu publicznego;
d) konsekwencje dla poziomu zadłużenia podmiotu publicznego i jego zobowiązań
pozabilansowych;
e) analizę kosztów wynikających z przedwczesnego rozwiązania kontraktu111.
Ocenę zdolności budżetowych przedkłada się ministrowi do spraw budżetu celem akceptacji.
Podobnie, jak w przypadku oceny EMRP przez FinInfra, minister ma 6 tygodni na wydanie opinii,
a przekroczenie tego terminu lub brak wyraźnej odpowiedzi oznacza aprobatę oceny dokonanej
przez podmiot publiczny.
1.4.2.6 Podział ryzyk w kontrakcie PPP
W kontraktach CP wprowadzonych do francuskiego porządku prawnego w 2004 r.112 zasadniczo
podział ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną naśladuje reguły istniejące w brytyjskim
modelu PFI.
Wskazuje się jednak, że w zakresie podziału ryzyka pomiędzy publicznego i prywatnego partnera
kontraktu CP, istnieją dwie podstawowe cechy modelu francuskiego, które odróżniają go od
brytyjskiego PFI – wpływ prawa administracyjnego oraz brak wypracowanych standardów
rynkowych113. Reżim administracyjny będzie miał także zastosowanie do innych kontraktów PPP
we Francji, będących umowami administracyjnymi.
Wskazywany już powyżej wpływ reżimu prawa administracyjnego na kontrakty CP, które są
umowami administracyjnymi, przesądza o konieczności poniesienia przez podmiot publiczny
odpowiedzialności lub konsekwencji finansowych związanych z wykonywaniem swojej roli w
kontrakcie CP. Chodzi tu przede wszystkim o wskazaną powyżej, wynikającą z zasady ciągłości
świadczenia usług publicznych, doktrynę imprévision, zgodnie z którą w razie zaburzenia
równowagi finansowej kontraktu przez niemożliwe do przewidzenia okoliczności, prowadzącej do
utrudnienia świadczenia usług i ponoszenia strat związanych z ich świadczeniem, partner
publiczny jest obowiązany do zapłaty odpowiedniej kompensaty na rzecz partnera prywatnego,
która jest jednak tymczasowym środkiem zaradczym i nie ma odpowiadać pełnemu
wynagrodzeniu.

Artykuł 148 dekretu z 25 marca 2015 r. dotyczącego zamówień publicznych.
Przez rozporządzenie z 17 czerwca 2004 r. o kontraktach partnerskich, obecnie zastąpione przez rozporządzenie z
23 lipca 2016 r. o zamówieniach publicznych, regulujące również kontrakty partnerskie.
113 Raport PPP in France – 2006, s. 15.
111
112
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Poza tym również doktryna fait du prince wpływa na możliwość wysuwania przez partnera
prywatnego roszczeń finansowych wobec podmiotu publicznego. Zgodnie z nią, w razie
poniesienia nadmiernych kosztów związanych z działaniem władczym administracji publicznej,
lecz nie mającym charakteru wykonywania uprawnień kontraktowych, podmiot prywatny będący
stroną umowy administracyjnej jest uprawniony do odszkodowania, jeśli działanie podmiotu
publicznego uniemożliwiło lub utrudniło świadczenie usług będących przedmiotem umowy.
Powyższe zasady, tworzą nieunikniony wyłom w egzekwowanym przez podmioty publiczne
zawierające kontrakty CP transferze ryzyka na podmiot prywatny, z racji ograniczenia ponoszenia
przez

partnera

prywatnego

ryzyka

niedostępności

lub

obniżenia

dostępności

usługi

spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi lub działaniem władzy publicznej.
W związku z brakiem ugruntowanej praktyki rynkowej dotyczącej alokacji ryzyk w kontraktach CP,
brak jest możliwości wskazania stałych zasad ich rozkładu ani też takich, które zostałyby uznane
za sprawdzone. Dostrzegalną tendencją w początkowych latach istnienia CP we Francji było
dążenie do generowania jak największej wartości dla sektora publicznego poprzez nacisk na
przeniesienie ryzyka w jak największym zakresie na podmiot prywatny.
1.4.2.7 Rozwiązania właściwe dla inwestycji telekomunikacyjnych
Obecnie

we

Francji

wdrażany

jest

znacznych

rozmiarów

program

pokrycia

siecią

szerokopasmową o wysokiej przepustowości 100% terytorium tego kraju, w perspektywie 20132020 (projekt Très Haut Débit). Podczas gdy dotychczas rozwój szybkich sieci w miastach
znacznie wyprzedzał obszary wiejskie, obecnie w ramach projektu położono nacisk na równoległe
inwestowanie w szybki dostęp do Internetu zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i na
prowincji. W inwestycje zaangażowana jest administracja na szczeblu krajowym, samorząd
terytorialny i operatorzy prywatni i są one prowadzone w formule PPP.
We Francji jednym z flagowych projektów telekomunikacyjnych realizowanych jako PPP jest
Auvernge, który był jednym z pierwszych projektów telekomunikacyjnych dotyczących sieci
szerokopasmowych. Projekt Auvergne rozpoczęty został podpisaniem kontraktu w 2007 r., w
którym podmiot prywatny, France Telecom, był stroną kontraktu na 10 lat eksploatowania i
rozbudowy istniejącej sieci szerokopasmowej. Opierając się w dużej mierze na istniejącej już
infrastrukturze miedzianej, France Telecom miał zapewnić dostęp nowej generacji poprzez
wprowadzenie pętli włókien optycznych zwiększających prędkość przesyłu.114
W obecnie trwającej fali inwestycji w ramach projektu Très Haut Débit realizowany jest kolejny
projekt Auvergne, w wyniku którego region ten ma stać się pierwszym w całości pokrytym siecią
Très Haut Débit. Partner prywatny, Orange (dawniej France Telecom), wybrany został w drodze

114

Publikcja EPEC Broadband.., s. 32.
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dialogu konkurencyjnego. W fazie eksploatacji sieci, Orange pełni rolę wyłącznie operatora usług
dostępu hurtowego.
W nowym projekcie od 2008 r. była prowadzona analiza wstępna (evaluation préalable), która
pozwoliła wyłonić jako najbardziej opłacalne dwie metody przeprowadzenia inwestycji –
zamówienie publiczne i CP – z których CP okazało się generować spodziewany koszt mniejszy
co najmniej o 6% od zamówienia publicznego115.
Kontrakt PPP opiewa na 288 miesięcy. Infrastruktura wytworzona w fazie konstrukcji ma być
własnością państwową. Wynagrodzenie płatne dla partnera prywatnego pokrywać ma koszt
sfinansowania, budowy oraz eksploatacji sieci oraz inne ewentualne świadczenia. W toku
kontraktu,

podmiot

publiczny

wykonywać

będzie

uprawnienia

kontrolne

zgodnie

z

postanowieniami umowy, w szczególności jeśli chodzi o świadczenie usług dostępu i osiągnięcie
zakładanych wyników technicznych i komercyjnych. Projekt przewiduje funkcjonowanie dwóch
komisji złożonych z reprezentantów obu stron: komisji koordynującej monitorowanie operacyjne,
komitetu sterującego odpowiedzialnego za monitoring i decyzje w zakresie strategicznym.
Oferta usług dostępu hurtowego skierowana będzie przez podmiot publiczny do operatorów
detalicznych. Przychód z komercjalizacji sieci przysługiwać będzie podmiotowi publicznemu, który
ponosi również ryzyko owej komercjalizacji.
1.5

Wnioski

W przeanalizowanych systemach krajowych PPP funkcjonujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz
Francji występują pewne powtarzające się elementy i cechy, których uniwersalność może
wskazywać na ich nieodzowność i kluczową rolę w realizacji współpracy publiczno-prywatnej w
polityce krajowej. Obok nich zauważalne są również rozwiązania podyktowane specyfiką danego
państwa, warte jednak uwagi ze względu na swój potencjał dla minimalizowania barier dla PPP.
Poniższe zestawienie wymienia spostrzeżenia o ww. charakterze.
Nacisk na przeprowadzanie analizy wstępnej projektów
Obowiązkiem podmiotów publicznych projektujących przedsięwzięcia PPP jest analiza VfM w
Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz évaluation préalable we Francji. Jest to niezbędne dla weryfikacji
opłacalności projektu. Analiza taka ma na celu po pierwsze weryfikację, czy dany typ inwestycji
powinien być przeprowadzany jako PPP, zaś następnie zmierza do zaprojektowania
przedsięwzięcia w taki sposób, by zapewnić jego największą globalną opłacalność, ze względu
na konkretne uwarunkowania danego projektu (czego wynikiem jest m.in. wniosek co do tego jak
powinien przebiegać optymalny podział ryzyka).

Prezentacja Dossier de soumission Phase 1 de la Région Auvergne au titre du FSN, 2011 r. dostępna pod linkiem:
http://www.francethd.fr/documents_reference/Projet_Auvergne.pdf (dostęp 17.12.2016 r.).
115
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Obecność wyspecjalizowanych instytucji kierujących PPP na szczeblu krajowym
Implementacja modelu PPP w perspektywie krajowej była we wszystkich 3 państwach
wspomożona utworzeniem krajowej jednostki koordynującej od strony politycznej i strategicznej
rozwój PPP, tworzącej wytyczne dla realizacji projektów, oferującej merytoryczne wsparcie dla
podmiotów prowadzących PPP.
Najważniejsze funkcje takich instytucji to
1)

tworzenie polityk PPP, kontynuowane przez czas trwania i rozwoju programów PPP,

2)

programowe wsparcie i pomoc w realizacji projektów, rozumiane jako specjalistyczne
doradztwo co do konkretnych projektów, ale też ogólnych procedur służących ich wdrażaniu,

3)

ocena oraz kontrola jakości planowanych projektów116.

Wynagradzanie okresowe partnera prywatnego
Charakterystycznym elementem typowym dla opisanych w tej części rozwiązań PPP jest
konstrukcja wynagrodzenia partnera prywatnego jako okresowego wynagrodzenia jednego
rodzaju, płatnego od momentu rozpoczęcia świadczenia usług. Jest ono uzależnione od
spełnienia standardu usługi określonego kontraktem w ten sposób, że w razie jego
niedotrzymania wynagrodzenie za dany okres ulega obniżeniu. Ten model stwarza istotną
zachętę dla partnera prywatnego po pierwsze do terminowego ukończenia fazy konstrukcji
obiektu lub infrastruktury potrzebnych do świadczenia usługi, a po drugie do dbałości o jakość
usługi. Znaczenie ma również, że sam kontrakt opiewający na okresowe płatności jest
atrakcyjnym przedmiotem zabezpieczenia finansowania, a okresowe i stałe przepływy pieniężne
przyciągają inwestorów instytucjonalnych, jak np. fundusze emerytalne.

Zrównoważony podział ryzyk
Podział ryzyk pomiędzy partnera publicznego i prywatnego jest jedną z podstaw PPP w ogóle. Co
istotne, w opisanych w niniejszej części modelach, w konsekwencji ww. modelu wynagradzania,
ryzyko związane z popytem na usługi ponosi partner publiczny. Dostrzeżono również w wyniku
długoletnich doświadczeń potrzebę „odebrania” określonych ryzyk z powrotem od partnera
prywatnego do partnera publicznego, tak aby podział ryzyk był bardziej zrównoważony. Innymi
słowy, dominujący w pierwszych dziesięcioleciach realizacji PPP np. w Wielkiej Brytanii nacisk na
transfer ryzyka na partnera prywatnego zastąpiło podejście nakierowane na optymalny jego
rozkład w sposób najbardziej sprzyjający VfM. Oznacza to, że nierzadko partner publiczny
powinien przejąć ryzyka związane np. z terenem pod inwestycję, ubezpieczeniem czy zmianą
prawa wpływającą na koszt inwestycyjny.

Standaryzacja umów
116

Publikacja EPEC Establishing and Reforming PPP Units…, s. 6 i n.
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Istotną rolę w systemach anglosaskich pełni standaryzacja umów PPP, opracowywana przez
krajową jednostkę odpowiedzialną za PPP. Co ważne, nie ma ona jednak formy gotowej i
uniwersalnej umowy lecz stanowi raczej opis klauzul, które muszą się znaleźć w kontrakcie PPP,
istotnych dla relacji partnerów, finansowania, terminu trwania, podziału ryzyk, itp. Standaryzacja
wskazuje w jaki sposób ukształtować poszczególne postanowienia w zależności od okoliczności.
W systemie francuskim standardowe klauzule nie obowiązują, jednak istotnym dokumentem jest
przewodnik dotyczący kontraktu CP, opracowany przez MAPPP.

Finansowanie w modelu project finance, oparte na SPV
Cennym wniosek z obserwacji inwestycji PPP zwłaszcza w modelu anglosaskim jest związany z
ich modelem finansowania project finance. Jego zasadnicze elementy to tworzona dla inwestycji
spółka SPV, której majątkiem jest projekt oraz wkład kapitałowy udziałowców. Na tych elementach
zabezpieczony jest kredyt instytucji finansujących projekt. Kredytodawcom przysługują
szczególne prawa tzw. step-in (wejścia w prawa partnera prywatnego w projekcie), które
aktualizują się w razie zagrożenia rozwiązaniem kontraktu i umożliwiają im podjęcie działań
sanacyjnych.

Pilotaż projektów
Na irlandzkim rynku PPP prowadzenie projektów pilotażowych okazało się cennym źródłem
wiedzy i lekcji z prowadzenia projektów PPP, na podstawie którego sformułowano istotne
postulaty poprawy tego modelu (m. in. co do transparentności oraz VfM). Ich równie ważnym
celem było rozpropagowanie inwestycji w trybie PPP i stworzenie w tym zakresie dobrych
wzorców. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój PPP w Irlandii, cel ten został w dużej mierze
osiągnięty.
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2

Część II – Propozycje dla modelu PPP w Polsce

2.1
2.1.1

Charakterystyka polskiego systemu
Rynek PPP w Polsce

Do liderów rynków PPP w Unii Europejskiej należy Wielka Brytania. Dobre doświadczenia w
zakresie PPP można zaobserwować także we Francji oraz w Holandii. Ponadto, wzrost rynków
PPP obserwuje się ostatnio również w Hiszpanii i Portugalii.
W Unii Europejskiej w ostatnich 20 latach wzrosła liczba oraz łączna wartość projektów
realizowanych w formule PPP. Trend wzrostowy został jednak zatrzymany w ostatnich latach w
związku z kryzysem finansowym.
Na tle innych krajów unijnych polski rynek PPP należy ocenić jako niewielki oraz rozdrobniony, a
jego wzrost wiąże się głównie z inwestycjami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków
unijnych. Polska, w porównaniu do innych krajów europejskich, realizuje stosunkowo niewielką
ilość projektów w formule PPP, co obrazuje poniższa tabela, aktualna na koniec 2015 r.:

Schemat 5 - Projekty realizowane w modelu PPP w 2015 r.; źródło: European Investment Bank,
Market Update Review of the European PPP Market in 2015, s. 4

Nie jest celem niniejszej analizy prowadzenie szczegółowej weryfikacji oraz omawiania danych
statystycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach PPP, niemniej jednak, w celu
dokonania charakterystyki polskiego systemu PPP należy poczynić pewne uwagi dotyczące
aktualnej sytuacji i poziomu rozwoju polskiego rynku PPP.
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Zgodnie z raportem Ministerstwa Gospodarki pt. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i
koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013117 od dnia 1 stycznia
2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., podmioty publiczne ogłosiły łącznie 342 postępowania na
wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z których 82 procedury zakończyły się
zawarciem umowy PPP/koncesji (na roboty budowlane lub usługi).
Oznacza to, iż jedynie co piąte postępowanie PPP w Polsce zakończyło się powodzeniem i
rozpoczęciem fazy realizacyjnej. Jednocześnie najmniejszą liczbę zakończonych z sukcesem
procedur PPP i koncesji odnotowano w roku 2009 (1 zawarty kontrakt), co w głównej mierze było
spowodowane adaptacją sektora publicznego do nowych przepisów o PPP i koncesji, obiektywnie
krótkim

okresem

na

przeprowadzenie

i

zakończenie

procedury

wyboru

partnera

prywatnego/koncesjonariusza przed 1 stycznia 2010 r. Z kolei największą liczbę umów, jak i
największą skuteczność w stosunku do liczby ogłoszonych procedur odnotowano w roku 2011, tj.
łącznie 18 zawartych kontraktów PPP i koncesji.
Polski rynek PPP charakteryzuje się rozdrobnieniem i realizacją w tym trybie projektów niewielkich
w porównaniu z innymi krajami europejskimi, co wynika z faktu, że zasadnicza część
przedsięwzięć PPP jest realizowana na szczeblu samorządowym. Brak jest większych projektów
realizowanych na szczeblu krajowym, przez co również w ww. jednostkach samorządowych brak
jest przekonania do stosowania tego trybu.
Z danych przedstawionych w raporcie Ministerstwa Gospodarki pt. Rynek partnerstwa publicznoprywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. (s. 12) wynika, że największą liczbę umów PPP i
koncesji w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. podpisano w sektorze sportu i
rekreacji, tj. 13% ogólnej liczby zawartych kontraktów. Równie duży udział w liczbie zawartych
umów reprezentuje również także sektor teleinformatyczny, w którym zawarto 10 kontraktów,
stanowiących 12% wszystkich zakończonych podpisaniem umowy o PPP procedur. Raport
wskazuje również, że zasadnicza część trudności w realizacji PPP w badanym okresie była
związana z aspektami proceduralnymi. Przykładowo, ponad połowa postępowań została
unieważniona w związku z brakiem odpowiadającej potrzebom publicznym oferty ze strony
prywatnej, jednocześnie znaczna część ofert nie spełniała wymogów formalnych.
Polski rynek PPP charakteryzuje się zatem dużymi odmiennościami od innych, w szczególności
rozwiniętych europejskich rynków PPP, a analiza wymienionych w tej części dokumentów
prowadzi do wniosku, że podstawowe różnice dotyczą w szczególności:


niskiej wartości przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP,



braku realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP na poziomie krajowym,

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.mr.gov.pl/files/upload/23964/Raport_rynek_PPP_2014.pdf (dostęp: 6.12.2016)
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odmiennej struktury sektorowej (rekreacja i telekomunikacja, w opozycji do transportu i
ochrony środowiska w innych krajach członkowskich),



niewielkiej skuteczności postępowań dotyczących wyboru partnera prywatnego,



braku zaangażowania władzy publicznej (rola pioniera),



braku standaryzacji i procedur przygotowania przedsięwzięć (jak ma to miejsce np. w Wielkiej
Brytanii),



braku koordynacji polityki państwa w zakresie PPP,



braku wyspecjalizowanych podmiotów wspierających strony umowy PPP na całym etapie
realizacji przedsięwzięcia.

W literaturze wskazuje się również, że rozwój polskiego rynku PPP napotyka dwie podstawowe
trudności w postaci kryzysu finansowego i zachowawczej postawy mającej przeciwdziałać
kolejnym takim załamaniom oraz braku gotowości do finansowania projektów partnerstwa przez
banki118. Ponadto, zauważa się, że głównym powodem powolnego rozwoju rynku PPP w Polsce
pozostaje niska skuteczność działań podmiotów publicznych119.
2.1.2

Podstawowe założenia systemu prawnego PPP w Polsce

2.1.2.1 Prawodawstwo
Pierwszym aktem prawnym kompleksowo regulującym procedurę PPP w Polsce była ustawa z
dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym120. Ustawa ta miała odpowiadać na
potrzeby zgłaszane przez jednostki administracji publicznej zainteresowane tą formą realizacji
zadań publicznych. Do tego czasu jednostki administracji publicznej podejmowały oczywiście
próby realizacji powierzonych im zadań we współpracy z partnerami prywatnymi, jednak istniejące
ramy prawne nie były wystarczające i uniemożliwiały efektywną realizację takich projektów.
Ustawa z 2005 r. miała zatem za zadanie stworzenie jednoznacznej podstawy prawnej dla
podejmowania współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, a dzięki określeniu
jej ram miano ją upowszechnić121. Ustawa, która z założenia miała ułatwić realizację
przedsięwzięć skomplikowanych, w tym również projektów hybrydowych okazała się jednak
rozwiązaniem nieskutecznym, a w okresie jej obowiązywania nie uruchomiono żadnego projektu
PPP122. Niepowodzenie ustawy z 2005 r. było związane min. z przeregulowaniem etapu
poprzedzającego podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia w tej formule, w szczególności

118

A. Jachowicz, op. cit., s. 162.
Ł. Bernatowicz, Partnerstwo publiczno-prywatne z punktu widzenia doświadczeń strony prywatnej, Studia BAS nr 3,
Warszawa 2004, s. 215 – 216.
120 Dz. U. z 2005, nr 169, poz. 1420 z późn. zm.
121 T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa, s. 11.
122 A. Jachowicz, op. cit., s. 150.
119
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przez obowiązek przeprowadzania szerokich analiz porównawczych 123, stanowiących w istocie
uzasadnienie dla stosowania PPP. Jednostki administracji publicznej nie decydowały się na
realizację przedsięwzięć w tym modelu również z uwagi na konieczność bieżącego monitorowania
przebiegu realizacji prac oraz raportowania do organów centralnych, co przysparzałoby
dodatkowej pracy biurowej.
Zważywszy na konieczność usprawnienia formuły PPP w Polsce podjęto zatem prace
legislacyjne, które skutkowały przyjęciem obecnie obowiązującej ustawy z dnia 19 grudnia 2008
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym124. W tym samym czasie trwały również prace legislacyjne
dotyczące koncesji, które skutkowały przyjęciem ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane i usługi. W związku z tym, że od dnia 14 grudnia 2016 r. w zakresie koncesji,
u.p.p.p. odsyła do nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi125, za każdym razem, gdy poniższa analiza odnosi się do u.u.k.r.b.u., należy
przez to rozumieć nową ustawę z dnia 21 października 2016 r.
Obie ustawy wprowadziły bardziej elastyczny, niż klasyczny tryb zamówień publicznych, proces
realizacji przedsięwzięć, z wykorzystaniem kapitału i doświadczenia podmiotu prywatnego. W
szczególności u.p.p.p. zasadniczo odformalizowała formułę PPP i usunęła krytykowane
rozwiązania nakładające dodatkowe obowiązki na jednostki administracji publicznej.
Przepisy u.p.p.p. realizują zasadniczo pięć podstawowych założeń126, do których zalicza się:


przyznanie zainteresowanym stronom możliwie największej swobody kształtowania
partnerstwa,



ochrona interesów publicznych,



ochrona uzasadnionych interesów partnerów prywatnych,



ochrona długu publicznego,



zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.p.p. przedmiotem
partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale
zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Zgodnie zatem z ustawową definicją PPP, na gruncie polskim nie każda kooperacja pomiędzy
sektorem publicznym i prywatnym będzie PPP. Dopiero zatem w przypadku kiedy spełnione są
podstawowe założenia ustawowe dotyczące zakresu podmiotowego, wspólnej realizacji

A. Płonka-Bielenin, Wybrane zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego, Studia Iuridica Lublinensia 14/2010,
s. 95.
124 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 696 (dalej „u.p.p.p.”))
125 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usług (Dz. U. z 2016 r., poz.
1920 (dalej „u.u.k.r.b.u.”)
126 Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, s. 5 - 6
123

71 | S t r o n a

przedsięwzięcia opartej na podziale zadań oraz podziale ryzyk między partnerów, będziemy mogli
mówić o PPP.
Jednocześnie, podkreślić należy, że zastosowanie procedury PPP do innych przedsięwzięć może
stanowić naruszenie mających zastosowanie w danym przypadku przepisów, np. prawa
zamówień publicznych, czy u.u.k.r.b.u.

przesłanki stosowania
PPP wg u.p.p.p.

wspólna realizacja przedsięwzięcia

podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot
publiczny i prywatny

zobowiązanie podmiotu publicznego do
współdziałania w realizacji
przedsięwzięcia (często stosowane
wniesienie wkładu własnego, ew. zapłata
wynagrodzenia)

zobowiązanie podmiotu prywatnego do
realizacji przedsięwzięcia i pokrycia co
najmniej części wydatków

Schemat 6 - Elementy konieczne dla kontraktu PPP w Polsce

Na gruncie u.p.p.p. oraz w polskim systemie PPP, mamy zatem do czynienia z rozumieniem PPP
w znaczeniu ścisłym, tj. z pominięciem wszelkich innych niż określona w tej ustawie form
współpracy pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym, w tym na gruncie u.u.k.r.b.u., ustawy
o autostradach płatnych127, czy ustawie o gospodarce komunalnej128, które to akty prawne również
odwołują się do specyficznych rodzajów współdziałania sektora publicznego i prywatnego,
zbliżonych konstrukcyjnie do PPP.
Dodatkowo na podstawie art. 18a ust. 2 u.p.p.p. zostało wydane jedno rozporządzenie
wykonawcze, tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów
ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie129. Przepis będący podstawą wydania
Rozporządzenia został do polskiego systemu prawnego wprowadzony z dniem 1 stycznia 2013

Dz. U. z 2015 r., poz. 641, z późn. zm. (dalej „u.a.p.”).
Dz.U. z 2016 r., poz. 573, z późn. zm. (dalej „u.g.k.”).
129 Dz. U. z 2015 r., poz. 284 (dalej „Rozporządzenie”).
127
128
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r.130 w związku z wydaną w 2004 r. Decyzją Eurostatu dotyczącą rejestrowania poza bilansem
sektora publicznego aktywów zaangażowanych w PPP po spełnieniu określonych w tej decyzji
warunków dotyczących podziału ryzyk.
Rozporządzenie miało zatem na celu określenie zakresu poszczególnych rodzajów ryzyka
związanych z realizacją umowy PPP, tj. identyfikację rodzajów ryzyka znaczących z punktu
widzenia długów i deficytu sektora finansów publicznych i ich kategoryzację z uwzględnieniem faz
projektu PPP oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie. Rozporządzenie zawiera listę ryzyk
składających się na poszczególne kategorie określone w art. 18a ust. 1 u.p.p.p. (ryzyko budowy,
ryzyko dostępności, ryzyko popytu). W praktyce realizacji projektów PPP podział i identyfikacja
ryzyk innych niż wskazanych w Rozporządzeniu jest spotykany rzadko.
W konsekwencji na polski system PPP składa się u.p.p.p. oraz Rozporządzenie. Uzupełniające
znaczenie dla tego systemu, w zakresie nieregulowanym w u.p.p.p, w szczególności co do trybu
wyboru partnera prywatnego ma również ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych131, u.u.k.r.b.u. oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami132.
Na marginesie należy zauważyć, że z dniem 14 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana delegacji
ustawowej do wydania Rozporządzenia – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi zmieniła brzmienie art. 18a ust. 2 u.p.p.p. w ten sposób, że rozporządzenie wydawać ma
obecnie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a nie do spraw gospodarki.
2.1.2.2 Cechy polskiego systemu PPP
Elementami charakterystycznymi polskiej regulacji w zakresie PPP są następujące elementy133:


długoterminowa współpraca podmiotu prywatnego i podmiotu publicznego,



przedmiotem realizacji przedsięwzięcia są zadania z zakresu administracji publicznej, a
zakres tych zadań wyznacza zakres działalności danej jednostki sektora administracji
publicznej,



zaangażowanie różnych kapitałów finansowych, w połączeniu z przeniesieniem ryzyka
finansowego partnera prywatnego,



optymalny podział ryzyk zakładający, że każda ze stron ponosi ryzyko, którym jest w stanie
lepiej zarządzać,

Na podstawie art. 16 ustawyustawy16ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342).
131 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm. (dalej
„u.p.z.p.”))
132 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. (dalej
„u.g.n”))
133 R. Hauser, Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego tom 8B, s. 566 i n.
130
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etap realizacyjny obciąża partnera prywatnego, podczas gdy identyfikacja potrzeb oraz
monitoring realizacji projektu obciąża partnera publicznego,



realizacja na podstawie umowy PPP,



różnorodność modeli współpracy w ramach PPP.

Regulacja normatywna obowiązującego w Polsce systemu PPP zakłada, że w tym trybie
realizowane powinny być projekty złożone o skomplikowanych powiązaniach podmiotu
prywatnego i publicznego. Przepisy u.p.p.p. tworzą podstawowe ramy instytucjonalne, które
zasadniczo mają na celu ułatwić przeprowadzenie tych przedsięwzięć i zabezpieczyć interes
publiczny. Zasady te zostaną opisane poniżej.
2.1.2.2.1 Współpracujące strony
Zakres podmiotów realizujących zadania w ramach PPP obejmuje partnerów prywatnych i
podmioty publiczne. Partnerem prywatnym zgodnie z art. 2 pkt 2 u.p.p.p. może zostać
przedsiębiorca

lub

przedsiębiorca

zagraniczny.

Definicja

przedsiębiorcy

powinna

być

interpretowana systemowo z uwzględnieniem innych przepisów prawa, w tym w szczególności
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej134 oraz art. 331 § 1 kodeksu cywilnego135. Zgodnie
z definicją zawartą w art. 4 u.s.d.g.

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcą na gruncie k.c. jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
Należy uznać, że przedsiębiorcę należy rozumieć szeroko przy uwzględnieniu treści obu
wskazanych tu regulacji. Jednocześnie przez przedsiębiorcę zagranicznego, zgodnie z art. 5 pkt
3 u.s.d.g. rozumieć należy

osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego
wykonującego działalność gospodarczą za granicą.

Podmioty publiczne zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.p.p. zostały podzielone na trzy grupy:

Ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn.
zm. (dalej „u.s.d.g.”))
135 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm. (dalej „k.c.”))
134
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jednostki sektora finansów publicznych, niezależnie od posiadania przez nie osobowości
prawnej,



pozostałe jednostki organizacyjne spełniające łącznie dwa warunki: (i) wykonujące
zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz (ii) kontrolowane przez podmioty
publiczne,



związki dwóch powyższych podmiotów.

Wskazuje się, że krąg podmiotów, które mogą być tzw. podmiotami publicznymi wyznaczony jest
katalogiem podmiotów zobowiązanych do stosowania u.p.z.p., co wynika z regulacji unijnych,
zgodnie z którymi umowy PPP oraz inne odpłatne umowy zawierane przez podmioty sektora
publicznego poddano reżimowi zamówień publicznych136. Z powyższych względów katalog
podmiotów publicznych z u.p.p.p. to w rzeczywistości część katalogu zamawiających w
rozumieniu art. 3 p.z.p, z zastrzeżeniem, że katalog podmiotów publicznych jest odpowiednio
węższy i obejmuje jedynie te kategorie, które bezwzględnie należą do sfery publicznej.
W związku z tym wśród podmiotów publicznych na gruncie u.p.p.p. nie są wymienieni m. in.
zamawiający sektorowi, podmioty prywatne wydatkujące środki publiczne oraz podmioty
wydatkujące środki, które zostały przyznane pod warunkiem zastosowania przepisów o
zamówieniach publicznych137.
Zasadniczo zatem krąg podmiotów mogących podjąć współpracę w modelu PPP został określony
szeroko i w praktyce nie budzi wątpliwości ani trudności w stosowaniu modelu PPP.
2.1.2.2.2 Tryb wyboru
Przepisy u.p.p.p., nie regulują szczegółowo sposobu wyboru partnera prywatnego, odsyłając w
tym celu podmioty publiczne do przepisów dwóch innych ustaw, tj. u.u.k.r.b.u. oraz u.p.z.p.
Dodatkowo w u.p.p.p. przewidziano trzeci tryb wyboru partnera prywatnego, na wypadek gdyby
ani przepisy u.u.k.r.b.u., ani u.p.z.p. nie znalazły zastosowania.

136
137

R. Hauser, Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego tom 8B, s. 575
Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, s. 8
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wybór
wykonawcy

u.u.k.r.b.u.

p.z.p.

inny tryb
zapewniający
konkurencyjne
warunki wyboru

Schemat 7 - Tryb wyboru partnera prywatnego

Wybór właściwego trybu wynika przede wszystkim z formy wynagradzania wykonawców. Jeżeli
przewidywane przez zamawiającego wynagrodzenie stanowi wyłączne prawo do eksploatacji
obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa
koncesji na roboty budowlane), względnie wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do
wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa
koncesji na usługi) to zastosowanie znajdzie u.u.k.r.b.u. z uwzględnieniem przepisów u.p.p.p. W
innych przypadkach, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy u.p.z.p. z
uwzględnieniem odrębności przepisów u.p.p.p. Forma wynagrodzenia nie jest jedyną przesłanką
wyboru pomiędzy u.k.r.b.u. a u.p.z.p.
Zgodnie z art.1 ust. 2 u.p.p.p.

„przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i
ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym”

Określenie wartości ryzyk i ustalenie, na kim spoczywają, jest zatem warunkiem podjęcia
poprawnej decyzji o wyborze ustawy do wyboru partnera prywatnego. Warto zaznaczyć, że sama
ustawa o partnerstwie nie precyzuje co to jest ryzyko, ani nie wprowadza kategorii ryzyk.
Niewyczerpujący i przykładowy katalog ryzyk został jedynie zamieszczony w Rozporządzeniu.
Jednocześnie to właśnie kwestia ryzyka ma obok formy wynagrodzenia decydujące znaczenie w
kontekście stosowania ustawy o koncesjach bądź u.p.z.p.
Koncesja jest swego rodzaju zamówieniem publicznym, wiąże się bowiem z powierzaniem
wykonania zadania publicznego podmiotowi prywatnemu. Różnica polega na tym, że zgodnie z
u.u.k.r.b.u. (art. 3 ust. 3) koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją
obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług oraz ryzyko związane z popytem lub podażą. W
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art. 3 ust. 4 u.u.k.r.b.u. wskazano, że przez ryzyko ekonomiczne należy rozumieć sytuację, w
której w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania
poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu
budowlanego lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony
na wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z
wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje się138, że koncesję odróżnia od
zamówienia to, że koncesja występuje, gdy ustalony sposób wynagrodzenia opiera się na
uprawnieniu

koncesjonariusza

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej

w

zakresie

oferowanych przez niego usług i oznacza, że ponosi on ryzyko związane z prowadzeniem
działalności w tym zakresie.
W przeciwnym przypadku, nawet wówczas gdy zamawiający nawet nie płaci typowego
wynagrodzenia, jednak gwarantuje wykonawcy osiągnięcie całości nakładów na przedsięwzięcie
- mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Koncesjonariusz musi bowiem ponosić w
zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
Po ustaleniu przez zamawiającego, czy wybór partnera prywatnego będzie opierał się o przepisy
u.k.r.b.u bądź u.p.z.p. należy przejść do stosowania jednej z w/w ustaw, w tym również w zakresie
wyboru (procedury) trybu postępowania.
W przypadku przesądzenia, że zastosowanie znajdzie u.u.k.r.b.u., zgodnie z art. 12 u.u.k.r.b.u.
zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zawarcie umowy koncesji w sposób
zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Innymi słowy, zamawiający ma dbać o
uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami na znanych im zasadach, publicznie ogłoszonych
i ustalać wymagania proporcjonalnie do własnych potrzeb. Jest to zasada znana również z art. 7
u.p.z.p.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego oraz odpowiednio wykonawcę i
koncesjonariusza w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz do umów koncesji stosuje się
przepisy k.c.., jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Analogicznie do zasad obowiązujących
w zamówieniach publicznych, zamawiający ma obowiązek publikować ogłoszenia o koncesji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w Biuletynie Zamówień Publicznych. Miejsce
ogłoszenia zależy od szacowanej wartości umowy koncesji.
Na zasadzie wyjątku od zasady w art. 20 u.u.k.r.b.u. przewidziano sytuacje, gdy zamawiający
może nie publikować ogłoszenia o koncesji. Zamiast tego przekazuje wybranemu przez siebie
wykonawcy zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji.

138

Min. wyrok w sprawie C-324/98 Telaustria oraz w postanowienie w sprawie C-358/00 Buchhandler.
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Zgodnie z art. 29 u.u.k.r.b.u. przewidziano trzy możliwe tryby ubiegania się o zawarcie umowy
koncesji:
L.p.

Tryb przewidziany w art 29 u.u.k.r.b.u.

Uwagi

1.

w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy Tryb najbardziej otwarty
zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z - przypomina przetarg
informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów nieograniczony.
kwalifikacji albo

2.

w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy
zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wraz
z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów
kwalifikacji, a następnie zaprasza do składania ofert albo do
negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy spełniają
kryteria kwalifikacji;

Tryb
ma
charakter
częściowo zamknięty i
składa się z dwóch
etapów - podobnie jak
przetarg ograniczony w
u.p.z.p.

3.

przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do
udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, a
następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający nie
może w trakcie negocjacji zmieniać kryteriów oceny ofert ani
minimalnych wymagań.

Tryb ten nie przewiduje
publicznego ogłoszenia.
Należy założyć, że jest
on przewidziany dla
sytuacji opisanej w art.
20 u.u.k.r.b.u.

Tabela 6 - Tryby ubiegania się o zawarcie umowy koncesji

Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p.
„w przypadkach innych niż określone w ust. 1 do wyboru partnera prywatnego i umowy PPP
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie
nieregulowanym w niniejszej ustawie.”
Inaczej jednak niż w u.p.z.p. uregulowano przede wszystkim kryteria oceny ofert, a także zasady
modyfikacji zawartych umów. Jak już wskazano powyżej, w przypadku umowy PPP decydujące
znaczenie ma kwestia formy wynagrodzenia dla partnera prywatnego oraz dodatkowo podział
ryzyk.
Podmiot publiczny ma możliwość wyboru optymalnego – jego zdaniem - trybu postępowania w
celu zawarcia umowy PPP. Teoretycznie zamawiający ma do wyboru wszystkie tryby
przewidziane w u.p.z.p. W praktyce jednak swoboda ta jest ograniczona, gdyż wybór każdego z
trybów jest ściśle uzależniony od spełnienia przesłanek ustawowych.
Specyfika kontraktów PPP powoduje, że najbardziej odpowiednie do wyboru partnera są
procedury uwzględniające negocjacje. Charakter partnerstwa powoduje bowiem, że strony
przyszłej umowy mają więcej kwestii do uzgodnienia niż pozwala na to przykładowo tryb
przetargowy. Warto wskazać, że Komisja Europejska w Komunikacie Wyjaśniającym
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rekomenduje dla wyboru partnera prywatnego stosowanie trybu dialogu konkurencyjnego,
ewentualnie negocjacji z ogłoszeniem. Zgodnie z w/w komunikatem,

„dialog konkurencyjny, [to procedura] która ma za zadanie chronić konkurencję między
wykonawcami i jednocześnie umożliwiać podmiotom zamawiającym omówienie wszystkich
aspektów danego zamówienia z każdym kandydatem”.

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o
zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie
zaprasza ich do składania ofert. Innymi słowy, dialog oznacza po prostu negocjacje. Zamawiający
prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań
proponowanych przez wykonawców rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego
potrzeby. Następnie zaprasza wykonawców do złożenia ofert, przekazując im jednocześnie
specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Warto wskazać, że przepisy u.p.z.p. dotyczące dialogu konkurencyjnego zostały w istotny sposób
zmienione ostatnią nowelizacją, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. Przede wszystkim
zmieniono przesłanki umożliwiające zastosowanie tego trybu. Zamawiający może udzielić
zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 55
ust. 1 u.p.z.p. Tym samym, przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego są obecnie takie
same jak w przypadku negocjacji z ogłoszeniem. Wprowadzono również regulację, zgodnie z
którą zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może w celu potwierdzenia zobowiązań
finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie dodatkowo negocjować z wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile nie
skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu, ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji
wykonawców (projektowany art. 60f).
W końcu, w przypadkach, w których nie ma zastosowania u.u.k.r.b.u. ani u.p.z.p., zgodnie z art.
4 ust. 3 u.p.p.p.

„wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej
konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności,
przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez
partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz
z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579).”
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Przepis ten został do polskiego porządku prawnego wprowadzony w związku z wejściem w życie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych139 i w praktyce może być
stosowany wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy przepisy u.k.r.b.u., ani prawa zamówień
publicznych nie znajdą zastosowania. W przypadkach, kiedy ani u.p.z.p. ani u.u.k.r.b.u. nie
znajdzie zastosowania, podmiot publiczny powinien mieć swobodę w wyborze partnera
prywatnego, z poszanowaniem prawa europejskiego, przy czym swoboda ta jest wyłączona w
przypadku kiedy elementem składnika majątkowego udostępnianego partnerowi publicznemu jest
nieruchomość. Podmioty publiczne w takich sytuacjach mają znaczną swobodę kształtowania
reguł postępowania (własne regulaminy) jednakże muszą stosować się do podstawowych zasad
obowiązujących przy wydatkowaniu środków publicznych.
Zamawiający powinien bowiem zapewnić uczciwe warunki konkurencji wszystkim podmiotom
gospodarczym wyrażającym zainteresowanie zamówieniem poprzez:


niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia,



zapewnienie równego dostępu podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw
członkowskich,



wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji,



wyznaczenie odpowiednich terminów do złożenia ofert (nie faworyzujące konkretnego
podmiotu).

Istotne jest również odpowiednie upublicznienie informacji o postępowaniu. Zamawiający nie ma
co prawda obowiązku publikować ogłoszenia w BZP lub Dzienniku Urzędowym UE, lecz powinien
poinformować o wszczęciu procedury przynajmniej na swojej stronie internetowej lub w innym
dzienniku, tak aby każdy podmiot, w tym również zagraniczny – miał swobodną możliwość
zapoznania się taką informacją. Powyższe wynika z Komunikatu wyjaśniającego Komisji
Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w
sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). Zasady te przez analogię powinny odnosić się
również do sytuacji określonej w z art. 4 ust. 3 u.p.p.p.
Do zasad, które partner publiczny powinien stosować w toku postępowania prowadzonego na
podstawie art. 4 ust. 3 u.p.p.p zalicza się zasadę wolnej konkurencji, równego traktowania,
przejrzystości oraz proporcjonalności140.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1537
(dalej „u.w.r.u.s.t.”)).
140 M. Bejm, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa 2014, s. 167.
139
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W praktyce jednak tryb wyboru partnera prywatnego określony w art. 4 ust. 3 u.p.p.p. jest
stosowany niezwykle rzadko, a to ze względu na fakt, że sytuacje, w których przepisy u.p.z.p. nie
znajdą zastosowania są zupełnie wyjątkowe.
2.1.2.2.3 Kryteria oceny ofert
Kolejnym elementem istotnym dla reżimu PPP są kryteria oceny ofert. Kryteria oceny ofert w
postępowaniu na wybór partnera lub koncesjonariusza są różnie określone w u.p.z.p., u.p.p.p.
oraz u.u.k.r.b.u. W szczególności w przepisach u.p.p.p. kryteria określono odmiennie w stosunku
do pozostałych dwóch ustaw. Wynika to ze specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego.
W literaturze przedmiotu (oraz w uzasadnieniu projektu ustawy u.p.p.p.) wskazuje się, że
konieczne było uregulowanie w szczególny sposób kryteriów dla PPP.

„Przedsięwzięcia partnerstwa cechują się dużym stopniem skomplikowania, znacznym zakresem
współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym, podziałem pomiędzy nich ryzyk oraz
z reguły długoletnim okresem współpracy. To oznacza, że całkowicie niewystarczające jest
stosowanie kryterium ceny, szczególnie wówczas gdy jest ono stosowane jako jedyne kryterium.
Ponadto pojęcie ceny w rozumieniu wskazanej ustawy [u.p.z.p] jest nieadekwatne do pojęcia
wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w którym to przecież
następuje kombinacja różnego rodzaju świadczeń”141

Z tego względu w u.p.p.p. przewidziano rozwiązanie odmienne od tego, które przewiduje u.p.z.p.
oraz u.u.k.r.b.u. W konsekwencji, w przypadku wyboru partnera prywatnego w oparciu o tryby z
u.p.z.p. albo u.u.k.r.b.u. nie znajdują zastosowania przepisy tych ustaw w zakresie dotyczącym
kryteriów oceny ofert.
Należy zaznaczyć, że cechą wspólną u.p.z.p. i u.p.p.p. jest to, że zawsze obligatoryjnym
elementem w ramach kryteriów oceny ofert musi być odniesienie do elementu wycenianej
korzyści otrzymywanej przez partnera prywatnego (cena lub koszt – art. 91 ust. 2 u.p.z.p.,
wynagrodzenie – art. 6 ust. 1 u.p.p.p.).
Dodatkowo, przepisy u.p.p.p. wskazują na inne obligatoryjne kryteria oceny ofert, które powinny
pojawić się na etapie wyboru partnera prywatnego (art. 6 ust. 2 u.p.p.p):


podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i
partnerem prywatnym;



terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu
publicznego, jeżeli są one planowane.

141

Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011;

81 | S t r o n a

Kryteria te charakteryzują tryb wyboru partnera prywatnego i wynikają z tego, że przedmiotem
partnerstwa jest zawsze wspólne wykonanie przedsięwzięcia z partnerem publicznym.
Z uwagi na okoliczność, że element podziału obowiązków (ryzyk) stanowi o istocie partnerstwa,
to konieczne jest określenie podziału zadań i ryzyk.
W konsekwencji, im więcej obowiązków weźmie na siebie partner prywatny, tym wyżej zostanie
oceniona jego oferta.
Ponadto, ustawodawca przewidział, że obligatoryjnie jest określenie kryterium w postaci
wysokości planowanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one
planowane.
W doktrynie wskazuje się, że konieczne jest wzięcie pod uwagę terminu płatności,

„pod warunkiem oczywiście, że terminy te nie są z góry przez podmiot publiczny narzucone, w
takim bowiem przypadku trudno, aby były one kryterium oceny ofert, skoro partnerzy prywatni nie
mają dowolności ich określania, a tym samym zawsze w tym zakresie uzyskaliby identyczną
punktację ”142.

Przepisy u.p.p.p. w art. 6 ust. 3 wskazują też na przykładowe fakultatywne kryteria oceny ofert.
Wśród nich są takie kryteria jak:
1) podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i
partnerem prywatnym;
2) stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;
3) efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników
majątkowych,
4) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności
jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt
utrzymania, serwis.
Warto również zauważyć, że kryteria fakultatywne określone art. 6 ust. 3 pkt. 4 u.p.p.p. tj. jakość,
funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis
– uwzględnia też u.p.z.p. w art. 91 ust. 2. Podmiot publiczny nie ma jednak obowiązku stosowania
kryteriów fakultatywnych.
Co więcej zwrot „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty, i nie ma żadnych
przeciwskazań dla stosowania innych kryteriów oceny ofert. Nie ma przykładowo przeszkód, aby
„zapożyczono” kryteria oceny ofert określone w u.p.z.p. czy w u.u.k.r.b.u. Podmiot publiczny może
142

Ibidem.
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też zaprojektować własne kryteria oceny ofert, adekwatne do realizowanego przez niego
przedsięwzięcia.

wynagrodzenie

Obligatoryjne

podział zadań i ryzyk

terminy i wysokość
przewidywanych płatności
lub innych świadczeń
podmiotu publicznego

Kryteria oceny ofert
u.p.p.p.

podział dochodów

stosunek wkładów
własnyhch

Fakultatywne

efektywność realizacji
przedsięwzięcia

jakość, funkcjonalność,
parametry techniczne,
poziom oferowanych
technologii, koszt
utrzymania, serwis

inne wskazane przez
zamawiającego

Schemat 8 - Kryteria oceny ofert w u.p.p.p.

Odmiennie kwestię kryteriów oceny ofert uregulowano w przepisach u.u.k.r.b.u. W art. 37
u.u.k.r.b.u. ustawodawca wskazuje, że zamawiający ma obowiązek wskazać kryteria oceny ofert
związane z przedmiotem umowy koncesji w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
Ograniczono się zatem do ogólnej zasady zgodnie z którą kryteria muszą być związane z
przedmiotem umowy koncesji. Nie przewidziano natomiast żadnych kryteriów obligatoryjnych jak
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w przypadku u.p.z.p. i u.p.p.p. W art. 37 ust. 2 u.u.k.r.b.u. wskazano jedynie przykładowe kryteria,
które zamawiający mogą, choć nie muszą stosować. W szczególności mogą to być aspekty
środowiskowe, społeczne lub innowacyjne przedmiotu umowy koncesji.
Podsumowując, kryteria oceny ofert określone we wszystkich trzech ustawach tj. u.p.z.p.,
u.u.k.r.b.u. i u.p.p.p. wbrew pozorom nie różnią się od siebie znacząco. W każdym bowiem
przypadku przewidziano katalog otwarty, co powoduje że zamawiający mogą określać własne
kryteria, w tym zapożyczać kryteria określone w innych ustawach.
Cechą charakterystyczną u.p.p.p. jest katalog kryteriów obligatoryjnych, w tym w
szczególności podział zadań i ryzyk.
W ustawie u.p.z.p. istotne jest kryterium ceny lub kosztu tj. odnoszące się do wynagrodzenia
wykonawcy. Z kolei nowe przepisy u.u.k.r.b.u. są najbardziej ogólne i dosyć liberalnie traktują
kwestię kryteriów oceny ofert. Nie przewidziano w nich żadnego obligatoryjnego kryterium oceny
ofert (nawet wynagrodzenia, ceny czy kosztu). Fakt ten w dużej mierze wynika z charakteru
umowy koncesji, gdzie często nie występuje typowe wynagrodzenie, zastąpione prawem do
eksploatacji obiektu budowlanego, bądź prawem wykonywania usługi.
2.1.2.2.4 Przedmiot współpracy
Przepisy u.p.p.p. nie wskazują wprost przedmiotowego zakresu wykorzystania PPP. Niemniej
jednak z uwagi na charakter podmiotów publicznych, powszechnie przyjmuje się, że przedmiotem
takiej współpracy będzie realizacja zadań publicznych. W konsekwencji przedmiot PPP będzie
każdorazowo skorelowany z zakresem działalności danej jednostki administracji publicznej, przy
czym wraz z rosnącymi kompetencjami tych podmiotów, przedmiot ten powinien być rozumiany
możliwie szeroko do granic wynikających z przepisów prawa. W obowiązującej obecnie ustawie
brak odniesienia do „zadania publicznego”, tak jak to miało miejsce na gruncie ustawy z 2005 r.,
a zatem:

„każdy podmiot publiczny będzie mógł angażować się w partnerstwo tylko w zakresie, w jakim
mieści się ono w jego zakresie działalności. Najczęściej zatem – ze względu na charakter
podmiotów publicznych – przedmiotem partnerstwa będzie wykonywanie zadań publicznych.
Skoro więc ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi w art. 6 ust. 1, że do
zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, to oznacza,
że gmina może – o ile przepisu nie stoją temu na przeszkodzie – realizować wszystkie zadania
związane ze sprawami lokalnymi w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.”143

143

Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, s. 7.
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Na zakres przedmiotowy współpracy w ramach PPP bezpośredni wpływ ma treść art. 1 ust. 2
u.p.p.p., zgodnie z którym przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na
podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Z przepisu tego
wynika, że immanentnym elementem PPP jest:


ścisła współpraca partnerów w realizacji przedsięwzięcia,



podział ryzyk oraz



podział zadań.

Podstawowym zatem elementem PPP jest współpraca stron w realizacji przedsięwzięcia. Podmiot
publiczny zobowiązuje się do współdziałania w szczególności przez wniesienie wkładu własnego,
jednak nie jest to jedyna forma aktywności podmiotu publicznego. Decydując się na podjęcie
współpracy w ramach PPP, podmiot publiczny powinien liczyć się z koniecznością przyjęcia na
siebie roli menedżera przedsięwzięcia, którego zadaniem jest identyfikacja potrzeb oraz kontrola
realizacji przedsięwzięcia w długookresowej perspektywie.
Dodatkowymi obowiązkami, których przejęcie rozważyć powinien podmiotu publiczny decydując
się na formułę PPP są np.:


przeprowadzenie konsultacji społecznych,



pomoc w uzyskaniu uzgodnień, czy innych decyzji administracyjnych, promocja
przedsięwzięcia,



aktywne działalności mające na celu zwiększenie popytu na świadczone usługi144.

Wspólna realizacja przedsięwzięcia opiera się na podziale zadań i ryzyk pomiędzy
współpracujące strony. Przepisy u.p.p.p. nie zawierają ani katalogu ryzyk, ani zasad podziału
zadań. Wskazuje się, że szczegółowe uregulowanie na gruncie ustawowym podziału zadań
byłoby dość poważnym błędem ustawodawcy, bowiem ze względu na ramowy charakter ustawy,
wszelka próba definiowania podziału zadań byłaby skazana na niepowodzenie. Nie sposób
bowiem przewidzieć w jakich przedsięwzięciach będzie ona stosowana145. Podział zadań będzie
zatem zawsze związany z analizą zakresu konkretnego przedsięwzięcia i powinien odbywać się
z uwzględnieniem możliwości i oczekiwań współpracujących stron.
Z podziału zadań powinien wynikać również odpowiedni podział ryzyk pomiędzy stronę prywatną
i publiczną.
Przepisy jednoznacznie wskazują na podział ryzyk jako element konieczny PPP, nie
wprowadzając sztywnych zasad podziału ryzyk, co jest zabiegiem legislacyjnym pożądanym,

B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym,
Warszawa 2015, s. 13.
145 A. Płonka-Bielenin, op. cit,, s. 97.
144
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bowiem pozwala na wypracowanie zasad odpowiadającym obu stronom PPP i urzeczywistnienie
pełnej zasady partnerstwa w realizacji przedsięwzięcia.
Jeśli zatem podmiot publiczny nie jest zainteresowany ponoszeniem jakichkolwiek ryzyk, nie
powinien realizować przedsięwzięcia w ramach PPP. Decyzja o formule PPP będzie zatem
zawsze związana z akceptacją przez podmiot publiczny pewnego poziomu ryzyka, które i tak
musiałby ponieść jeśli samodzielnie realizowałby leżące w jego gestii zadania publiczne.
Niewyczerpujący i przykładowy katalog ryzyk został zamieszczony w Rozporządzeniu, gdzie
wskazano, jakie konkretnie ryzyka składają się na ryzyko budowy, ryzyko dostępności i ryzyko
popytu. Oczywiście, poza wskazanymi w Rozporządzeniu kategoriami ryzyk, istnieją również inne
możliwe

ryzyka,

których

wystąpienie

należy

każdorazowo

odnosić

do

konkretnego

przedsięwzięcia i dzielić między współpracujące strony, z uwzględnieniem, tego która z nich
będzie w stanie lepiej nim zarządzić. Przykładowe ryzyka oraz ich podział wymieniane w
literaturze obejmują min.:
Kategoria ryzyk
Ryzyka związane
z budową

Elementy ryzyka
•
•
•
•
•
•
•

•

Ryzyka związane
z dostępnością

•
•
•
•
•
•
•

•

Przykładowa
alokacja
Partner
prywatny

opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych;
niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych
standardów wykonania robót;
wzrost kosztów;
wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru
partnera prywatnego;
ryzyka związane z wpływem czynników
zewnętrznych;
wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia
rozwiązań w dokumentacji projektowej;
ryzyka związane z pojawieniem się lub
zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych
technologii;
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych
zmniejszających wartość lub użyteczność składnika
majątkowego.
niemożliwość dostarczania zakontraktowanej ilości
Partner
usług;
prywatny
niemożliwość dostarczania usług o określonej ilości;
brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub
innymi normami branżowymi;
wzrost kosztów;
sposób i jakość prac wykonywanych w celu
dostarczania usług;
nieodpowiednia kwalifikacja pracowników;
dostępność i jakością nakładów lub składników
majątkowych potrzebnych do realizacji
przedsięwzięcia;
wystąpienie zmian technologicznych.
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Kategoria ryzyk
Ryzyka związane
z popytem

Elementy ryzyka
•
•
•
•
•

Ryzyka związane
z
przygotowaniem
przedsięwzięcia

•
•
•
•

Ryzyka rynkowe
związane z
dostępnością
nakładów na
realizację
przedsięwzięcia

•
•
•
•
•
•
•

pojawienie się konkurencji;
cykliczność popytu;
zmiany cen;
zastosowanie przestarzałych technologii;
pojawienie się nowych trendów rynkowych.
dostępność informacji dotyczących planowanej
realizacji przedsięwzięcia;
wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru partnera
prywatnego;
sposób i jakość prowadzenia postępowania o wybór
partnera prywatnego;
rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
niemożliwość pozyskania nakładów określonej
jakości;
niemożliwość pozyskania nakładów określonej ilości;
niemożliwość pozyskania nakładów w określonym
terminie;
zmiana cen;
pojawienie się konkurencji;
logistyka;
rynek pracy.
ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której
kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć
realizowanych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.

Przykładowa
alokacja
Partner
prywatny

Podmiot
publiczny

Partner
prywatny

Ryzyko
polityczne

•

Ryzyka
legislacyjne

•

ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych,
mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podmiot
publiczny

Ryzyka
makroekonomicz
ne

•

inflacja;

•

zmiana wysokości stóp procentowych;

Podmiot
prywatny

•

ryzyko kursowe;

•

zmiany demograficzne;

•

związane z tempem wzrostu gospodarczego.

•

ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących Partner
systemów opłat w ramach danej dziedziny usług
prywatny
użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty
realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których
zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w
ramach przedsięwzięcia.

•

funkcjonowanie wynagrodzenia partnera prywatnego
w ramach przedsięwzięcia;

•

zmiana w obowiązującym mechanizmie cenowym;

•

zmiany w wdrożeniu mechanizmu poboru opłat
związanych z przedsięwzięciem.

Ryzyko
regulacyjne/taryf
owe

Ryzyko związane
z
przychodami
przedsięwzięcia

Podmiot
publiczny

Podmiot
publiczny
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Kategoria ryzyk
Ryzyko związane
z wystąpienie
siły wyższej

Elementy ryzyka
•

•
•

•

Ryzyko związane
z rozstrzyganiem
sporów

•

•
•

Przykładowa
alokacja
Wspólnie

wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu
skutków, np. braku możliwości realizacji
przedsięwzięcia w ramach PPP, która w skrajnych
sytuacjach może być podstawą do
odpowiedzialności.
przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły
wyższej na gruncie k.c.
siła wyższa jest jedną z przesłanek ekskulpacyjnych czyli wyłączających odpowiedzialność za powstałą
szkodę.
art. 435 k.c. „Prowadzący przedsiębiorstwo",
przewiduje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
prowadzącego przedsiębiorstwo na wypadek szkody
jaką doznała osoba trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła
między innymi w skutek siły wyższej.
ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i
Wspólnie
efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle
realizacji umowy o partnerstwie publicznoprywatnym;
dla rozstrzygania sporów rozróżniamy 3 tryby: proces
sądowy, arbitraż i mediacja;
stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko
rozumianych klauzul

Ryzyko związane
ze stanem
środowiska
naturalnego

•

ryzyka związane z lokalizacją działań, mających na
celu poprawę stanu środowiska naturalnego przez
rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, lub

•

ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego
w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Ryzyko związane
z lokalizacją
przedsięwzięcia

•

stan prawny nieruchomości;
Wspólnie
odkrycia archeologiczne lub inne związane z
dziedzictwem kulturowym;
właściwość istniejącej infrastruktury;
dostępność siły roboczej.
stan składników majątkowych przed ich
Podmiot
przekazaniem;
publiczny
przepływ informacji dotyczących składników
majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie;
wykonanie obowiązków i egzekucja praw związanych
z dokonaniem przekazania;
wierzytelności lub inne prawa związane z danym
składnikiem majątkowym;
konieczność transferu siły roboczej.

•
•
•

Ryzyko związane
z przekazaniem
składników
majątkowych

•
•
•
•
•

Wspólnie

Tabela 7 - Przykładowe ryzyka w PPP oraz ich podział, źródło: B. Korbus, Partnerstwo publicznoprywatne. Poradnik, Warszawa 2010, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, s. 83 i n.
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Przy podziale ryzyk należy również pamiętać o art. 18a ust. 1 u.p.p.p., zgodnie z którym
zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom
państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner
prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu.
Już choćby z literalnej treści tego przepisu wynika, że w ramach PPP możliwe jest dzielenie
poszczególnych ryzyk składających się na ogólną kategorię ryzyka między współpracującymi
stronami.
Dla określenia przedmiotu współpracy istotne znaczenie ma również pojęcie przedsięwzięcia
zdefiniowanego w art. 2 pkt 4 u.p.p.p. Zgodnie z tym przepisem, przez przedsięwzięcie rozumie
się

budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności
wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub
użyteczność, inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem
majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub
jest z nim związany.

Przedmiot

partnerstwa

będzie

zatem

zawsze

połączony

z

dwoma

elementami

go

charakteryzującymi:


po pierwsze musi mieścić się w jednej z kategorii zadań realizowanych w ramach PPP,



po drugie musi być obejmować późniejszą eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie
składnikiem majątkowym będącym przedmiotem PPP lub musi być z nim związane.

Zgodnie z powyższym, w polskim systemie PPP katalog sytuacji, w których możliwe jest
zastosowanie PPP jest szeroki i obejmuje następujące kategorie zadań:
L.p.
1.

146
147

Kategoria

Charakterystyka

Budowa
lub Przez budowę rozumieć należy wykonywanie obiektu budowlanego w
remont obiektu określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego146. Remont oznacza wykonywanie w istniejącym
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w
stanie pierwotnym147. Budowa bub remont muszą natomiast dotyczyć
budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli

Art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn zm.)
Art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn zm.)
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L.p.

Kategoria

Charakterystyka
stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, obiektu małej architektury148.

2.

Świadczenie
usług

Zgodnie z uzasadnieniem projektu u.p.p.p. intencją ustawodawcy było
użycie terminu świadczenie usług w znaczeniu cywilistycznym 149.
Świadczenia usług w tym kontekście nie należy utożsamiać z pojęciem
usługi, o którym mowa w art. 2 pkt 10 u.p.z.p.

3.

Wykonanie
dzieła

Należy przez to rozumieć umowę o dzieło uregulowaną w art. 627 i n.
k.c., zgodnie z którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonania oznaczonego dzieła, z zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia. Wykonanie dzieła polega zatem na wykorzystaniu
wiedzy i umiejętności podmiotu prywatnego i nie jest oparte na
stosunku zależności

4.

Inne
świadczenia

Otwarty katalog obejmujący wszelkie dziedziny i rodzaje świadczeń
partnera prywatnego, które nie zostały wyłączone wprost w drodze
przepisów prawa, bądź wynikają z charakteru realizowanych przez
administrację publiczną obowiązków.

Tabela 8 - Zadania realizowane w ramach PPP

Niezależnie od tego, które z działań wskazanych w powyższych kategoriach będzie
podejmowane, to dopiero w przypadku, kiedy działania te będą połączone z eksploatacją,
utrzymaniem, pieczą lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, można mówić o PPP.
Przykładowo, dopiero budowa sieci szerokopasmowej w połączeniu z jej eksploatacją lub
utrzymaniem będzie mogła być przedmiotem PPP. Jeżeli w danym przypadku nie wystąpi
funkcjonalne połączenie etapu realizacyjnego z etapem operacyjnym, to będziemy mieli do
czynienia z klasycznym zamówieniem, a przepisy u.p.p.p. nie znajdą zastosowania. To właśnie z
obowiązku uczestniczenia przez partnera prywatnego w późniejszym funkcjonowaniu przedmiotu
PPP wprost wynika inna charakterystyczna cecha przedmiotu tej współpracy w postaci trwałości
i relatywnie długiego okresu współpracy.
2.1.2.2.5 Umowa PPP
Niezależnie od wątpliwości co do charakteru umowy PPP formułowanych w literaturze, należy
przyjąć, że umowa PPP pomimo szczególnej procedury jej zawarcia ma charakter cywilnoprawny
i jest umową dwustronnie zobowiązującą150. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.p.p. na podstawie umowy
PPP

Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn zm.)
Uzasadnienie do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, s. 10
150 A. Płonka-Bielenin, op.cit., s. 98.
148
149

90 | S t r o n a

„partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz
poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę
trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu
przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.”

Przepisy u.p.p.p. przewidują szczegółowy zakres postanowień umownych charakterystycznych
dla umowy PPP, do których należy zaliczyć:
Obowiązek

Komentarz

Zobowiązanie do realizacji
przedsięwzięcia oraz
poniesienia w całości albo
w części wydatków na jego
realizację, lub poniesienia
ich przez osobę trzecią (art.
7 ust. 1 u.p.p.p.)

Zobowiązanie to obciąża partnera prywatnego. Ustawa nie
określa poziomu zaangażowania podmiotu prywatnego,
z zastrzeżeniem, że partner prywatny powinien choć w części
pokryć koszty realizacji przedsięwzięcia i nie jest dopuszczalna
sytuacja, gdy koszty te w całości ponosi podmiot publiczny.
Jednocześnie koszty te mogą zostać poniesienie przez osobę
trzecią, w szczególności podmiot finansujący (inwestor).

Wynagrodzenie (art. 7 ust.
2 – 2a u.p.p.p.)

Wynagrodzenie płacone przez podmiot publiczny na rzecz
partnera prywatnego może przyjąć różne formy, a u.p.p.p. daje
w tym zakresie stronom umowy PPP dużą swobodę określenia
zasad wynagrodzenia partnera prywatnego. W szczególności
wynagrodzenie może być uzależnione od rzeczywistego
nakładu pracy partnera prywatnego oraz faktycznej
dostępności przedmiotu PPP. Wynagrodzenie może zostać
ukształtowane przykładowo jako:
 wypadkowa popytu na świadczone z wykorzystaniem
przedmiotu PPP usługi,
 wypadkowa jakości i dostępności usług (opłata za
dostępność),
 zapłata sumy pieniężnej,
 pożytki z przedmiotu PPP,
 mieszane formy (np. częściowo pożytki, częściowo stałe
wynagrodzenie).
Zasady ustalenia sposobu wynagrodzenia partnera
prywatnego zależą od specyfiki projektu, z zastrzeżeniem, że
poziom płatności nie powinien przekraczać wkładu własnego
partnera prywatnego. Możliwe do zastosowania są również
inne, niestandardowe formy wynagrodzenia, a wynagrodzenie
należy rozumieć funkcjonalnie, tj. jako jakiekolwiek
przysporzenie majątkowe na rzecz partnera prywatnego
stanowiące świadczenie wzajemne i ekwiwalentne151.

151

B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja …, s. 13.
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Obowiązek

Komentarz
Przykładem innowacyjnego rodzaju wynagrodzenia może być
np. zwolnienie od kosztów.

Wkład własny (art. 7 ust. 1
w zw. z art 2 pkt 5 u.p.p.p.)

Wkład własny to świadczenie podmiotu publicznego lub
partnera prywatnego polegające w szczególności na
poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w
tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez
partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, lub
wniesieniu składnika majątkowego, czyli przykładowo
nieruchomości,
części
składowej
nieruchomości,
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., rzeczy ruchomej
oraz prawa majątkowego. Ustawodawca nie zdecydował się na
stworzenie zamkniętego katalogu, co otwiera przed
zainteresowanymi stronami bardzo szerokie możliwości.

Podział ryzyk

Element konstrukcyjny PPP zakładający, że każda ze stron
powinna zobowiązać się do wzięcia odpowiedzialności za
okoliczności, którymi potrafi lepiej zarządzać. Podział taki
określa podmiot publiczny w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w odpowiednim zakresie partner prywatny w
ofercie. Podział ryzyk zgodnie z art 6 ust. 2 pkt 1) u.p.p.p. jest
obligatoryjnym kryterium oceny ofert.

Skutki nienależytego
wykonanie umowy (art. 7
ust. 3 u.p.p.p.)

Umowa PPP powinna regulować skutki niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań. W umowie można
zatem zastrzec dodatkowe postanowienia dotyczące kar
umownych, zmniejszenia wynagrodzenia, mechanizmy
zatrzymywania części wynagrodzenia na poczet ewentualnych
kosztów naprawienia szkód, zobowiązanie do przedstawienia
gwarancji instytucji finansowych lub gwarancji podmiotu
macierzystego, wykonanie zastępcze. Jednocześnie nie ma
obowiązku wprowadzania w umowie szczegółowych
postanowień na wypadek wszelkich możliwych naruszeń, gdyż
w zakresie nieuregulowanym umową PPP zastosowanie
znajdą przepisy ogólne k.c. regulujące skutki niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, w szczególności
przepisy art. 471-497 k.c. Zatem dodatkowe postanowienia w
tym zakresie powinny dotyczyć przede wszystkim zobowiązań
kluczowych dla przedsięwzięcia i nie powinny nadmiernie
obciążać partnera prywatnego.

Uprawnienia kontrolne (art.
8 u.p.p.p.)

Z charakterystycznej dla PPP funkcji menadżera
przedsięwzięcia pełnionej przez podmiot publiczny wynika
obowiązek zapewnienia w umowie PPP uprawnień na rzecz
podmiotu publicznego do dokonywania bieżącej kontroli
realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie podmiot publiczny
będzie żywotnie zainteresowany bieżącą kontrola realizacji
przedsięwzięcia, bowiem to w zakresie jego kompetencji leży
wykonywanie zadań, które realizuje się w ramach PPP. W
konsekwencji należyte wykonanie zadania przez partnera
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Obowiązek

Komentarz
prywatnego będzie skutkowało należytym wywiązywaniem się
z zadań publicznych przez podmiot publiczny. Literalna treść
tego przepisu prowadzi do wniosku, że podmiot publiczny nie
jest upoważniony do dokonywania kontroli realizacji
przedsięwzięcia przez spółkę celową, o której mowa w art. 14
ust. 1 u.p.p.p. Mimo, że uprawnienia takie mogą wynikać
z innych przepisów, w szczególności k.s.h.152, to nie ma
przeciwwskazań do poszerzenia katalogu uprawnień
kontrolnych wynikających z tego przepisu.

Zmiana umowy PPP (art. 13
u.p.p.p.)

Przepis art. 13 przewiduje zakaz wprowadzania zmian
istotnych, chyba, że możliwość ich wprowadzenia została
przewidziana w umowie PPP. Oznacza to, że poza zmianami
umowy które mają charakter nieistotny, wszelkie inne muszą
być wcześniej przewidziane w dokumentacji postępowania
przez zamawiającego. Przepis ten wyłącza również
zastosowanie przepisów regulujących zmianę umowy na
gruncie u.p.z.p. oraz u.u.k.r.b.u. Brak przewidzianych w
umowie odpowiednich postanowień umownych uniemożliwi
więc jakiekolwiek zmiany dotyczące essentialia negotii umowy
PPP. Przepis ten jest kłopotliwy w stosowaniu, czasami trudno
jest bowiem przewidzieć co może się wydarzyć na etapie
realizacji umowy, zwłaszcza uwzględniwszy długoterminowy
charakter przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP. W
konsekwencji, negatywnie wpływa na możliwość dostosowania
realizacji Umowy PPP do zmieniających się realiów.

Tabela 9 - Postanowienia w umowie PPP

2.1.2.2.6 Pierwokup
Elementem charakterystycznym polskiego systemu PPP jest wynikające z art. 12 ust. 1 u.p.p.p.
ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości będącej wkładem własnym zastrzeżone na rzecz
partnera prywatnego. Co więcej, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, a zatem nie można
wyłączyć jego obowiązywania. Prawo pierwokupu obowiązuje zarówno w czasie obowiązywania
umowy PPP jak i bezpośrednio po zakończeniu partnerstwa153.
Chcąc nabyć nieruchomość, partner prywatny musiałby uczynić to za cenę uzgodnioną przez
podmiot publiczny (spółkę celową) z osobą trzecią, z zastrzeżeniem, że powinna być to cena
odpowiadająca aktualnej wartości rynkowej zbywanej nieruchomości. W obecnym stanie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm. (dalej
„k.s.h.”))
153 M. Bejm, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa 2014, s. 323.
152
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prawnym w przypadku zwrotu nieruchomości będącej wkładem własnym podmiotu publicznego
(art. 11 ust. 1 u.p.p.p.) przeniesionej na spółkę celową, o której mowa w art. 14 ust. 1 u.p.p.p. w
formie umowy sprzedaży zaktualizuje się uprawnienie pierwokupu przez partnera prywatnego.
Jest tak dlatego, że zwrot nieruchomości na rzecz partnera publicznego również musi nastąpić w
formie sprzedaży. W związku z powyższym powstaje wątpliwość o wykonalność zwrotu
nieruchomości na rzecz partnera publicznego, skoro stać mu będzie na przeszkodzie prawo
pierwokupu przez partnera prywatnego. Brak regulacji relacji pomiędzy art. 11 i 12 u.p.p.p. należy
ocenić jako lukę prawną.
Co istotne, prawo pierwokupu jest zastrzeżone wyłącznie na wypadek sprzedaży i nie obejmuje
innych umów cywilnych, na podstawie których mogłoby dojść do przeniesienia posiadania
nieruchomości.
Ogólne warunki realizacji prawa pierwokupu określa przepis art. 597 k.c., zgodnie z którym,
nieruchomość której prawo pierwokupu dotyczy, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod
warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonuje
się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu w formie aktu notarialnego, złożone w ciągu
dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o treści umowy sprzedaży nieruchomości zawartej z
osobą trzecią, chyba że umowa PPP będzie przewidywać dłuższy termin. Jeżeli do sprzedaży
nieruchomości dojdzie z pominięciem zawiadomienia partnera prywatnego podmiot publiczny lub
spółka celowa poniosą względem partnera prywatnego odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
Przepis art. 12 ust. 2 u.p.p.p. ogranicza prawo pierwokupu do jednego roku, wprowadzając
jednocześnie termin ostatniego partnera prywatnego.154 Oznacza to, że ostatni partner prywatny
przez rok od zakończenia czasu trwania umowy PPP będzie mógł wykonać prawo pierwokupu
poprzez złożenie oświadczenia woli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o treści
umowy sprzedaży nieruchomości będącej wkładem własnym zawartej przez podmiot publiczny
albo spółkę celową z osobą trzecią.
Ponadto, prawo pierwokupu wygaśnie w przypadku:


prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzono odpowiedzialność partnera prywatnego za
nienależyte wykonanie zobowiązania z tej umowy lub



kiedy podmiot publiczny zawarł umowę PPP z nowym partnerem prywatnym.

W praktyce to właśnie te dwa ograniczenia prawa pierwokupu powodują największe wątpliwości
w praktyce z uwagi na brak ochrony interesów nabywcy nieruchomości, który pozostaje związany
zawartą umową dotyczącą nieruchomości stanowiącej wkład własny podmiotu publicznego przez
cały okres oczekiwania na wydanie prawomocnego wyroku sądowego.

154

Ibidem, s. 330.
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W odniesieniu do uregulowań pierwokupu w u.p.p.p. można zidentyfikować zarówno zalety tego
rozwiązania, jak również jego wady, co obrazuje poniższa grafika:

Pierwokup

Zalety
Zwiększenie
zainteresowania
realizacją
przedsięwzięcia przez
podmioty prywatne

Ochrona słusznych
interesów partnera
prywatnego

Wady
Ograniczenie
możliwości
komercjalizcji
przedsięwzięcia

Brak ochrony
interesów podmiotu
trzeciego
zawierającego umowę
dotyczącą
nieruchomości

Paraliż decyzyjności w
przypadku sporu z
dotychczasowym
partnerem prywatnym

Schemat 9 - Zalety i wady prawa pierwokupu w PPP

2.1.2.2.7 Realizacja przedsięwzięcia w formie spółki
Rozdział 4 u.p.p.p. reguluje kwestię realizacji przedsięwzięcia w modelu organizacyjnym
(instytucjonalnym), tj. zakładającym utworzenie przez podmiot publiczny i partnera prywatnego
spółki kapitałowej. Spółka powstała na gruncie PPP będzie spółką celową tzw. spółką specjalnego
przeznaczenia (special purpose vehicle, SPV) powstałą w celu realizacji umowy PPP, a przedmiot
jej działalność ograniczony jest co do zasady do przedmiotu współpracy na podstawie PPP.
Należy również zauważyć, że realizacja przedsięwzięcia PPP w ramach spółki jest możliwa
wyłącznie w wyniku jej zawiązania, a zatem przystąpienie podmiotu publicznego do spółki już
istniejącej nie jest obecnie możliwą metodą realizacji przedsięwzięcia PPP.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.p.p.

„Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania
podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub
komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem.”.

Możliwość zawiązania spółki celowej jest zatem uzależniona od zastrzeżenia możliwości jej
powołania w umowie PPP. Należy zauważyć, że przepis ten w rzeczywistości powinno się
interpretować szerzej niż tylko literalnie, w taki sposób, że nakłada on również obowiązek
wskazania w umowie PPP zasad współpracy partnerów w ramach spółki celowej, a zasady tej
współpracy będą zależeć od specyfiki konkretnego przedsięwzięcia. Znamiennym jest, że
okoliczności te (możliwość realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem spółki celowej oraz
zasady działania tej spółki) są elementami istotnymi postępowania dotyczącego wyboru partnera.
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Stąd zasadnym jest, żeby to już na etapie wyboru partnera prywatnego i dalej w umowie PPP
jasno je przewidzieć.
Nie budzi zatem wątpliwości, że informacja o możliwości utworzenia spółki celowej oraz
podstawowe zasady działalności (organizacji współpracy partnerów) w ramach spółki celowej,
powinny być ujawnione już w dokumentacji dotyczącej wyboru partnera prywatnego.
Pomimo iż obowiązek zastrzeżenia w umowie PPP możliwości realizacji przedsięwzięcia PPP z
wykorzystaniem spółki celowej może w praktyce powodować niechęć do realizacji przedsięwzięć
PPP z wykorzystaniem spółki celowej, to należy ocenić, że w sposób prawidłowy chroni on interes
publiczny oraz zasadę konkurencyjności przy wyborze partnera prywatnego. Zasady współpracy
w ramach takiej spółki, w tym przykładowo zasady podziału zysków, czy sposób podejmowania
decyzji, stanowią istotny element współpracy stron w ramach przedsięwzięcia, który może być
czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji w sprawie przystąpienia przez dany podmiot do
postępowania.
Z tych powodów nie wydaje się, żeby zniesienie wymogu zastrzeżenia w umowie PPP możliwości
realizacji przedsięwzięcia PPP z wykorzystaniem spółki celowej było zasadne, zwłaszcza w
kontekście przedstawionego wyżej szerokiego rozumienia tego obowiązku również jako
określenia podstawowych zasad współpracy w ramach takiej spółki.
Co istotne, w polskim modelu PPP, zawarcie umowy spółki ma charakter wtórny wobec samej
umowy PPP i nie wypływa na zmianę podmiotową umowy PPP, tj. przez cały okres jej
obowiązywania podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia pozostaje
partner prywatny, a nie nowo powołana spółka. Jednocześnie, cel i przedmiot działalności spółki
nie może wykraczać poza zakres określony umową o PPP, a zmiana celu i przedmiotu
działalności spółki będzie wymagała zmiany umowy o PPP.
Wobec powyższego spółka celowa jest wyłącznie narzędziem mającym na celu realizację umowy
PPP.
Swoboda dokonywania zmian w umowie spółki oraz zmian podmiotowych jest na gruncie PPP
ograniczona, a kwestie te powinny zostać uregulowane w toku postępowania zmierzającego do
wyboru partnera prywatnego w umowie PPP. Przepisy art. 16 ust. 1 i 2 u.p.p.p. regulują kwestię
pierwokupu akcji lub udziałów w takiej spółce przyznając to uprawnienie na rzecz podmiotu
publicznego. Prawo pierwokupu może zostać zrealizowane przez okres 2 miesięcy, od dnia
zawiadomienia podmiotu publicznego przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z
osobą trzecią. Co istotne, rozporządzenie udziałami lub akcjami w spółce celowej z naruszeniem
art. 16 ust. 1 i 2 u.p.p.p. jest nieważne.
Niezależnie od wprowadzonych przez ustawodawcę regulacji w tym zakresie, zmiana
podmiotowa w spółce celowej polegająca na zmianie podmiotu prywatnego, czy też wejściu
innego podmiotu do spółki celowej obok dotychczasowych wspólników, z uwagi na charakter
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umowy PPP będzie miała charakter zupełnie wyjątkowy i będzie możliwa w przypadkach
przewidzianych w umowie PPP. Zasadniczo bowiem, w okresie realizacji przedsięwzięcia między
stronami umowy PPP, a stronami umowy spółki powinna zachodzić tożsamość podmiotowa155.
Odmiennie w stosunku do przepisów k.s.h. jest również uregulowana kwestia zgody na zbycie lub
obciążenie nieruchomości oraz przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., a czynności te
wymagają zgody wszystkich wspólników lub akcjonariuszy. Przepis ten ma na celu ochronę
majątku spółki celowej i interesów podmiotu publicznego, będącego zazwyczaj wspólnikiem
mniejszościowym i biernym. Sposób wyrażenia zgody jest natomiast realizowany zgodnie z
postanowieniami k.s.h.
W praktyce realizacji przedsięwzięć w ramach PPP częstym i korzystnym rozwiązaniem dla obu
partnerów, będzie zawarcie umowy spółki, zawiązywanej przez podmiot publiczny i partnera
prywatnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że przed podjęciem finalnej decyzji w tym zakresie
podmiot publiczny powinien dokonać analizy struktury właścicielskiej, zarządczej i nadzorczej
takiej spółki, aby rozstrzygać, czy spółka celowa będzie zmuszona do stosowania przepisów
u.p.z.p. w związku z zawieraniem przez nią umów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, tj.
czy spółka taka będzie miała status zmawiającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.p.z.p.156 W takim
przypadku realizacja przedsięwzięcia z wykorzystaniem spółki celowej mogłaby okazać się
niezasadna.
Dodatkowo, spółkę taką należy odróżnić od SPV funkcjonującej na gruncie prawa brytyjskiego, tj.
specjalnie utworzonej przez partnera prywatnego spółki odpowiedzialnej za zarządzanie i
realizację przedsięwzięcia, w której nie musi zasadniczo mieć udziału podmiot publiczny (choć w
obecnie funkcjonującym modelu PF2 podmiot publiczny obejmuje z reguły mniejszościowy
udział). Na gruncie obowiązujących przepisów utworzenie przez partnera prywatnego SPV
realizującej przedsięwzięcie już po zawarciu umowy PPP budzi kontrowersje. Możliwość
modyfikacji, z uwagi na ograniczenie możliwości dokonywania zmian podmiotowych po zawarciu
umowy PPP jest bowiem ograniczona treścią art. 13 u.p.p.p.
Należy jednak zwrócić uwagę na nowe brzmienie przepisów art. 144 u.p.z.p. i art. 46 u.u.k.r.b.u.,
w których przewidziano szereg przesłanek ustawowych, których ziszczenie się pozwala dokonać
zmiany umowy nawet gdy zamawiający nie przewidzieli stosownych klauzul w ogłoszeniu o
zamówieniu/koncesji lub w dokumentacji postępowania. Między innymi wprost dopuszczono
zmianę podmiotową po stronie wykonawcy lub koncesjonariusza (art. 144 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p.
oraz art. 46 ust. 1 pkt. 4 u.u.k.r.b.u.). Przewidziano między innymi, iż można dokonać zmiany po
stronie wykonawcy/koncesjonariusza na podstawie postanowień umownych, o których mowa w
ust. 1. Innymi słowy, obecnie można dokonać zmiany podmiotowej nie tylko w przypadku
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przekształceń u wykonawcy (sukcesja uniwersalna) czy w wyniku przejęcia przez podmiot
publiczny zobowiązań wykonawcy/koncesjonariusza wobec podwykonawców, ale dopuszczalne
jest również przewidzenie innych okoliczności przez podmiot publiczny w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentacji postępowania.
Oznacza to, że na etapie procedury wyboru wykonawcy/koncesjonariusza zamawiający są
uprawnieni do samodzielnego ustalenia jednoznacznych postanowień umownych, które określą
okoliczności dopuszczające zmiany podmiotowe po stronie wykonawczej oraz ich charakter i
warunki.
W tych okolicznościach do rozważenia jest, czy gdyby doszło do uchylenia przepisu art. 13
u.p.p.p., możliwe byłoby dokonanie zmiany podmiotowej polegającej na tym, że za realizację
przedsięwzięcia zamiast podmiotu, który został wybrany odpowiadałaby spółka celowa, będąca
spółką zależną partnera prywatnego, specjalnie utworzoną przez wybranego partnera
prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia. W przypadku braku art. 13 u.p.p.p. do umów PPP
w zakresie ich zmiany znajdowałyby odpowiednie zastosowanie przepisy art. 144 u.p.z.p. i art. 46
u.u.k.r.b.u. W takim przypadku podmioty publiczne mogłyby samodzielnie przewidzieć
odpowiednią klauzulę dopuszczającą taką zmianę zgodnie z brzmieniem art. 144 pkt 1) u.p.z.p.
oraz art. 46 u.u.k.r.b.u.
W tym przypadku istotne będzie określenie warunków dokonania takiej zmiany określonych w
przywołanych przepisach. Wydaje się, że samo zastrzeżenie w treści umowy PPP, że możliwe
jest dokonanie zmiany podmiotowej na dowolną spółkę, nie będzie wystarczające, a w
konsekwencji dokonanie takiej zmiany podmiotowej mogłoby zostać ocenione jako sprzeczne z
prawem. Próbując wskazać elementy niezbędne do skutecznego zastrzeżenia możliwości
dokonania zmiany podmiotowej dokonanej już po wyborze partnera prywatnego, należy
stwierdzić, że przepisy u.p.z.p. i u.u.k.r.b.u. są nowe i w praktyce nie były jeszcze do tego typu
celów wykorzystywane, a brak jakiejkolwiek praktyki orzeczniczej w tym zakresie uniemożliwia
skuteczne wskazanie takich elementów, które w każdym wypadku będą gwarantowały
prawidłowość przeprowadzenia takiej zmiany. Wydaje się jednak, że niezależnie od
charakterystyki przedsięwzięcia, elementem istotnym dla możliwości dokonania zmiany
podmiotowej byłoby odpowiednie zabezpieczenie interesów podmiotu publicznego. Przekazanie
przez podmiot prywatny realizacji przedsięwzięcia innej spółce, nawet przez siebie utworzonej,
oznaczałoby przejście odpowiedzialności z tytułu realizacji umowy na podmiot nowy i utworzony
ad hoc. Zamawiający może jednak w takiej sytuacji zabezpieczyć swoje interesy przewidując w
warunkach dopuszczalnej zmiany i w aneksie do umowy PPP wprowadzającym zmianę
podmiotową po stronie prywatnej zobowiązanie dotychczasowego podmiotu prywatnego do
solidarnej odpowiedzialności ze spółką przez siebie utworzoną z tytułu niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy.
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W ten sposób realizacja przedsięwzięcia przeszłaby do spółki celowej, przy jednoczesnym
zachowaniu solidarnej odpowiedzialności za prawidłową realizację umowy PPP podmiotu
prywatnego pierwotnie wybranego. Przy spełnieniu powyższych założeń konstrukcja taka,
mogłaby usprawnić realizację przedsięwzięć w formule PPP i zachęcić do udziału w nich podmioty
prywatne.
Warto również podkreślić, że w przypadku uchylenia art. 13 u.p.p.p. zmiana podmiotowa po
stronie partnera prywatnego wybranego w trybie art. 4 ust. 3 u.p.p.p. (wobec mniejszych rygorów
w odniesieniu do tego trybu), również wydaje się, że byłaby możliwa, przy zachowaniu zasad
konkurencyjności właściwych dla trybu wyboru tego partnera oraz po analogicznym jak na gruncie
u.p.z.p. i u.u.k.r.b.u. uprzednim określeniu przesłanek takiej zmiany w ogłoszeniu o wyborze
partnera prywatnego.
Nawiązując do brytyjskiego modelu PFI oraz instytucji SPV, będącej spółką celową, na której
opiera się realizacja i finansowanie przedsięwzięcia, wskazane wydaje się rozważenie
wprowadzenia w modelu polskim przysługującej w stosunku do niej praw podmiotom
finansującym, nie będącym udziałowcami kapitałowymi. Chodzi o uprawnienia typu step-in rights,
które aktualizują się w razie takiego wykonywania kontraktu przez partnera prywatnego, które
zagraża jego rozwiązaniem i pozwalają na wejście kredytodawców w rolę partnera prywatnego
celem podjęcia działań naprawczych wobec projektu.
2.1.2.2.8 Zakończenie współpracy
Do zakończenia współpracy w ramach PPP może dojść w pierwszej kolejności wskutek pełnej
realizacji przedsięwzięcia. W przypadku, kiedy nie osiągnięto celu realizacji przedsięwzięcia, do
zakończenia współpracy może dojść:


z powodów obciążających partnera prywatnego lub



z innych przyczyn.

Z zasady to umowa PPP będzie w sposób szczegółowy regulowała przesłanki umożliwiające jej
wypowiedzenie przez każdą ze stron. W przypadku rozwiązania umowy PPP z dotychczasowym
partnerem możliwe jest bądź kontynuowanie przez podmiot publiczny realizacji przedsięwzięcia
opartego na instytucji PPP z nowo wybranym partnerem na zasadach określonych w art. 10
u.p.p.p., bądź wybór innej formy realizacji przedsięwzięcia.
Przepis art. 10 ust. 1 u.p.p.p. ma na celu zagwarantowanie szybkiej reakcji podmiotu publicznego,
o ile podmiot ten nie wycofa się z realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. Zgodnie z art. 10 ust.
1 u.p.p.p. jeśli podmiot publiczny planuje dalsze realizowanie przedsięwzięcia z trybie PPP do
wyboru partnera prywatnego powinno dojść niezwłocznie w trybie art. 4 u.p.p.p. Ponieważ
procedura wyboru nowego partnera może być długotrwała, zgodnie z art. 10 ust. 2 u.p.p.p. istnieje
możliwość tymczasowego zlecenia wykonywania przedsięwzięcia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67
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ust. 1 u.p.z.p. Umowa taka będzie obowiązywała do czasu wyboru partnera prywatnego w trybie
podstawowym. Niesprecyzowany czas obowiązywania umowy z tymczasowym partnerem
prywatnym może w praktyce prowadzić do sytuacji, w której nie będzie podmiotów
zainteresowanych przejęciem takiego przedsięwzięcia wyłącznie na okres tymczasowy.
Z uwagi na okoliczność, że przedterminowe zakończenie umowy PPP będzie wpływać na kwestie
finansowania, w tym w szczególności spłaty kredytu zaciągniętego przez partnera prywatnego, w
praktyce podmiot finansujący może być zainteresowany ustanowieniem dodatkowych
zabezpieczeń w umowie PPP na wypadek jej wcześniejszego zakończenia, stąd aby podmioty
finansujące były zainteresowane szerszym uczestniczeniem w projektach PPP, należy w toku
negocjacji tych postanowień dążyć do kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich
zainteresowanych stron. Umowa PPP może mieć również charakter bezpośredniej umowy
trójstronnej. w literaturze wskazuje się, że taki model pozwala na zarządzanie ryzykiem
niepowodzenia przedsięwzięcia157. W konsekwencji szersze zawieranie umów trójstronnych
(uwzględniających podmiot finansujący niebędący partnerem prywatnym), może wpłynąć na
popularyzację tego modelu współpracy.
2.1.2.2.9 Programowanie PPP
Programowanie PPP nie zostało uregulowane na poziomie ustawowym, w szczególności w
związku z negatywnymi doświadczeniami na gruncie ustawy z 2005 r. Niezależnie od braku
regulacji prawnej, odpowiednie programowanie PPP jest jednym z najważniejszych czynników
wpływających na powodzenie przedsięwzięcia.
W literaturze wskazuje się, że polityka w zakresie PPP może być zdefiniowana w dokumentach
ogólnych dotyczących PPP lub skupionych na poszczególnych obszarach działalności władz
publicznych, a jednym z głównych założeń polityki w zakresie PPP powinno być dążenie do
obniżenia wydatków władz związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej w relacji
do ich jakości w całym życiu projektu158. Istotnymi elementami planowania realizacji konkretnych
projektów w formule PPP jest:


ustanowienie generalnych zasad (wytycznych) regulujących podejmowanie decyzji co do
zastosowania metody PPP,



powołanie zespołu (jednostki) odpowiedzialnego za koordynację takich procesów, w
którego kompetencjach pozostawałoby stałe identyfikowanie projektów nadających się do
realizacji w modelu PPP,



bieżące weryfikowanie społecznego poziomu akceptacji dla projektów realizowanych w
formule PPP, co wymaga minm.in. prowadzenia szerokich konsultacji społecznych
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dotyczących poszczególnych projektów, w toku których można również poznać
oczekiwania społeczne i z ich uwzględnieniem zaprojektować dane przedsięwzięcie,


przeprowadzenie

dokładnych

analiz

przedwdrożeniowych

obejmujących

aspekty

instytucjonalne, ekonomiczno-finansowe i prawne.
Powszechnie wskazuje się, że jedynie prawidłowe zaplanowanie przedsięwzięcia i prawidłowa
identyfikacja ryzyk mogą zapewnić skuteczną realizację przedsięwzięcia w formule PPP.
2.1.2.3 Modele współpracy w ramach PPP
Jedną z immanentnych cech PPP jest elastyczność i różnorodność zasad kreujących stosunek
pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Znajduje to odbicie w mnogości form
współpracy nastawionych na elastyczne dopasowanie się do celu współpracy oraz stanu środków
trwałych, którymi dysponuje podmiot publiczny159. Poniższa lista modeli współpracy ma charakter
generalny i otwarty. Nie ma bowiem możliwości stworzenia zamkniętego katalogu modeli
współpracy publiczno-prywatnej, które ze swojej istoty są zmienne i podlegają modyfikacji celem
dopasowywania do różnorodnych potrzeb rynkowych stron PPP. W konsekwencji poniżej
przedstawiono najważniejsze i najczęściej spotykane modele współpracy w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego160.
Modele PPP
Projektuj-buduj
(design-build)

Projektuj-buduj-utrzymaj
(design-build-maintain)

Partner publiczny zawiera umowę z partnerem
prywatnym,
który
zobowiązuje
się
do
zaprojektowania i wybudowania obiektu zgodnie z
wymaganiami określonymi przez stronę publiczną.
Model projektuj-buduj rozbudowany o dodatkowy
element utrzymania obiektu przez partnera
prywatnego.
Partner
publiczny
ponosi
odpowiedzialność za eksploatację obiektu.

Model w którym partner prywatny projektuje i buduje
obiekt (analogicznie do modelu projektuj-buduj). Po
(design-build-operate)
ukończeniu obiektu jego własność jest przekazywana
określany również jako buduj-przekaż- partnerowi publicznemu, z zastrzeżeniem na korzyść
eksploatuj (build-transfer-operate)
strony prywatnej prawa do eksploatacji obiektu przez
określony czas.
Projektuj-buduj-eksploatuj

Projektuj-buduj-eksploatuj-utrzymuj
(design-build-operate-maintain)

159
160

Nazywany w literaturze również buduj-eksploatujprzekaż (build-operate-transfer) – jest to model
hybrydowy łączący w sobie model projektuj-buduj z
modelem eksploatacji i utrzymania. Strona prywatna
projektuje i buduje obiekt, który potem eksploatuje i

R. Hausner, Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego tom 8B, C.H. Beck 2013, s. 570.
Opracowano na podstawie M. Wieloński, op. cit., s. 27-31.
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Modele PPP
utrzymuje przez określony czas. W ustalonym przez
strony terminie eksploatacja obiektu jest z powrotem
przekazywana partnerowi publicznemu.
Buduj-posiadaj-eksploatuj-przekaż
(build-own-operate-transfer)

Buduj-posiadaj-eksploatuj
(build-own-operate)
Eksploatacja i utrzymanie
(Operation & Maintenance)

Rozbudowa wokół bazy
(Wrap Around Addition)

Okresowa prywatyzacja
(Temporary Privatization)

Dzierżawa i sprzedaż
Purchase)

Partner prywatny jest uprawniony do sfinansowania,
zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji
czasowej obiektu. Prawo własności wraca do
partnera publicznego po upływie oznaczonego w
umowie okresu.
Analogiczny model do wskazanego powyżej, z tą
różnicą, że strona prywatna nie ma obowiązku zwrotu
obiektu stronie publicznej.
Strony zawierają umowę dotyczącą już istniejącego
obiektu lub/i usług. Partner prywatny zajmuje się
eksploatacją i utrzymaniem obiektu użyteczności
publicznej. Dodatkowo partner prywatny zapewnia
sprawną obsługę usługi oraz pokrywa koszty jej
utrzymania, z zastrzeżeniem na jego korzyść
wynagrodzenia w określonej formie.
W tej konstrukcji możliwe są 3 warianty działania
partnera prywatnego: rozbudowa istniejącego
obiektu, budowa dodatkowego obiektu lub
polepszenie bądź unowocześnieniu istniejącego
obiektu. Dodatkowo po jego stronie występuje
uprawnienie do czasowej eksploatacji obiektu, z
tytułu której partner prywatny pobiera pożytki aż do
czasu amortyzacji kosztów powyższej inwestycji.
Partner publiczny przenosi własność istniejącego
obiektu na partnera prywatnego, który przeprowadza
modernizację lub rozbudowę obiektu. W zamian za
powyższe świadczenia partner prywatny nabywa
uprawnienie do eksploatacji obiektu, w czasie której
pobiera pożytki przez okres określony przez
partnerów, z zastrzeżeniem że okres ten nie może
trwać krócej niż do momentu osiągnięcia przez
partnera prywatnego zwrotu nakładów na inwestycję.
Po upływie wskazanego powyżej terminu partner
prywatny jest zobowiązany do zwrotu nieruchomości
partnerowi publicznemu.

(Lease & Partner
prywatny
jest
odpowiedzialny
za
zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie
obiektu. Odmiennością niniejszego modelu w
stosunku do pozostałych jest oddanie partnerowi
publicznemu powyższego rezultatu inwestycji w
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Modele PPP
dzierżawę lub najem, za który partner prywatny
otrzymuje czynsz.

Tabela 10 - Modele PPP wyróżniane w Polsce

2.1.3

Bariery dla PPP w Polsce

Doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie
zachodniej wskazuje na liczne zalety tego modelu realizacji zadań publicznych przy
wykorzystaniu współpracy publiczno-prywatnej. Co więcej, w Polsce skala potrzeb inwestycyjnych
z zakresu usług publicznych jest znacznie wyższa niż w innych krajach Europy Zachodniej:

„Jak sugeruje GUS i porównanie międzynarodowe, majątek trwały służący temu celowi w Polsce
jest z jednej strony stosunkowo skromny (stanowi równowartość 45% PKB, wobec typowego w
Europie zachodniej poziomu około 50% PKB), z drugiej zaś w ogromnym stopniu zużytym
(według GUS skala zużycia wynosi 46%). Dodatkowo zapotrzebowanie na dobra publiczne
będzie w najbliższych latach silnie wzrastać wraz z rozwojem gospodarczym”161.

Jednakże mimo sprzyjających warunków dla rozwoju PPP, istnieje na rynku polskim wiele barier
spowalniających jego rozwój. Mają one zróżnicowany charakter oraz różnorodne źródła.
Ze względu na konieczność klasyfikacji barier w celu ich scharakteryzowania zasadnym jest
przyjęcie podziału na:


bariery prawne oraz



bariery o mieszanym charakterze:
o

społeczne,

o

instytucjonalno-organizacyjne, z uwzględnieniem barier specyficznych dla
inwestycji telekomunikacyjnych.

Ze względu na cel i charakter niniejszego opracowania należy zastrzec, że niniejsza Analiza
zmierza do zaproponowania rozwiązań w sferze prawnej i w tym kierunku będą zmierzać dalsze
rozważania.
2.1.3.1 Bariery mieszane
2.1.3.1.1 Bariery społeczne

W. M. Orłowski, Potencjalne makroekonomiczne korzyści stosowania PPP w Polsce, Niezależny Ośrodek Badań
Ekonomicznych NOBE, Warszawa 2011, s. 10.
161
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W tej kategorii występuje szerokie spektrum istotnych barier rynkowych dla rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego. Wymieniając przeszkody rozwoju rynku PPP warto rozpocząć od tych
odnoszących się do natury badanych podmiotów.
Przekonanie o nieatrakcyjności PPP
Jak wskazywano w raportach z 2013 r., często wśród potencjalnych partnerów publicznych
dominowało poczucie niskiej wartości jako kontrahenta, przejawiające się w opinii jednostki o
nieatrakcyjności dla sektora prywatnego spowodowanej przekonaniem o braku wystarczających
środków finansowych, małą wielkością rynku, niskiego zaludnienia czy też mała skalą
planowanego przedsięwzięcia162.

Brak wiedzy o PPP
Kolejna poważną barierą jest brak wiedzy na temat PPP, co może wynikać przede wszystkim z
dwóch czynników takich, jak: stosunkowo krótki okres obowiązywania na gruncie polskim
przepisów PPP, niewielka liczba projektów znajdujących się w fazie operacyjnej oraz brak
kluczowej edukacji społecznej promującej PPP (uświadomienia społecznego)163.

Obawa o zarzut nietransparentności postępowania
W społeczeństwie bardzo silnie zakorzenione są również obawy w stosunku do instytucji PPP, w
świetle których najczęściej kojarzy się ona z nieprawidłowościami, podejrzeniami oraz zarzutami
korupcyjnymi. W podejściu podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego pokutuje lęk przed
tzw. „czwartym P”, oznaczającym prokuratora, mogącego interweniować w projekt PPP, zgodnie
z silnie zakorzenionym mitem związanym ze współpracą publiczno-prywatną. Chęć uniknięcia
zarzutów korupcyjnych lub związanych z innego rodzaju nieprawidłowościami występującymi w
projektach PPP jest wciąż na tyle silna, że często blokuje nawet rozważenie PPP jako alternatywy
dla realizacji inwestycji publicznych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z raportem NIKu z kontroli realizowanych projektów PPP, która została przeprowadzona jesienią 2012 r., ryzyko
wystąpienia korupcji przy wdrażaniu projektów PPP nie występuje częściej niż w innych
projektach z zakresu zamówień publicznych164. Jak wynika z raportów, obawa przed ryzykiem
pomówień korupcyjnych i politycznych kłótni jest odwrotnie proporcjonalna do wiedzy i
doświadczenia związanego z przeprowadzaniem w praktyce realnych przedsięwzięć PPP165.

Niewielka elastyczność podmiotu publicznego

B. Korbus, R. Cieślak, D. Zalewski, Raport Rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego
zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Warszawa
2013, s. 105
163 R. Cieślak, Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Warszawa 2014, s. 49.
164 NIK, Raport z kontroli 21 przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, Warszawa 2013, dostępny pod linkiem
https://www.nik.gov.pl/plik/id,4883,vp,6353.pdf (dostęp: 16.12.2016r.).
165 ibidem, s. 117
162
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Poważnym problemem we wzajemnych relacjach między sektorem publicznym a prywatnym jest
zbyt mała elastyczność w podejściu tego pierwszego – podmioty publiczne sztywno bronią się
przed podziałem ryzyk i zysków, który jest podstawą PPP: „Problemem jest odmienna mentalność
dwóch negocjujących ze sobą stron, która w odbiorze przedsiębiorców nie sprzyja elastyczności
negocjowanych rozwiązań. Brak znajomości strony publicznej realiów prowadzenia projektów
gospodarczych skutkuje naciskiem na nieefektywny podział ryzyk forsowanych przez stronę
publiczną (najczęściej maksymalizacja transferu ryzyk do strony prywatnej).” 166

Brak lidera
Kolejną dostrzegalną barierą jest niedostateczne strategiczne przewodnictwo nad projektami
publiczno-prywatnymi, które zmierzałoby do ich rozwoju w skali krajowej. Władze lokalne oraz
podmioty samorządowe, których brak zainteresowania PPP hamuje znacznie jego rozwój są w
naturalny sposób koncentrowane na zaspokajaniu bardziej lokalnych niż państwowych interesów.
Dlatego projekty realizowane w formie PPP wymagają stałego wsparcia na szczeblu centralnym,
a brak takiego wsparcia zazwyczaj przeradza się w zwiększone ryzyko realizacji przedsięwzięcia,
co może wpływać na zmniejszenie korzyści zarówno dla sektora publicznego, jak i dla sektora
prywatnego. Bardzo często współpraca partnerska pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym
jest wykorzystywana w grze politycznej jako sposób pozyskania środków finansowych na
realizację konkretnego przedsięwzięcia w obliczu braków środków publicznych co jest
szczególnie związane z okresem przedwyborczym i chęcią pozyskania w ten sposób pozyskania
dodatkowych głosów potencjalnych wyborców167.
2.1.3.1.2 Bariery instytucjonalne i organizacyjne
Analizę niniejszej kategorii należy rozpocząć od wskazania na niedopasowanie zarówno zasobów
finansowych, jak i potrzeb inwestycyjnych na różnych poziomach władzy. Skutkuje to przede
wszystkim niegospodarnym zarządzaniem funduszami publicznymi, realizacją obiektów
infrastrukturalnych nieuwzględniających potrzeb lokalnych użytkowników, a w konsekwencji niską
jakością świadczonych usług168.
Bardzo niekorzystny jest także brak wystarczającego wsparcia instytucjonalnego ze strony
centralnej jednostki, która działałaby na szczeblu krajowym. Jak zostało opisane w części I,
instytucje takie z powodzeniem działają w innych krajach. Wskazuje się, że

„Dla rozwoju PPP konieczne jest powołanie odpowiedniego organu wyposażonego w
kompetencje właściwe w sprawach partnerstwa, który mógłby realizować szereg zadań,

166

Ibidem, s. 122-123.
A. Panasiuk, Bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce – próba analizy, PZP 2015 r. nr 3 str. 172.
168 Ibidem, s. 173-174.
167
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począwszy od popularyzacji idei partnerstwa,

przez tworzenie otoczenia prawnego,

upowszechnianie dobrych praktyk, a skończywszy na przygotowywaniu i wdrażaniu programów
ogólnonarodowych w tym zakresie.”169

Brak centralnej jednostki zarządzającej PPP
W Polsce brak jest jednego ośrodka koordynującego projekty PPP i jednocześnie
odpowiedzialnego za opracowanie oraz wdrażanie polityki sektora publicznego w tym obszarze
ze względu na występowanie w naszym modelu współistnienia kilku ośrodków mogących
pretendować do roli wiodącej siły rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego170. Problemem
wynikającym pośrednio z uwarunkowań już wskazanych jest brak jasnych strategicznych decyzji
w zakresie wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego. Koniecznym wydaje się
opracowanie założeń właściwej polityki sektora publicznego w zakresie rozwoju infrastruktury
publicznej oraz należytego świadczenia usług publicznych, przy aktywnym wykorzystaniu
partnerstwa jako instrumentu kreowania i realizacji polityki sektora publicznego. Konieczne są
jasne i zdefiniowane cele do realizacji, nie ma tu miejsca na puste hasła wyborcze .

Brak doświadczenia i wyspecjalizowanego personelu
Z racji trudności inwestycji prowadzonych w formie PPP podstawowym warunkiem ich
powodzenia jest ich solidne przygotowanie. Wskazując na rozważania A. Panasiuka należy
wskazać, że częstą przyczyną niedostatecznego przygotowania inwestycji PPP jest brak
odpowiedniej wiedzy i kompetencji po stronie sektora publicznego do wdrażania tego typu
przedsięwzięć, co objawia się najczęściej brakiem wykwalifikowanych osób mogących
merytorycznie przygotować oraz nadzorować proces nawiązywania partnerstwa oraz brakiem
decyzji politycznej co do uznania tego typu projektów za formę realizacji zadań publicznych.
Powyższe wynika m.in. z braku właściwego doświadczenia w negocjacjach, braku przygotowania
pozycji negocjacyjnej, jak również taktyki negocjacyjnej ze względu na brak jednolitej strategii
negocjacyjnej. W związku z kadencyjnością stanowisk politycznych, często zdarza się, że
początek negocjacji prowadzi jedna grupa osób, która w ciągu trwania całego procesu się zmienia
i do faktycznego porozumienia dochodzą zupełnie inne osoby po stronie partnera publicznego171.

Brak merytorycznego wsparcia i case study
Zauważalne jest również niedostateczne wsparcie merytoryczne realizowanych projektów z
zakresu PPP ze względu na konieczność oceny na etapie analizy korzyści jakie ma przynieść
projekt w oparciu o kryteria prawne, ekonomiczne i społeczne. Odpowiednie, a co za tym idzie
bardzo kosztowne przygotowanie projektu, jest konieczne ze względu na uniknięcie w dalszej
169

Ibidem, s. 178-179.
Ibidem, s. 179.
171 R. Cieślak, op. cit., s. 50.
170
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perspektywie zbędnych wydatków mogącymi nawet doprowadzić projekt do porażki. Jak wskazał
A. Panasiuk w sprawach w których nie korzystano z fachowego doradztwa i nie analizowano
przyczyn niepowodzenia nieudanych postępowań, nie udało się doprowadzić do podpisania
umów, ponieważ strona publiczna zbyt sztywno broniła się przed podziałem ryzyka chcąc przez
to jak najbardziej zabezpieczyć swoją pozycję jako kontrahenta172.

Finansowanie
Jednym z doniosłych problemów PPP jest ich finansowanie. Zazwyczaj konieczne jest włączenie
instytucji finansowych w proces finansowania takich inwestycji173. Można wskazać dwie
podstawowe bariery finansowania PPP w Polsce. Pierwsza z nich jest ściśle związana z
panującym obecnie kryzysem gospodarczym rzutującym na wszelkie projekty inwestycyjne w
Europie, czego konsekwencją jest wzrost kosztów pozyskania kapitału i mniejsza skłonność
instytucji finansowych do udzielania kredytów o dłuższym czasie spłaty. Druga wynika ze specyfiki
polskiego rynku bankowego i dotyczy potencjału umiejętności banków funkcjonujących na
naszym rynku i ich gotowości do finansowania tego typów projektów174.

Brak projektów pilotażowych
Istotnym niedociągnięciem o charakterze organizacyjnym na gruncie polskiego systemu jest
braku projektów modelowych (pilotażowych) w zakresie PPP. Przeprowadzenie takich projektów
mogłoby skutkować wykształceniem dobrych wzorców będących ważnym źródłem wiedzy dla
potencjalnych kontrahentów zarówno ze strony publicznej jak i prywatnej. Rozwiązania takie z
powodzeniem funkcjonują w innych państwach. Tytułem przykładu warto odnotować w tym
miejscu realizacja pilotażowego projektu Cork School Music w Irlandii, który to projekt był
nadzorowany przez organ odpowiedzialny za wdrażanie PPP175.
Na marginesie, wśród czynników organizacyjnych należy wskazać również na duże przywiązanie
podmiotów publicznych do tradycyjnych form realizacji zadań publicznych, które przez organy są
uważane za wystarczające do realizacji ich celów i bazują głównie na wykorzystywaniu dotacji
unijnych.176 Jak wskazuje NIK w swoim raporcie z 2013 roku przy realizacji inwestycji w
kontrolowanych jednostkach 93% stanowiły projekty tradycyjne a tylko 7% projekty PPP. Co
więcej, wśród projektów tradycyjnych – nie w trybie PPP realizowane projekty zakończyły się
zawarciem umów w przypadku 95%, natomiast odsetek zawartych przy projektach realizowanych
w ramach PPP wyniósł zaledwie 25 %177.

172

A. Panasiuk, op. cit., s. 177-178.
R. Cieślak, op. cit., s. 50.
174 J. Hausner (red.), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa 2013, s. 42.
175 A. Panasiuk, op. cit., 174.
176 B. Korbus, R. Cieślak, D. Zalewski, op. cit., s. 105.
177 NIK, Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, Nr ewid.1/2013/P/12/051/KGP,
Warszawa 2013.
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2.1.3.2 Bariery prawne
W kontekście przeprowadzonej analizy systemu PPP wydaje się, że obecnie można
zidentyfikować stosunkowo niewiele przeszkód o charakterze czysto prawnym, blokujących
przeprowadzanie inwestycji w trybie PPP.
Jak wskazuje się, istotną barierą dla rozwoju PPP jest brak standaryzacji modeli prawnych i umów
dotyczących PPP i koncesji. W obliczu braku instytucjonalnego wsparcia merytorycznego
podmioty inicjujące projekty partnerskie zmuszone są do tworzenia w pełni indywidualnych,
niejednokrotnie bardzo złożonych rozwiązań umownych, co obarczone jest ryzykiem błędów i
nieprawidłowości178. Wydaje się jednak, że standaryzacja umów nie będzie stanowiła panaceum
na rozwiązanie problemów w zakresie popularyzacji PPP w Polsce. Wdrożenie standardów
umów, czy gotowych modeli prawnych realizacji PPP może bowiem doprowadzić do usztywnienia
tej instytucji, dalszego pogłębiania obaw podmiotów publicznych co do wychodzenia poza
schematy działalności, a w konsekwencji zaprzeczenia idei formuły PPP.
Kluczowe znaczenie dla realizacji i planowania ewentualnych inwestycji z zakresu PPP ma
niepewność co do wpływu zobowiązań z umowy o PPP na państwowy dług publiczny. Aktualna
sytuacja finansów publicznych oraz obowiązujące przepisy niezawierające wystarczających
rozwiązań w tym zakresie powodują, że jedną z najważniejszych motywacji angażowania się w
projekty PPP z punktu widzenia sektora publicznego jest wpływ instrumentu partnerstwa
publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny179. Pomimo wprowadzenia art. 18a u.p.p.p.,
wciąż w literaturze postuluje się doprecyzowanie zagadnień związanych z wpływem zobowiązań
partnera publicznego na poziom długu publicznego, uregulowanie kwalifikacji zaliczania
wynagrodzenia dla partnera prywatnego do kategorii wydatków odpowiednio bieżących i
majątkowych, umożliwienie wypłaty wynagrodzenia dla partnera prywatnego w formie dotacji w
przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego180.
Ze względu na kluczowe znaczenie analizy przedrealizacyjnej należy w tym miejscu wskazać na
istotne utrudnienie w jej przeprowadzaniu. Pomimo nowelizacji ustawy o PPP181, która w art. 18a
u.p.p.p. wprowadziła do polskiego prawa zasady Decyzji Eurostatu oraz delegację ustawową do
wydania rozporządzenia co do zasad klasyfikacji poszczególnych rodzajów ryzyka oraz
czynników mających znaczenie dla oceny takiego ryzyka, wciąż brak jest wytycznych co do
sposobów oraz konsekwencji przypisania określonych ryzyk poszczególnym partnerom w PPP.
Przeprowadzenie prawidłowej alokacji ryzyk jest tymczasem niezwykle istotną czynnością,
warunkującą wycenę i weryfikację opłacalności przedsięwzięcia PPP.

R. Cieślak, op. cit., s. 49.
Ibidem, s. 11.
180 J. Hausner (red.), op. cit., s. 52-56.
181 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1342)
178
179
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R. Cieślak do prawnych czynników niekorzystnych dla PPP zalicza:


niedoregulowanie zasad funkcjonowania spółek publiczno-prywatnych przewidzianych
przepisami u.p.p.p., czego konsekwencją jest brak takich spółek w obrocie prawnym,



"sztywny" charakter systemu zamówień publicznych, niekorzystnie wpływający m.in. na
możliwość dokonywania zmian w umowach PPP lub koncesji, co w obliczu wieloletniej
współpracy w ramach PPP może rodzić w przyszłości istotne problemy prawne,



brak możliwości podziału dialogu konkurencyjnego na etapy umożliwiające dokonanie
dalszej selekcji partnerów prywatnych, z którymi podmiot publiczny będzie prowadził
dialog (to samo dotyczy procedury negocjacji określonej przepisami ustawy koncesyjnej),



konieczność stosowania obligatoryjnych kryteriów wyboru partnera prywatnego,



brak

możliwości

powoływania

przez

partnerów

prywatnych

spółek

celowych

przeznaczonych do realizacji przedsięwzięcia po dokonaniu wyboru partnera przez
zamawiającego,


brak procedury tzw. step in rights, co ma znaczenie m.in. z punktu widzenia finansowania
i efektywnego wdrażania przedsięwzięcia PPP,



niedostateczna koordynacja działań związanych z promocją PPP na szczeblu rządowym
wśród urzędów zajmujących się tym zagadnieniem182.

Należy jednak zwrócić uwagę, że część tych barier została już usunięta wskutek nowelizacji i
przemodelowania przepisów u.p.z.p. oraz u.u.k.r.b.u. Szczegółowe omówienie przeciwdziałania
występowaniu tych barier zawiera Część III niniejszej Analizy.
2.1.3.3 Bariery charakterystyczne dla inwestycji telekomunikacyjnych
Poza ogólnymi uwarunkowaniami PPP mającymi negatywny i hamujący wpływ na jego rozwój,
inwestycje telekomunikacyjne realizowane we współpracy publiczno-prywatnej napotykają na
przeszkody specyficzne dla tego rodzaju przedsięwzięć. Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową
oraz Narodowym Planem Szerokopasmowym podstawowym celem polityki rozwoju rynku
telekomunikacyjnego jest rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie popytu
na usługi dostępowe o wysokich przepływnościach183.
Głównymi, nadal aktualnymi, ograniczeniami dla osiągnięcia tego celu poprzez PPP, wskazanymi
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. są:

R. Cieślak, op. cit., s. 52.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. Poradnik dla
zarządców dróg, Warszawa 2015, s. 8, https://mac.gov.pl/files/poradnik_dla_zarzadcow_drog_.pdf (dostęp 16.12.2016
r.).
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183
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wysokie wymagania stawiane przez zarządców dróg odnośnie warunków lokalizacji
infrastruktury w pasie drogowym faktycznie ograniczające inwestorów, pomimo zapisów
prawnych korzystnych dla prowadzenia takich inwestycji;



wysokie opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby lokalizacji infrastruktury
telekomunikacyjnej;



procedowanie wniosków o zajęcie pasa drogowego (terminy ustawowe)184.

Z analizy powyżej wskazanych barier wynika postulat maksymalnego wsparcia dla inwestycji
telekomunikacyjnych ze strony samorządów realizujących te inwestycje. Główne bariery z tego
zakresu mogą być przede wszystkim skutkiem działań jednostek samorządu terytorialnego i
dotyczyć

nieadekwatnych

warunków

umieszczenia

infrastruktury

w

pasie

drogowym,

konieczności odtworzenia nawierzchni drogowej generującej dodatkowe koszty inwestycji, czy
problematyki prac na drogach objętych gwarancją.
Jak wydaje się jedną z najistotniejszych barier dla inwestycji telekomunikacyjnych mogą być
nadmiernie wygórowane opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w przypadku jednostek
samorządu terytorialnego są uchwalane przez organy stanowiące. Dobrym bodźcem dla
inwestycji telekomunikacyjnych mogło by być zatem obniżenie tych opłat lub w niektórych
przypadka nawet konstrukcja wkładu partnera publicznego do PPP polegającego na rezygnacji z
pobierania powyższych opłat.
Dodatkową barierą o analogicznej do opłat za zajęcie pasa drogowego naturze jest również
kwestia ponoszenia kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, na której zlokalizowana jest
infrastruktura telekomunikacyjna. Płatnikiem podatku od nieruchomości jest na gruncie obecnie
obowiązujących przepisów jej właściciel lub użytkownik wieczysty, a zatem co do zasady w
przypadku inwestycji telekomunikacyjnych będzie to podmiot publiczny, który nabywa
infrastrukturę po jej wybudowaniu przez partnera prywatnego. Umowna zmiana płatnika podatku
nie jest skuteczna względem organów podatkowych, niemniej jednak możliwe jest takie
zredagowanie postanowień umowy PPP, na podstawie których rzeczywiste koszty związane z
podatkiem od nieruchomości ponoszone są przez wybrany podmiot. Przykładowo można umówić
się, że w okresie budowy realny koszty ponosić będzie partner publiczny lub w okresie operowania
realne koszty ponosić będzie partner prywatny – czyli odwrotnie niż wynika to z przepisów
podatkowych. Należy zauważyć, że już obecnie podmioty publiczne często korzystają z
możliwości przeniesienia kosztu podatku od nieruchomości na partnera prywatnego w okresie
operowania siecią przez partnera prywatnego.
Obecne brzmienie przepisów w tym zakresie zasadniczo jest korzystne z punktu widzenia
partnera prywatnego, jednocześnie nie wydaje się, żeby zmiana legislacyjna w tym zakresie była

184

Ibidem, s. 11.
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konieczna. W kontekście przełamania tej bariery, należy zatem w pierwszej kolejności zmieniać
praktykę i podejście do podziału kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości przez
podmioty publiczne.
2.2

Propozycja opisu umowy PPP

Standaryzacja formuły PPP funkcjonuje w rozwiniętych systemach PPP, czego przykładem jest
Wielka Brytania, gdzie za pomocą wyspecjalizowanej agencji rządowej opracowywane są
procedury wdrażania przedsięwzięć PPP. Procedury te obejmują jednak m.in. identyfikację
projektów nadających się do realizacji w formule PPP, przeprowadzenie wyboru partnera
prywatnego, sporządzenia umowy PPP wraz z innymi dokumentami składającymi się na
dokumentację przedsięwzięcia. Również w Irlandii centralna jednostka koordynująca realizację
PPP prowadzi prace zmierzające do standaryzacji dokumentacji PPP.
Znamiennym jednak jest, że standaryzacja wdrażana w krajach, gdzie PPP jest rozwiniętą i często
wykorzystywaną metodą współpracy sektora publicznego i prywatnego, nie ma charakteru klauzul
w postaci przykładowych zapisów lub całych umów PPP gotowych do zastosowania.
Dokumentacja standaryzująca we wspomnianych krajach obejmuje w szczególności metodologię
pracy nad przedsięwzięciem jako organiczną całością, sposób jego przygotowania, okoliczności,
które należy przeanalizować przy podejmowaniu konkretnych decyzji biznesowych mających
następnie przełożenie na postanowienia umowne, z zastrzeżeniem, że za każdym razem
postanowienia te muszą być dostosowane do konkretnego przedsięwzięcia.
Standaryzacja jest zatem rozumiana szeroko jako zespół powiązanych ze sobą procesów
składających się na identyfikację przedsięwzięć nadających się do realizacji w formule PPP,
przygotowanie do realizacji, ocenę ryzyk, wybór odpowiedniego modelu realizacji i rozliczeń z
partnerem prywatnym, zasady finansowania, wybór partnera oraz odpowiednie sformułowanie
postanowień umowy PPP. W krajach wzorcowych nie istnieje zatem gotowy wzór postanowień
umownych, który gwarantowałby powodzenie przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP.
Należy również zwrócić uwagę, że umowy PPP regulują realizację projektów długoterminowych,
o skomplikowanych zależnościach i zasadach finansowania, wykonywanych w różnych
okolicznościach faktycznych.
Projekty realizowane w ramach PPP charakteryzują się również dużą różnorodnością z uwagi na
przedmiot przedsięwzięcia - począwszy od budowy i zarządzania parkingiem miejskim, przez
realizację i operowanie siecią szerokopasmową, aż po realizację elektrowni, czy obiektów z
zakresu ochrony środowiska. Nawet w ramach tych samych kategorii tematycznych, w
konkretnych przypadkach okoliczności faktyczne mogą decydować o zupełnie odmiennym
modelu realizacji przedsięwzięcia.
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Przykładowo: w przypadku konieczności budowy nowej sieci szerokopasmowej zasadne może
okazać się zastosowanie modelu DBO, a w przypadku kiedy podmiot publiczny posiada już sieć
i chce ją zmodernizować lub sieć jest w trakcie realizacji, nie ma potrzeby stosowania tego
modelu.

Przykładowo: w przypadkach kiedy podmiot publiczny jest jednostką samorządu terytorialnego,
wykonującą działalność w zakresie telekomunikacji i ma doświadczenie z zakresu świadczenia
usług telekomunikacyjnych (np. usługa bezpłatnego dostępu do Internetu), zasadne może okazać
się realizowanie przedsięwzięcia w ramach spółki celowej w modelu SPV utworzonej wraz z
partnerem prywatnym, podczas gdy w innych przypadkach, z uwagi na brak doświadczenia i braki
kadrowe, rozwiązanie takie mogłoby okazać się nieracjonalne.
Na kształt umowy PPP może mieć również wpływ tryb przepisów, na podstawie których umowa
PPP jest zawierana, tj. u.p.z.p. lub u.u.k.r.b.u. Stąd w formule PPP w odniesieniu do każdego
konkretnego przedsięwzięcia konieczna jest indywidualna ocena i dostosowanie postanowień
umowy PPP do potrzeb konkretnego projektu. Tylko bowiem takie działanie zapewnić może pełną
realizację zasady partnerstwa.
Zbyt sformalizowane podejście do PPP, w tym stosowanie wzorców umów i klauzul może
prowadzić do skostnienia tej instytucji oraz do zaniku inicjatywy poszukiwania nowych,
niejednokrotnie bardziej praktycznych niż zapisane we wzorcach umownych rozwiązań. Wobec
powyższego nie jest zasadne proponowanie konkretnych wzorców umowy PPP, czy nawet
konkretnych

postanowień

umownych,

można

co

najwyżej

podjąć

próbę

opisowego

przedstawienia zasadniczych jej elementów.
Jeżeli zatem w ogóle mówić o standaryzacji umów PPP, to powinna ona mieć charakter ramowy
i ogólny, tak aby nie wymuszać na współpracujących stronach sztywnych zasad ich kooperacji i
nie ograniczać w sposób nadmierny podstawowej przecież dla modelu PPP zasady partnerstwa.
Zważywszy na treść u.p.p.p. należy przyjąć, że takie również było stanowisko ustawodawcy, który
formule PPP nadał jedynie ogólny kształt pozwalając na dostosowanie konkretnych rozwiązań
współpracującym stronom, co jest zabiegiem legislacyjnym zasadnym i prawidłowym. Już w toku
prowadzonych prac legislacyjnych wskazywano, że

„regulacja zawarta w u.p.p.p. ma charakter ramowy, co oznacza, że celem ustawodawcy było
określenie ogólnych aspektów PPP, a nie szczegółowe regulowanie wszystkich związanych z tym
kwestii, które to podmiot publiczny w zakreślonych ramach prawnych ma prawo swobodnie

112 | S t r o n a

kształtować. To zaś ma służyć efektywnemu przeprowadzeniu całej procedury realizacji
przedsięwzięcia PPP.”185

Jednocześnie art. 7 u.p.p.p. wskazuje, wskazując na pewne elementy umowy PPP, które zawsze
powinny zostać w takiej umowie ujęte. Wymienienie w treści u.p.p.p. elementów koniecznych
umowy PPP, można zatem traktować jako formę standaryzacji umowy PPP i w tym zakresie
możliwe jest wskazywanie dobrych praktyk z zakresu formułowania tych postanowień.
Poniżej w formie ogólnej i opisowej elementy umowy PPP wprost wskazane w u.p.p.p. zostaną
omówione, z zastrzeżeniem, że opisane poniżej klauzule umowne nie stanowią wyczerpującej
listy postanowień, które mogą oraz powinny znaleźć się w umowie PPP.

Umowa o partnerstwie publiczno–prywatnym
zawarta w ………….................... w dniu ………….................... pomiędzy:
………….................... (dalej: Podmiot publiczny)
oraz
………….................... (dalej: Partner prywatny)

Forma umowy PPP
Przepisy u.p.p.p. nie określają formy, w jakiej umowa PPP powinna zostać zawarta,
jednakże na mocy odesłania z art. 4 u.p.p.p. zastosowanie znajdą tu przepisy art. 43 ust. 1
u.u.k.r.b.u. oraz art. 139 ust. 2 u.p.z.p., a w konsekwencji w przypadku wyboru partnera
prywatnego zgodnie z przepisami tych ustaw umowa PPP wymaga, pod rygorem
nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy
szczególnej.
W konsekwencji w obu przypadkach umowa musi mieć co najmniej formę pisemną.
Niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy.
Strony umowy PPP
Podstawowym elementem każdej umowy jest określenie jej stron. Zgodnie z art. 1 ust. 1
u.p.p.p. stronami umowy jest podmiot publiczny i partner prywatny, z tym, że zarówno
po stornie podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego może występować kilka
podmiotów np. związek gmin lub konsorcjum. Niezależnie od ilości podmiotów

185

T. Skoczyński, op. cit.
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przystępujących do umowy PPP oraz od tego, czy są reprezentowane przez jednego lub
wielu pełnomocników wszystkie strony powinny zostać wskazane w komparycji w sposób
umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, jak również identyfikację osób działających
w ich imieniu.
W zależności od tego jaka jest forma prawna strony umowy PPP, przepisy szczególne np.
k.s.h., mogą regulować szczegółowo kwestię informacji obligatoryjnie ujawnianych w
komparycji, takich jak adres, siedzibę, informacje dotyczące właściwego rejestru, zasady
reprezentacji, czy też podstawę umocowania osób działających w imieniu stron umowy
PPP. Dodatkowo do umowy PPP należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie
do działania w imieniu stron umowy PPP (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo, uchwałę o
powołaniu lub mianowaniu).
Preambuła umowy PPP
Preambuła nie jest obligatoryjnym elementem umowy PPP, jednak jej zamieszczenie przed
właściwą treścią umowy PPP jest zabiegiem zasadnym gdyż pozwala na identyfikację
rzeczywistych motów zawarcia umowy PPP. Tradycyjnie preambuła określa okoliczności
zawarcia umowy, wskazuje cele dla których umowa jest zawierana, tryb wyboru partnera
prywatnego oraz okoliczności, które są dla stron elementami o kluczowym znaczeniu. W
razie, gdyby w toku współpracy pewne postanowienia umowy PPP okazały się niejasne lub
były przez jej strony rozumiane odmiennie, preambuła wyznacza odpowiedni kierunek
interpretacji oświadczeń woli złożonych przez strony umowy PPP.
Przykładowe brzmienie preambuły:
Zważywszy, że:
 Zasadniczym celem Podmiotu publicznego jest realizacja przedsięwzięcia w postaci
.................................... na terenie .................... oraz zapewnienie najwyższych standardów usług
obejmujących ..........................................;
 Realizacja powyższego zadania powinna zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia
.................;
 Założeniem przedsięwzięcia realizowanego na podstawie niniejszej Umowy jest również to, że
....................................;
 Na etapie przygotowania przedsięwzięcia Podmiot publiczny przeprowadził analizę
przedrealizacyjną, techniczną, finansową i prawną, zgodnie z którą formuła PPP okazała się być
najefektywniejszą metodą realizacji przedsięwzięcia;
 Podmiot publiczny przeprowadził postępowanie o zawarcie umowy PPP, z uwagi na
postanowienie art. 4 ust. ... u.p.p.p., w trybie przepisów ........., zgodnie z ogłoszeniem nr
...................... opublikowanym w dniu .................................... r. w ......................, w wyniku którego
dokonano wyboru Partnera prywatnego;
Strony zgodnie postanowiły o realizacji przedsięwzięcia w formule PPP według zasad opisanych w
niniejszej Umowie.
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Przedmiot partnerstwa
Jest to zasadniczy i prawdopodobnie najważniejszy element umowy PPP, który określa
przedmiot współpracy stron umowy PPP, czyli cel dla realizacji którego umowa PPP jest
zawierana.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.p.p. przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna
realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem
publicznym i partnerem prywatnym. Prawidłowe określenie przedmiotu umowy jest zatem
elementem kluczowym i koniecznym z punktu widzenia powodzenia przedsięwzięcia.
W sekcji tej należy wskazać jakie są podstawowe zadania spoczywające na stronach
umowy PPP (podział zadań), na jakich zasadach odbywa się współpraca stron, jakie etapy
prac składają się na realizację umowy PPP, w jakim terminie prace mają zostać wykonane.
Opis przedmiotu partnerstwa powinien być możliwie precyzyjny, tak aby umożliwiał
wskazanie obowiązków stron umowy PPP i ujawniał oczekiwania stron co do sposobu jego
realizacji, w tym wymogi techniczne, czy operacyjne. Możliwe jest doprecyzowanie
przedmiotu umowy PPP w załączniku lub w szczegółowych postanowieniach dalszej części
umowy. Postanowienia umowny PPP regulujące przedmiot partnerstwa powinny również
wskazywać na model realizacji przedsięwzięcia oraz w zależności od przyjętego modelu
realizacji przedsięwzięcia kolejne etapy współpracy.
Nie jest możliwe generalne wskazanie jaki model realizacji przedsięwzięć dotyczących
inwestycji w sieci telekomunikacyjne będzie rozwiązaniem najlepszym. Jako najczęściej
stosowany w praktyce model realizacji takich inwestycji należy wskazać model DesignBuild-Operate, nie można jednak przesądzić, że zastosowanie tego modelu zawsze będzie
zasadne. Decyzja o przyjętym modelu realizacji inwestycji w sieci telekomunikacyjne
powinna zostać podjęta jeszcze na etapie przygotowanie przedsięwzięcia i opracowania
jego założeń. Do okoliczności mających wpływ na podjęcie decyzji o zastosowanym modelu
realizacji inwestycji w sieci telekomunikacyjne należy zaliczyć m.in.:


potrzeby podmiotu publicznego (wybudowanie, czy samo utrzymanie i zarządzenie
infrastrukturą, modernizacja),



cel zawieranej współpracy,



stan środków trwałych,



możliwości finansowe podmiotu publicznego,



popyt na usługi świadczone z wykorzystaniem sieci.
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Jeżeli w toku planowania przedsięwzięcia zostanie podjęta decyzja o realizacji danej
inwestycji z wykorzystaniem spółki celowej w modelu SPV, to umowa PPP powinna
regulować zasady działania takiej spółki, łącznie z wnoszeniem wkładów i rozliczaniem
płatności.
Przykładowa klauzula dotycząca przedmiotu umowy:
1. W ramach niniejszej Umowy Partner publiczny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia
polegającego na ............................................. oraz do wykonania innych zobowiązań opisanych
w niniejszej Umowie, a Podmiot publiczny zobowiązuje się do ........................................ oraz
spełnienia innych świadczeń wskazanych w niniejszej Umowie, w systemie partnerstwa
publiczno-prywatnego zgodnie z u.p.p.p.
2. Przedmiot umowy dzieli się na ................... etapy:
a) Etap Projektowania obejmujący ..........................................................................., w zakresie i na
zasadach opisanych w niniejszej Umowie, którego realizacja powinna zakończyć się w terminie do
dnia .........,
b) Etap Budowy obejmujący ..........................................................................., w zakresie i na
zasadach opisanych w niniejszej Umowie, którego realizacja powinna zakończyć się w terminie do
dnia .........,
c) Etap Utrzymania obejmujący ..........................................................................., w zakresie i na
zasadach opisanych w niniejszej Umowie.
3. Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu Umowy określa
załącznik nr ... do niniejszej Umowy.

Dodatkowo zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.p.p. partner prywatny zobowiązuje się do realizacji
przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości albo w części wydatków
na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje
się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez
wniesienie wkładu własnego.
Współdziałanie będzie zatem obejmowało podział zadań pomiędzy partnera
prywatnego i podmiot publiczny. Zasadniczo zatem przepis ten wyznacza w sposób
ramowy i ogólny przedmiot partnerstwa, który powinien w szczegółach zostać opisany w
umowie PPP, w sposób, który zależy wyłącznie od charakterystyki danego przedsięwzięcia.
Przykładowa klauzula regulująca zasady współpracy:
1. Podmiot publiczny oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja niniejszej Umowy wymaga
współpracy ze strony Podmiotu publicznego.
2. Podmiot publiczny zapewni swoje współdziałanie w realizacji przedsięwzięcia w takim zakresie,
w jakim zostało to wskazane w niniejszej Umowie i w jakim jest to faktycznie niezbędne do
wykonania przez Partnera prywatnego przedsięwzięcia. Przy realizacji przedsięwzięcia Podmiot
publiczny zobowiązuje się do współpracy z Partnerem prywatnym w następującym zakresie:
[przykładowo]
a) dokonywania terminowych Odbiorów,

116 | S t r o n a

b)

c)

d)

ponoszenia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym opłat za zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
ponoszenia uzasadnionych wydatków odnoszących się do prac związanych z usunięciem lub
zabezpieczeniem kolizji budowanych kanalizacji kablowych z infrastrukturą (podziemną i
naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci,
udzielenie wszelkiego możliwego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wsparcia w
zakresie pozyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Kwestia wynagrodzenia partnera prywatnego zawsze będzie elementem umowy PPP.
Sposób jego uregulowania powinien być wynikiem analizy ekonomicznej przeprowadzonej
na etapie przygotowania przedsięwzięcia.
Wynagrodzenie partnera prywatnego jest bowiem nie tylko elementem mającym wpływ na
rentowność przedsięwzięcia, ale również stanowi zachętę do podjęcia się realizacji
przedsięwzięcia przez partnera prywatnego. Sposób w jaki zostanie uregulowane
wynagrodzenie może również wpływać na efektywność realizacji przedsięwzięcia i jakość
świadczonych usług.
Wszystkie te czynniki powinny być zatem wzięte pod uwagę przy projektowaniu modelu i
zasad wynagrodzenia partnera prywatnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p. wynagrodzenie
partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub
faktycznej dostępności przedmiotu PPP. Istotny dla uregulowania kwestii wynagrodzenia
będzie każdorazowo efekt finalny przedsięwzięcia oraz rzeczywiste wyniki pracy partnera
prywatnego, rozumiane w taki sposób, że przedmiot partnerstwa jest wykorzystywany
zgodnie z jego przeznaczeniem przez użytkowników końcowych, czy też odbiorców danej
usługi.
Przykładowa klauzula w przypadku zapłaty wynagrodzenia w częściach:

1. Wynagrodzenie Partnera prywatnego od Podmiotu publicznego za realizację przedsięwzięcia
wynosi ……………………. zł netto.
2. Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
niniejszej Umowy.
3. Podmiot publiczny wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu płacić będzie
Partnerowi prywatnemu w miesięcznych ratach. Rozliczenie między Stronami będzie
dokonywane za pośrednictwem faktur VAT.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie corocznie waloryzowane przez
Podmiot publiczny zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny.

Mimo, że obowiązek taki nie wynika wprost z u.p.p.p. określając przedmiot umowy PPP
należy rozważyć wprowadzenie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, który może
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stanowić załącznik do umowy PPP. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia będzie
zazwyczaj istotnym elementem umowy PPP, również z uwagi:


na możliwość odpowiedniego i powiązanego z tym harmonogramem ukształtowania
zasad wypłaty wynagrodzenia partnerowi prywatnemu,



określenie zasad odpowiedzialności za opóźnienia.

Przykładowa klauzula dotycząca harmonogramu prac i płatności:
1. Partner prywatny zobowiązuje się wykonać przedsięwzięcie w sposób oraz w terminach
określonych zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr .... do niniejszej Umowy.
2. Wkład własny Partnera prywatnego/Podmiotu publicznego będzie wnoszony w terminach
wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr
.... do niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie Partnera prywatnego będzie wypłacane sukcesywnie wraz z postępem prac
określonym w harmonogramie prac stanowiącym załącznik nr .... do niniejszej Umowy, na
podstawie procedury odbiorów uregulowanej w niniejszej Umowie.

Wkład własny
Realizacja przedsięwzięcia wymaga w pierwszej kolejności współdziałania stron umowy
PPP. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.p.p. podmiot publiczny zobowiązuje się do
współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie
wkładu własnego. Oczywiście wniesienie wkładu własnego nie musi być jedynym
obowiązkiem podmiotu publicznego, a inne obowiązki podmiotu publicznego wynikają z
podziału zadań.
Zgodnie z art. 2 pkt 5) u.p.p.p. wkład własny to świadczenie podmiotu publicznego lub
partnera prywatnego polegające w szczególności na:
(i)

poniesieniu

części

wydatków

na

realizację

przedsięwzięcia,

w

tym

sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach
przedsięwzięcia,
(ii)

wniesieniu składnika majątkowego.

Wkład własny może składać się zarówno z poniesienia części wydatków i wniesienia
składnika majątkowego, co będzie zależało w szczególności od specyfiki danego
przedsięwzięcia. W zależności od poziomu skomplikowania przedsięwzięcia oraz
przekazywanych wkładów własnych w postaci zbioru składników majątkowych zasadne
może

być

opracowanie

listy

elementów

składających

się

na

wkład

własny

(inwentaryzacja).
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Szczegóły dotyczące sposobu wniesienia oraz rozliczenia zużycia wkładu własnego w
postaci składnika majątkowego reguluje art. 9 u.p.p.p. Niezależnie jednak od treści tego
przepisu większość ustaleń stron umowy PPP w tym zakresie powinna wynikać ze specyfiki
przedsięwzięcia. Zupełnie inaczej będzie bowiem uregulowana kwestia wniesienia wkładu
własnego w postaci nieruchomości, istniejącej sieci telekomunikacyjnej, czy też sieci
telekomunikacyjnej, która w ramach przedsięwzięcia będzie dopiero realizowana.
Niezależnie również od tego, czym będzie w przypadku danego przedsięwzięcia wkład
własny, to wniesienie wkładu własnego będzie zawsze elementem koniecznym umowy
PPP. W umowie PPP należy zatem w sposób precyzyjny opisać nie tylko sam przedmiot
wkładu własnego, ale również:


sposób korzystania ze składnika majątkowego stanowiącego wkład własny. Tu
należy wskazać, że w konkretnych przedsięwzięciach umożliwienie partnerowi
prywatnemu korzystania z tego składnika w zakresie przekraczającym przedmiot
umowy PPP, jednak bez uszczerbku dla realizacji przedsięwzięcia, może stanowić
zachętę do realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego i większą skalę
komercjalizacji przedsięwzięcia.



sposób przekazania wkładu własnego. W zależności od tego czy będzie to
poniesienie wydatku, czy też składnik majątkowy, to sposób przekazania będzie
odmienny. Niewykluczone również, że do przekazania wkładu własnego może
dochodzić częściowo lub nawet warunkowo.



sposób i zasady zwrotnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego
wkład własny. Kwestia zwrotnego przekazania składnika majątkowego została
ponadto uregulowana w art. 11 u.p.p.p. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie
z art. 11 ust. 2 u.p.p.p. umowa PPP może stanowić, że przekazanie składnika
majątkowego nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub
spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo
Skarbu Państwa. W przypadku zatem jeśli podmiot publiczny byłby zainteresowany
taką formą zwrotu okoliczność ta powinna wynikać wprost z umowy PPP.

Przykładowa klauzula dotycząca wkładu własnego Podmiotu publicznego w postaci składnika
majątkowego w przypadku przedsięwzięcia dotyczącego budowy infrastruktury telekomunikacyjnej:
1. Wkładem własnym Podmiotu publicznego jest zrealizowany przez Partnera prywatnego zespół
składników majątkowych i niemajątkowych składających się na infrastrukturę telekomunikacyjną.
Szczegółowy opis składników wkładu własnego Podmiotu publicznego, wraz z określeniem
tytułu prawnego, jaki do każdego z tych składników przysługuje Podmiotowi publicznemu
zostanie opracowany sukcesywnie wraz z przekazywaniem części infrastruktury
telekomunikacyjnej wraz z odbiorami przewidzianymi w niniejszej Umowie. Kompletna lista
składników wkładu własnego Podmiotu publicznego, wraz z określeniem tytułu prawnego do

119 | S t r o n a

wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowić będzie załącznik do protokołu
odbioru końcowego.
2. Infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca wkład własny Podmiotu publicznego zostanie
wydana Partnerowi prywatnemu sukcesywnie na podstawie podpisanych przez strony
protokołów odbiorów przewidzianych w niniejszej Umowie, które stanowić będą jednocześnie
podstawę wydania wskazanej w protokole części infrastruktury telekomunikacyjnej Partnerowi
prywatnemu, bądź w pozostałym zakresie na podstawie podpisanego protokołu odbioru
końcowego.
3. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy lub w przypadku zakończenia niniejszej
Umowy Partner prywatny zobowiązany jest do zwrotu wkładu własnego Podmiotu publicznego
w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia składników majątkowych składających się
na ten wkład własny wskutek należytego użytkowania. Zwrot wkładu własnego Podmiotu
publicznego potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez
przedstawicieli stron niniejszej Umowy.

Podział ryzyk
Podkreślić należy, że uwzględniając ramowy charakter u.p.p.p. nie istnieją z góry określone
podziały zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny a partnera prywatnego, a swoboda
działania stron w tym zakresie pozwala na przyjęcie takich podziałów, aby mogły one w
sposób najbardziej efektywny ustalić parametry i warunki realizacji przedsięwzięcia,
przypisując poszczególne ryzyka adekwatnie do rodzaju przedmiotu partnerstwa i do
posiadanych kompetencji i możliwości rzeczywistego zarządzenia danym ryzykiem.
Jednocześnie podział ryzyk jest jednym z obligatoryjnych kryteriów oceny ofert w toku
wyboru partnera prywatnego, a zatem uregulowanie tej kwestii w umowie PPP, będzie
wprost wynikało z przebiegu procedury wyboru partnera prywatnego. Podział ryzyk
będzie ponadto wynikiem założeń przyjętych na etapie podejmowania decyzji o realizacji
przedsięwzięcia w formule PPP. Prawidłowy podział ryzyk jest jednym z najważniejszych
elementów decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia oraz samej procedury wyboru
partnera prywatnego.
Przykładowa klauzula podziału ryzyk w przypadku przedsięwzięć dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej:
1. Partner prywatny zobowiązuje się do przejęcia ryzyka przedsięwzięcia, na które składa się:
a. ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w terminie wskazanym w
harmonogramie z zastrzeżeniem ust. 2 a) i b) poniżej,
b.

ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane
pojawieniem się konkurencji, zmiany cen i pojawienia się nowych trendów rynkowych, nowych
technologii oraz innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości dostarczanych usług,

c.

ryzyko utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Partnera prywatnego
realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przed upływem okresu na jaki została
ona zawarta, (przy projektach hybrydowych)
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d.

ryzyko rynku rozumiane jako ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z działalności
gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz
ryzyko wystąpienia większych niż prognozowane kosztów tejże działalności,

e.

ryzyko zapewnienia efektywnego dostępu telekomunikacyjnego rozumiane jako ryzyko
techniczne i organizacyjne skutkujące brakiem ciągłości (przerwami) w świadczeniu usług z
wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (zapewnienie odpowiedniego poziomu SLA),

f.

ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana
wysokości stóp procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z tempem rozwoju
gospodarczego.

2. Podmiot publiczny ramach realizacji niniejszej Umowy obciąża:
a. ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia, czy koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej lub odkryciem na
terenie realizacji przedsięwzięcia broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów
wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
b.

ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłużającymi się
procedurami administracyjnymi ponad terminy instrukcyjne wskazane w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa,

c.

ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończenia
niniejszej Umowy,

d.

ryzyko związane z trudnością przy zwrotnym przekazywaniu składników majątkowych w ramach
realizacji przedsięwzięcia,

e.

ryzyko związane z wyższą niż przewidziana w odpowiednich przepisach prawa możliwa
minimalna stawka opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej w czasie obowiązywania niniejszej Umowy,

f.

ryzyko ponoszenia uzasadnionych kosztów związanych z koniecznością wykonania prac
odnoszących się do usunięcia kolizji realizowanej na podstawie niniejszej Umowy sieci z
infrastrukturą obcą, która nie została ujęta w żadnej publicznej ewidencji, ani na żadnej mapie,
a z których to ewidencji i map korzystanie było wymagane dla realizacji przedsięwzięcia oraz
pod warunkiem zachowania przez Partnera prywatnego należytej staranności przy
wykonywaniu prac.

Szczegółowe obowiązki w poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia
Elementem charakterystycznym dla umowy PPP jest jej podział na procesy: realizacyjny
oraz operacyjny.
Etap realizacyjny
W zależności od wybranego przez podmiot publiczny modelu realizacji przedsięwzięcia
etap

realizacyjny

zaprojektowanie,

może

zakładać

uzyskanie

wszystkie

wymaganych

lub

decyzji

poszczególne

elementy

administracyjnych,

jak

wykonanie

(wybudowanie/remont/wyposażenie), odbiór. Ten fragment umowy PPP powinien w sposób
możliwie precyzyjny określać zasady współpracy stron na etapie realizacji fazy
projektowo/budowlanej, w tym ustalać zasady podejmowania decyzji w przedsięwzięciu,
procedury odbiorów, komunikację, sposób rozwiązywania sporów itp. Niezwykle istotnym
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elementem w tym zakresie jest również określenie uprawnień kontrolnych przysługujących
podmiotowi publicznemu. Formułując treść tego postanowienia należy brać pod uwagę
wszystkie przepisy szczególne regulujące zakres wykonywanych prac, jak np. ustawę
prawo budowlane, czy kodeks cywilny w zakresie w jakim reguluje umowy nazwane mające
zastosowanie do danego przedsięwzięcia.
Etap utrzymania
Elementem decydującym o możliwości zastosowania trybu PPP i odróżniającym tą formułę
współpracy od klasycznych zamówień publicznych jest faza utrzymania, która w przypadku
infrastruktury telekomunikacyjnej będzie miała co do zasady formę operowania, czyli
świadczenia usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem powstałej w ramach PPP
infrastruktury. W tej części w zależności od szczegółów danego przedsięwzięcia w umowie
PPP dotyczącej sieci telekomunikacyjnych należałoby uregulować m.in.:


warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym sposób ustalania cen i ofert
ramowych, współpracę z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stosowanie
transparentnych i konkurencyjnych warunków współpracy, zasady i sposób
współpracy z użytkownikami końcowymi (operatorami telekomunikacyjnymi lub
użytkownikami końcowymi);



sposób

i

odpowiedzialność

za

realizację

obowiązków

telekomunikacyjnych

związanych z przedmiotem partnerstwa;


zasady utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty jej utrzymania,
ubezpieczenia i ochrony, z zastrzeżeniem, że zasady ponoszenia kosztów mogą
zostać swobodnie ustalone przez strony umowy PPP;



jakość i ciągłość świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu
świadczonych usług telekomunikacyjnych i ich parametrów technicznych oraz
określeniem poziomu dostępności usługi. Umowa PPP powinna regulować również
sposoby weryfikacji przez podmiot publiczny jakości i poziomu dostępności
świadczonych usług telekomunikacyjnych w okresie utrzymania.



zabezpieczenie infrastruktury i zasady jej odtworzenia na wypadek jej uszkodzenia.

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności będą zależały od charakterystyki danego
przedsięwzięcia, w tym choćby od odbiorców usług (operatorzy lub użytkownicy końcowi),
rodzaju

świadczonych

usług,

szczegółowym

podziale

obowiązków

między

współpracujące strony, a ujęcie ich nawet w przykładowej klauzuli umownej jest
niecelowe.
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Uprawnienia kontrolne
Podmiot publiczny jako menager kontraktu PPP powinien odpowiednio zabezpieczyć
możliwości kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego. Uprawnienia
kontrolne mogą zostać zastrzeżone w poszczególnych postanowieniach umowy PPP
regulujących realizację konkretnych zadań lub w osobnej klauzuli szczegółowo regulującej
przysługujące podmiotowi publicznemu mechanizmy weryfikacji realizacji przedsięwzięcia.
Postanowienie to będzie miało szczególne znaczenie w przypadku jeśli rozliczenia stron
umowy PPP lub wynagrodzenie partnera prywatnego będzie związane z wolumenem
świadczonych usług.
W przypadku poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w formule PPP, jak np. projekty
hybrydowe, należy dodatkowo zastrzec właściwe dla danego rodzaju przedsięwzięcia
uprawnienia kontrolne uwzględniające kompetencje odpowiednich organów.
Przykładowa klauzula regulująca uprawnienia kontrolne podmiotu publicznego w przypadku
przedsięwzięć dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej:

1. Podmiot publiczny działając samodzielnie lub za pośrednictwem wyznaczonych przez niego
podmiotów kontrolujących dokonywać będzie bieżącej kontroli stanu zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia w tym ..................................................................... na etapie realizacji oraz
osiąganych wskaźników dostępności do usług telekomunikacyjnych na etapie utrzymania.
2. W szczególności przez cały czas trwania etapu utrzymania Podmiot publiczny, w tym podmioty
wyznaczone przez niego, uprawnione będą do stałego monitorowania wykonywania niniejszej
Umowy przez Partnera prywatnego celem zapewnienia zgodności działalności z postanowieniami
Umowy. Monitoring działalności prowadzonej przez Partnera prywatnego w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy będzie w szczególności dotyczył:
a. należytej realizacji przez Partnera prywatnego harmonogramu, a w tym dokonywania
przewidzianych w tam postępów prac nad realizacją przedsięwzięcia;
b. należytego wywiązywania się przez Partnera prywatnego z obowiązku zapewnienia dostępu do
infrastruktury
telekomunikacyjnej
każdemu
zainteresowanemu
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnemu na równych i niedyskryminujących zasadach, (w przypadku usług
hurtowych)
c. należytego wywiązywania się Partnera prywatnego z obowiązku utrzymania infrastruktury
telekomunikacyjnej w należytym stanie technicznym,
d. należytego wywiązywania się Partnera prywatnego z obowiązku utrzymywania świadczenia
usług telekomunikacyjnych na poziomie zagwarantowanym przez niniejszą Umowę oraz
odpowiednie umowy hurtowe, (w przypadku usług hurtowych)
e. kontroli treści umów zawieranych z operatorami, jak również treści projektów tych umów, (w
przypadku usług hurtowych)
f.
prawidłowości prowadzania ksiąg rachunkowych,
g. faktycznego poziomu przychodów i kosztów generowanych przez Partnera prywatnego w
związku ze świadczeniem usług przy wykorzystaniu wkładu własnego, (w przypadku
uzależnienie wzajemnych rozliczeń od wolumenu usług)
h. stosowania przez Partnera prywatnego odpowiedniej i zgodnej z niniejszą Umową polityki
cenowej.
3. Wyznaczone przez Podmiot publiczny podmioty uprawione będą również do:
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a.
b.

c.
4.
5.

6.

wglądu oraz przeprowadzania pełnej kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych przez
Partnera prywatnego,
przeglądania oraz wykonywania kopii umów hurtowych oraz innych umów zawieranych przez
Partnera prywatnego z operatorami w związku z eksploatowaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej, a także projektów tych umów oraz dokumentów związanych z
negocjowaniem takich umów, (w przypadku usług hurtowych)
wglądu do sporządzanych przez Partnera prywatnego raportów z postępu prac nad realizacją
przedsięwzięcia, przewidzianych w harmonogramie.
Partner prywatny zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli Prezesowi UKE w
związku ze świadczeniem przez Partnera prywatnego usług telekomunikacyjnych.
Niezależnie od powyższych uprawnień Podmiot publiczny zastrzega sobie prawo skorzystania w
trakcie realizacji niniejszej Umowy z usług osoby trzeciej celem kontroli jakości i sposobu
prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych niniejszą Umową (audyt i zapewnienie
jakości). Osobie takiej, posiadającej pisemne upoważnienie ze strony Podmiotu publicznego,
Partner prywatny zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i
zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli z
zastrzeżeniem uprzedniego zobowiązania się przez ww. podmiot do zachowania wszelkich
pozyskanych w toku kontroli informacji w tajemnicy z wyłączeniem przekazania ich Podmiotowi
publicznemu oraz innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na podstawie
odrębnych przepisów lub upoważnień.
W razie utrudnienia lub uniemożliwienia przez Partnera prywatnego przeprowadzenia przez
Podmiot publiczny lub inny uprawniony podmiot kontroli prawidłowości realizacji niniejszej
Umowy, Partner prywatny zapłaci karę umowną w wysokości ......................... za każdy
rozpoczęty dzień uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, z zastrzeżeniem, że Podmiot
publiczny zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości pełnej szkody.

Pierwokup
Zastrzeżenie prawa pierwokupu wynika z przepisów prawa i nie może zostać przez strony
umowy PPP wyłączone. Pierwokup może być również elementem zachęcającym partnera
prywatnego do realizacji przedsięwzięcia, stąd jego prawidłowe uregulowanie w Umowie
PPP będzie mieć istotne znaczenie.
Przykładowa klauzula regulująca prawo pierwokupu:

1. Przez czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez rok od zakończenia niniejszej Umowy
na rzecz Partnera prywatnego zastrzega się prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej wkład
własny Podmiotu publicznego, które może zostać wykonane na zasadach opisanych poniżej.
2. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Podmiot publiczny może zawrzeć z podmiotem
trzecim umowę mającą za przedmiot nieruchomość stanowiącą wkład własny Podmiotu
publicznego. W takim przypadku oraz jeżeli do zawarcia takiej umowy doszło w trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy lub w terminie roku od zakończenia niniejszej Umowy Podmiot
publiczny zobowiązany jest do powiadomienia Partnera prywatnego na piśmie o zawarciu umowy,
mającej za przedmiot nieruchomość stanowiącą wkład własny Podmiotu publicznego
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni po zawarciu takiej umowy. W
zawiadomieniu Podmiot publiczny wskaże jej istotne elementy, w tym głównie cenę sprzedaży.
Zawiadomienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej, w postaci odpisu umowy sprzedaży
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3.

4.
a.
b.

5.

zawierających informacje określone powyżej, umożliwiając Partnerowi publicznemu wykonanie
prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej wkład własny Podmiotu publicznego.
Prawo pierwokupu Partner prywatny wykonuje wyłącznie w odniesieniu co do całości
nieruchomości stanowiącej wkład własny Podmiotu publicznego poprzez złożenie Podmiotowi
publicznemu oświadczenia w, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, formie pisemnej z
podpisem notarialnie poświadczonym, o ile przepisy odrębne nie wymagają innej formy
szczególnej pod rygorem nieważności – wówczas oświadczenie składa się w tej formie. Złożenie
oświadczenia może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia, o
którym mowa w ust. 2 powyżej.
Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Partnerowi prywatnemu, jeżeli:
w prawomocnym orzeczeniu sądu stwierdzono odpowiedzialność Partnera prywatnego za
nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
Podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w odniesieniu do
nieruchomości stanowiącej wkład własny Podmiotu publicznego z nowym partnerem
prywatnym.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają regulacji dotyczących prawa pierwokupu
wynikających z odrębnych przepisów, o ile przepisy te mają charakter bezwzględnie
obowiązujący i nie mogą być modyfikowane zgodną wolą stron.

Odpowiedzialność
Elementem koniecznym umowy PPP zgodnie z art. 7 ust. 3 u.p.p.p. jest określenie
odpowiedzialności stron umowy PPP za niewykonanie i nienależyte wykonanie
zobowiązania. Jest to element umowy PPP mający na celu ochronę interesu publicznego,
w tym przez motywację partnera prywatnego do terminowej i skutecznej realizacji
przedsięwzięcia.
Przykładowa klauzula regulująca odpowiedzialność stron:
1. Każda ze stron niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach
ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
2. W każdym przypadku strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało
spowodowane okolicznością siły wyższej.
3. Partner prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec organów administracji i władzy
państwowej z tytułu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności
wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a
związanych z eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.
4. Partner prywatny pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez wszelkie osoby lub
podmioty trzecie, biorące udział w realizacji niniejszej Umowy, a w tym podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.
5. W każdym wypadku korzystania przez Partnera prywatnego, dla zrealizowania obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, ze świadczeń osób lub podmiotów trzecich, a w szczególności
w przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawców, Partner prywatny ponosi wobec
Podmiotu publicznego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za działania tych podmiotów,
jak za działania lub zaniechania własne.
6. W przypadku niedotrzymania przez Partnera prywatnego terminu realizacji przedsięwzięcia,
zapłaci on Podmiotowi publicznemu karę umowną w wysokości ………. za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.

125 | S t r o n a

7. W przypadku niedotrzymania przez Partnera prywatnego wyznaczonego przez Podmiot
publiczny terminu do usunięcia wad fizycznych infrastruktury telekomunikacyjnej, Partner
prywatny zapłaci Podmiotowi publicznemu karę umowną w wysokości ………… za każdy dzień
zwłoki.
8. W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji usług telekomunikacyjnych opisanych w niniejszej
Umowie przez okres dłuższy niż …………….. godzin w danym miesiącu rozliczeniowym z
przyczyn leżących po stronie Partnera prywatnego, zapłaci on Podmiotowi publicznemu karę
umowną w wysokości ……………… zł za każdą godzinę przerwy wykraczającą poza wskazany
powyżej okres.
9. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po stronie Partnera prywatnego, Partner prywatny zapłaci karę umowną w wysokości
…………….. % wartości niniejszej Umowy.
10. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po stronie Podmiotu publicznego, Podmiot publiczny zapłaci karę umowną w wysokości
…………… % wartości niniejszej Umowy.
11. W przypadku naruszenia przez jedną ze stron zobowiązań dotyczących zachowania poufności,
strona naruszająca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości ...................... zł za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia.
12. W przypadku naruszenia przez Partnera prywatnego praw własności intelektualnej
przysługujących Podmiotowi publicznemu oraz zasad licencyjnych, na których przekazywane są
Partnerowi prywatnemu te prawa, Partner prywatny zapłaci Podmiotowi publicznemu karę
umowną w wysokości ...................... zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
13. Podmiot publiczny zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości pełnej szkody.
14. Odpowiedzialność Partnera publicznego oraz Partnera prywatnego względem drugiej strony
Umowy oraz z tytułu realizacji niniejszej Umowy ograniczona jest do wartości niniejszej Umowy
,tj do kwoty ………. (do rozważania ogólny limit odpowiedzialności z tytułu realizacji umowy)

Zmiana umowy
Zakres możliwych zmian w umowie PPP ogranicza art. 13 ust. 1 u.p.p.p. Zgodnie z jego
aktualną treścią zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy PPP w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego,
chyba że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz
określił warunki takiej zmiany. Wszelkie możliwe zmiany umowy PPP, a w szczególności
możliwość zmiany partnera prywatnego powinna również zostać szczegółowo opisana w
umowie PPP. W przypadku jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w modelu operacyjnym
(tj. przy utworzeniu spółki celowej w modelu SPV), to umowa PPP powinna zawierać
również postanowienia dotyczące możliwych zmian w umowie spółki celowej w modelu
SPV oraz zasady i możliwości dokonywania zmian w osobach wspólników/akcjonariuszy.
Przykładowa klauzula regulująca możliwość zmiany umowy PPP:
1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian niniejszej Umowy w stosunku do treści
oferty w następujących przypadkach oraz na poniższych warunkach:
a. wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, dokonanie
odkryć na terenie realizacji przedsięwzięcia broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów
wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym
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b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.

i.

j.

k.
l.

2.

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, lub realizację niniejszej Umowy; w zakresie wymagającym
uwzględnienia skutków tych zdarzeń dla realizacji zobowiązań umownych,
wystąpienie osuwisk gruntu nieustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub
występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych lub
hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy lub realizacji niniejszej Umowy, w tym
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi lub terenowymi, w zakresie wymagającym
uwzględnienia skutków tych okoliczności dla realizacji zobowiązań umownych,
wystąpienia zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie wymagającym dostosowania
treści niniejszej Umowy do aktualnego stanu prawnego,
organ administracji przekroczy terminy wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach
prawnych, przewidzianych dla wydawania decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń,
zezwoleń, opinii, koncesji i innych decyzji administracyjnych pod warunkiem zachowania przez
Partnera prywatnego należytej staranności,
rezygnacja przez Podmiot publiczny z realizacji części przedsięwzięcia będącego przedmiotem
niniejszej Umowy; w wyniku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie części przedsięwzięcia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia w zakresie postanowień określających przedsięwzięcie oraz
regulujących wynagrodzenie Partnera prywatnego,
zmiany techniczne i technologiczne, w przypadkach gdy wystąpi:
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń uprzednio przewidzianych do zastosowania
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedsięwzięcia lub kosztów eksploatacji przedsięwzięcia
lub podwyższenie jakości lub funkcjonalności infrastruktury,
konieczność zrealizowania przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych niż dopuszczone na podstawie niniejszej Umowy ze względu na zmiany
obowiązującego prawa,
kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
zakresie sposobu, warunków i zakresu realizacji przedsięwzięcia w granicach koniecznych dla
uniknięcia kolizji,
Zmiana stawek podatku VAT; w zakresie zmiany kwoty brutto wynagrodzenia przy
niezmienności kwoty netto.
zmiana w czasie obowiązywania niniejszej Umowy łącznej wysokości opłat za umieszczanie w
pasie
drogowym
urządzeń
infrastruktury
technicznej
powyżej
kwoty
…………………………………. .
Wskazany powyżej w ust. 1 katalog przypadków możliwości dokonania zmiany niniejszej Umowy
nie kreuje roszczenia o zmianę niniejszej Umowy dla którejkolwiek ze stron.

Czas obowiązywania umowy PPP
Umowa PPP jest umową terminową, zatem w umowie należy określić termin jej rozpoczęcia
oraz zakończenia. Rozpoczęcie obowiązywania umowy PPP będzie zazwyczaj związany z
momentem jej podpisania, przy czym, nie ma przeciwwskazań, aby moment jej
obowiązywania został przesunięty w czasie i uzależniony od spełnienia dodatkowych
okoliczności. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP należą zazwyczaj do projektów
długoterminowych. Określenie czasu obowiązywania umowy PPP zależy w szczególności
od ustaleń stron i niejednokrotnie będzie związana z koniecznością przeprowadzenia analiz
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ekonomicznych obrazujących zwrot inwestycji poniesionej przez partnera prywatnego.
Szczególne wytyczne co do okresu obowiązywania umowy mogą również wynikać z zasad
finansowania przedsięwzięcia, np. okresu trwałości przy przedsięwzięciach hybrydowych.
W konkretnych przypadkach może okazać się, że zabezpieczenie interesów inwestora
niebędącego partnerem prywatnym będzie wymagało odpowiedniego dostosowania czasu
obowiązywania umowy PPP.
Z kwestią czasu obowiązywania umowy bezpośrednio związana jest kwestia możliwości i
przesłanek zakończenia umowy PPP. W umowie PPP należałoby zatem zastrzec
przesłanki uzasadniające wypowiedzenie i odstąpienie od umowy PPP przez każdą ze
stron w połączeniu z zastrzeżeniem zasad odpowiedzialności na wypadek wypowiedzenia
lub odstąpienia od umowy PPP. Możliwość wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy PPP
przez partnera publicznego powinna uwzględniać ochronę interesu publicznego
związanego z realizacją przedsięwzięcia,

a konkretne przypadki uzasadniające

przedterminowe zakończenie współpracy powinny wynikać z analizy ryzyk i potrzeb
podmiotu publicznego. W przypadku regulacji kwestii zakończenia umowy PPP ważne jest
również ustalenie zasad postępowania co do przekazania wkładu własnego, jak i regulacja
wszelkich rozliczeń związanych z przedterminowym zakończeniem umowy PPP.
Jednocześnie postanowienia dotyczące zakończenia umowy PPP powinny pozostawać w
bezpośrednim związku z postanowieniami umowy zawartej przez partnera prywatnego
z inwestorem finansującym przedsięwzięcie.
Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia interesów inwestora ma bowiem niebagatelne
znaczenie również dla zaktywizowania podmiotów potencjalnie zainteresowanych
inwestycją finansową w realizację przedsięwzięcia.
Przykładowa klauzula regulująca zakończenie Umowy PPP:
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywać, z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego rozdziału do upływu ................... lat od dnia zakończenia etapu realizacji.
2. Stronom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje prawo do
odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach i na zasadach
wskazanych w niniejszej Umowie.
3. Każda ze stron może odstąpić od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
a. ....................................................
b. ....................................................
4. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie może zostać wykonane w terminie do ..................... miesięcy od
zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie od niniejszej Umowy, nie później jednak niż w
terminie ..................... miesięcy od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od
niniejszej Umowy.
5. W przypadku realizowania prawa odstąpienia strona wskaże od jakich części niniejszej Umowy
odstępuje oraz czy odstąpienie ma skutek na przyszłość (ze skutkiem ex nunc) czy też wstecz
(ze skutkiem ex tunc). Odstępując od niniejszej Umowy Podmiot publiczny wskaże jakie produkty
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6.
7.

a.
b.
8.

9.

a.
b.

lub świadczenia wykonane lub dostarczone w ramach niniejszej Umowy zatrzymuje. W stosunku
do produktów lub świadczeń, które Podmiot publiczny zatrzymuje Podmiot publiczny zachowuje
całość praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. W przypadku złożenia przez Podmiot publiczny
oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy wywołującym skutek wyłącznie w stosunku do
jej części, gwarancja w zakresie produktów lub świadczeń zatrzymywanych i nieobjętych
skutkiem odstąpienia zostaje udzielona na zasadach określonych w niniejszej Umowie z
momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu i trwa ......................
W razie oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy bez wskazania z jakim skutkiem
odstąpienie następuje, odstąpienie ma skutek ex tunc.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Podmiot publiczny przed upływem okresu, na jaki
została zawarta z zachowaniem ............. miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego wskutek zaistnienia ważnych powodów, do których należą:
....................................................
....................................................
Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od dalszego prawidłowego wykonywania
swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności co do obowiązku wydania
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Podmiot publiczny może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w
drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia złożonego Partnerowi prywatnemu, w
następujących przypadkach:
....................................................
...................................................
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Część III – Możliwe rozwiązania dla PPP w Polsce
Możliwe rozwiązania polskich problemów w PPP

Zgodnie z wnioskiem płynącym z charakterystyki barier dla PPP w Polsce wskazanej w części
powyższej, istotna jest świadomość, że rozwój PPP w Polsce napotyka przeszkody złożone, o
różnym charakterze, a co za tym idzie nie jest możliwe rozwiązanie ich jedynie poprzez zmiany
legislacyjne, a zwłaszcza takie, które ograniczają się jedynie do regulacji szczególnej samego
PPP. Co więcej, wobec niedawnych zmian w prawie (tj. np. nowelizacji u.p.z.p.) wiele z barier
czysto prawnych w zakresie wyboru partnera zostało już wyeliminowanych.
Jednakże nawet wobec barier o charakterze mieszanym, których źródła są złożone i tkwią m.in.
w uwarunkowaniach

polskiego

rynku

PPP,

utrwalonych

praktykach

i

uprzedzeniach

niesprzyjających PPP, braku wsparcia merytorycznego, braku wiedzy czy niedostatecznych
możliwościach finansowania, możliwe jest wyznaczenie kierunku ewentualnych zmian prawnych,
które mogłyby wpłynąć na ich złagodzenie.
W konsekwencji, poniższa tabela ma na celu wskazanie barier o charakterze prawnym,
rozumianych jako wywodzące się przede wszystkim z uwarunkowań prawnych, oraz o
charakterze mieszanym, rozumianych jako przeszkody mające złożone podłoże, które jednak
mogą być kształtowane przynajmniej częściowo poprzez rozwiązania prawne.
Dla tak powstałego katalogu problemów dla PPP opisano stan istniejący w zakresie
poszczególnych problemów w polskim modelu PPP, a następnie do problemów dopasowano
możliwe rozwiązania zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP.
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Bariery prawne
1.

Sztywność umowy PPP

Diagnoza problemu:




Brak utrwalonej procedury
zmiany,
która
byłaby
wpisana z góry w umowę
PPP
Przepisy o braku możliwości
dokonania istotnych zmian
umowy PPP bez określenia
jej warunków na etapie
zawierania umowy

Brytyjski model PFI/PF2 zakłada podział zmian kontraktu na
dwa rodzaje – zmiany zakresu usług lub robót świadczonych
przez partnera prywatnego, które mogą zostać dokonane
protokołem zmiany, oraz zmiany pozostałych aspektów,
mające
poważniejszy
charakter,
które
wymagają
aneksowania umowy.

Przepis art. 13 u.p.p.p. przewiduje zakaz wprowadzania
zmian istotnych, chyba, że możliwość ich wprowadzenia
została przewidziana w umowie PPP. Oznacza to, że
poza zmianami umowy które mają charakter nieistotny,
wszelkie inne muszą być wcześniej przewidziane w
dokumentacji postępowania przez podmiot publiczny.

Godne uwagi jest zwłaszcza to pierwsze rozwiązanie: dzięki
wprowadzeniu z góry do umowy PFI protokołu zmiany,
określającego całą procedurę zmiany oraz nierzadko także
jej możliwy do przewidzenia zakres. Dzięki temu modyfikacja
zakresu usług może zostać przeprowadzona sprawnie, tanio,
a kontrakt zyskuje większą elastyczność.

Brak klauzul umownych dotyczących zmiany umowy
PPP uniemożliwi współpracującym stronom jakiekolwiek
zmiany dotyczące essentialia negotii umowy. Przepis ten
jest problematyczny w stosowaniu, w szczególności w
odniesieniu do długoterminowych przedsięwzięć, z
reguły bowiem trudno jest przewidzieć co może się
wydarzyć na etapie realizacji umowy PPP. Co istotne
przepis
ten
nie
odpowiada
aktualnej
treści
odpowiadających mu przepisów art. 144 u.p.z.p. i art. 46
u.u.k.r.b.u., a w konsekwencji obecnie możliwość zmiany
umowy PPP jest bardziej rygorystyczna niż możliwość
zmiany umów zawieranych w trybie u.p.z.p. oraz
u.u.k.r.b.u.

Jednocześnie, w PFI/PF2 nie jest konieczne określenie z
góry, na etapie zawierania kontraktu, dokładnego zakresu
zmian przeprowadzanych protokołem zmian.
Przedmiot zmian dokonywanych protokołem zmiany jest
ograniczony do modyfikacji zakresu usług lub robót, jednak
zmiana taka może mieć znaczną wartość. Wtedy zwykle
powstanie
uprawnienie
kredytodawcy projektu
do
przeprowadzenia analizy due diligence planowanej zmiany
od strony prawnej, technicznej, finansowej.
Modyfikacje kontraktu o bardziej gruntownym charakterze
są, podobnie jak w systemie polskim, ograniczone prawem
zamówień publicznych oraz prawem o udzielaniu koncesji (o
ile w danym przypadku przepisy te stosuje się do danego
przedsięwzięcia).

Zob. pkt: 2.1.2.2.5.oraz 3.2.1.1.

Problem dotyczący PPP
i jego diagnoza

Lp.

Rozwiązanie zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP

Stan istniejący w Polsce

Zob. pkt: 1.3.1.2.7.
2.

Własność obiektu będącego
przedmiotem
PPP
po
zakończeniu umowy

Diagnoza problemu:


Prawo
pierwokupu
zastrzeżone bezwzględnie
na
rzecz
partnera
prywatnego
ogranicza
możliwość
dalszego
wykorzystania
bądź
komercjalizacji obiektu

W modelu brytyjskim nie istnieje bezwzględnie obowiązujące
prawo pierwokupu przysługujące partnerowi prywatnemu w
razie sprzedaży przedmiotu kontraktu przez partnera
publicznego.
W zależności od przedmiotu kontraktu, wyróżnia się
przypadki, w których właściwsze jest zatrzymanie do
dyspozycji przez podmiot publiczny obiektu, o czym może
decydować
jego
niezdatność
do
alternatywnego
zastosowania, zapotrzebowanie publiczne na świadczone za
jego pomocą usługi, oraz przypadki takie, w których bardziej
opłacalne jest przekazanie obiektu partnerowi prywatnemu,
z racji ogólnego przeznaczenia, możliwości alternatywnego
wykorzystania lub braku wyraźnego zapotrzebowania
publicznego na świadczone za jego pomocą usługi.
Kontrakt PFI/PF2 powinien z góry regulować do kogo ma
trafić przedmiot kontraktu po jego zakończeniu, gdyż wpływa
to na ocenę kosztów projektu, a zatem na VfM.

Zgodnie z art. 12 u.p.p.p., prawo pierwokupu zastrzeżone
na rzecz partnera prywatnego w razie sprzedaży
nieruchomości będącej przedmiotem PPP podmiotowi
zewnętrznemu, jest bezwzględnie obowiązujące – brak
jest możliwości odmiennego uregulowania tej kwestii w
umowie PPP.
Co więcej przepis ten nie jest należycie zredagowany i w
aktualnym stanie prawnym istnieje luka prawna w postaci
braku regulacji relacji pomiędzy art. 11 u.p.p.p. oraz 12
u.p.p.p., a w konsekwencji mimo obowiązywania
przepisu art. 11 ust. 1 u.p.p.p. w przypadku kiedy
nieruchomość będąca wkładem własnym została
wniesiona do spółki celowej przez sprzedaż interes
publiczny nie jest należycie chroniony.
Zob. pkt: 2.1.2.2.6. oraz 3.2.1.2.

Zob. pkt: 1.3.1.2.7.
3.

Problem
zabezpieczenia
interesów kredytodawców

Diagnoza problemu:


Brak
uprawnień
decyzyjnych, kontrolnych i
wykonawczych
przysługujących

W brytyjskim modelu PFI/PF2 kredytodawcom (którzy są tzw.
senior lenders, tj. wierzycielami z pierwszeństwem
zaspokojenia) przysługują tzw. step in rights. Ich podstawą
jest porozumienie pomiędzy kredytodawcą mającym udział w
finansowaniu projektu (poprzez udzielenie pożyczki SPV), a
partnerem publicznym (porozumienie Funders’ Direct
Agreement).
Step in right oznacza możliwość wstąpienia w prawa partnera
prywatnego, która aktualizuje się w sytuacji zagrożenia
rozwiązaniem lub rozwiązania kontraktu PPP z powodu
niewykonania lub nienależytego jego wykonania przez

Brak jest w modelu polskiego PPP instytucji analogicznej
do step in rights lub uprawnień kredytodawcy w razie
zmiany kontraktu.
Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych,
mających na celu identyfikację lepszej i dostępniejszej
procedury zabezpieczenia interesów inwestorów
finansujących przedsięwzięcie akceptowalnej dla
wszystkich zainteresowanych podmiotów PPP, można
rozważyć wprost specjalną regulację takiej procedury w
ramach ustawy o PPP. Warto jednak podkreślić, że
zabezpieczenie interesów inwestora finansującego
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wykonawcę. Celem wejścia w prawa partnera prywatnego
jest podjęcie działań naprawczych w stosunku do projektu,
próba poprawy jego efektywnej realizacji, zaproponowanie
innego wykonawcy, propozycja modyfikacji kontraktu np. dla
zmiany finansowania, itp.

przedsięwzięcie w ograniczonym zakresie jest możliwe
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
Możliwość odpowiedniego zabezpieczenia interesów
inwestorów finansujących przedsięwzięcie może wynikać
z umowy pomiędzy partnerem prywatnym i tym
inwestorem,
ewentualnie
można
rozważyć
wprowadzenie odpowiednich postanowień w umowie
PPP
gwarantujących
zmianę
podmiotową
uwzględniającą interesy tego podmiotu na wypadek
niepowodzenia przedsięwzięcia.

Ponadto, w razie modyfikacji kontraktu kredytodawcy
przysługują określone prawa: gdy zmiana jest dokonywana
protokołem zmiany i ma znaczną wartość, kredytodawca
może zażądać jej analizy due diligence, natomiast w razie
modyfikacji w drodze aneksu potrzebna jest zgoda
kredytodawcy.

Zob. pkt: 1.3.1.2.5., 1.3.1.2.7.
4.

Brak gotowości do poniesienia
części ryzyk przez podmiot
publiczny

Diagnoza problemu:


Brak wyraźnych i wiążących
wytycznych
zobowiązujących
do
podziału ryzyka w umowie
PPP w określony sposób,
bezpośrednio uzależniony
od okoliczności danego
projektu

W systemie anglosaskim, jak również we francuskim contrat
de partenariat, wzorowanym na rozwiązaniu PFI,
standardowe zasady zawierania kontraktów PPP oraz dobre
praktyki wskazują jak ma przebiegać podział ryzyk pomiędzy
partnerem publicznym a partnerem prywatnym.
W nowym podejściu do PFI, tj. PF2, nastąpiło zdecydowane
odejście od obciążania całością ryzyka partnera prywatnego,
w związku z nieopłacalnością takiego działania, wynikającą
z nadmiernej premii za ryzyko uwzględnionej w
wynagrodzeniu za usługi świadczone przez podmiot
prywatny.
Odstępstwo od zalecanego podziału ryzyk wymaga
uzasadnienia szczególnymi okolicznościami danego
projektu, a zatem zasadniczo podmiot publiczny nie może
uchylać się od przejęcia określonych ryzyk.
Zob. pkt: 1.3.1.2.8, 1.4.2.6.

W polskim PPP podmiot publiczny nie jest zobowiązany
do alokacji ryzyk w projekcie PPP w określony sposób.
Wytyczne w tym zakresie formułuje przepis art. 18a
u.p.p.p. Rozporządzenie wydane na jego podstawie
określa rodzaje ryzyk oraz czynniki mające wpływ na nie,
pozostawiając swobodę co do ich alokacji w projekcie.
Praktyka stosowania PPP oraz liczne opracowania
merytoryczne w tym zakresie wskazują na optymalny
rozkład typowych ryzyk uwzględniając możliwość
zarządzenia tymi ryzykami przez współpracujące strony.
Zważywszy jednak na okoliczność, że sztywny podział
ryzyk nie jest rozwiązaniem rekomendowanym w
polskich warunkach, to rekomenduje się wprowadzenie
miękkich wytycznych co do sposobu podziałów ryzyk
przy realizacji przedsięwzięć, które mogą być
inspirowane macierzą ryzyk wskazaną w tabeli nr 5.
Analiza i uzupełnienie wytycznych powinno odbywać się
cyklicznie, wraz z identyfikacją nowych ryzyk i
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doświadczeniami w ramach realizacji przedsięwzięć
PPP.

Zob. pkt: 2.1.2.2.4.
5.

Trudność realizacji PPP w trybie
spółki celowej

Diagnoza problemu:


Brak
sprecyzowanych
i
utrwalonych
praktyk
i
wiążących wytycznych w
zakresie udziału podmiotu
publicznego
w
spółce
celowej

W brytyjskim modelu PFI/PF2 typowo partnerem prywatnym
jest special purpose vehicle, zawiązana przez inwestorów
prywatnych oraz wykonawców. SPV jest zatem spółką
zawiązywaną celem realizacji przedsięwzięcia PPP i z nią
zawierana jest umowa przez partnera publicznego.
SPV jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem PPP,
organizację finansowania etapu konstrukcyjnego, a
następnie pobiera okresowe wynagrodzenie za świadczenie
usług od podmiotu publicznego, przez czas życia projektu.
Obecnie, w ramach PF2, zasadą jest mniejszościowy udział
partnera publicznego w PF2, co ma na celu zbliżenie
interesów strony publicznej i prywatnej oraz poprawę
transparentności projektu PPP.
SPV jest kluczowym elementem struktury finansowania PPP
w modelu project finance – jest podmiotem zaciągającym
kredyty oraz pozwalającym na wspólny udział w PPP
inwestorów kapitałowych sektora prywatnego oraz
wykonawcy sektora prywatnego.
Zob. pkt: 1.3.1.2.4.

W polskim modelu, spółka celowa dla realizacji PPP,
która może powstać na podstawie art. 14 u.p.p.p., jest
zawiązywana przez podmiot publiczny oraz podmiot
prywatny.
Możliwość jej powstania jest uzależniona od zastrzeżenia
możliwości jej powołania w umowie PPP. Brak jest
możliwości powołania spółki celowej po zawarciu umowy
PPP, jeśli umowa tego nie przewiduje. Pomimo iż przepis
ten w praktyce może powodować niechęć do realizacji
przedsięwzięć PPP z wykorzystaniem spółki celowej, to
należy ocenić, że w sposób prawidłowy chroni on interes
publiczny oraz zasadę konkurencyjności przy wyborze
partnera prywatnego, a to z uwagi na okoliczność, że
zasady współpracy w ramach takiej spółki stanowią
istotny element, który może być czynnikiem decydującym
o podjęciu decyzji w sprawie przystąpienia przez dany
podmiot do postępowania.
Nie stworzono również możliwości przystąpienia do
istniejącej spółki celowej podmiotu publicznego. Co
należy ocenić jako ograniczenie niecelowe i wymagające
zmiany legislacyjnej.
W polskim modelu zatem koncepcja spółki celowej dla
PPP różni się od brytyjskiego SPV, gdyż SPV jest
zasadniczo partnerem prywatnym (w którym podmiot
publiczny może objąć mniejszościowy udział, jest
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typowym elementem realizacji PPP i struktury jego
finansowania.
Przepisy u.p.p.p. przewidują ogólną procedurę
utworzenia
SPV
pozostawiając
partnerom
doprecyzowanie zasad współpracy. Regulacja prawna w
tym zakresie ma na celu wprowadzenie mechanizmów
ochrony interesu publicznego. Wszelka próba
doprecyzowania i uszczegółowienia zasad i ram
współpracy w ramach SPV w polskich warunkach może
mieć negatywne konsekwencje praktyczne, bowiem
może prowadzić do usztywnienie współpracy stron
umowy PPP. Niechęć do realizacji przedsięwzięć w
formule SPV wynika zasadniczo z braku doświadczenia
sektora publicznego w tym zakresie i obaw z tym
związanych. W tym zakresie rekomenduje się realizacje
pilotażowych projektów PPP w modelu operacyjnym i
utworzenie na tej podstawie wytycznych w zakresie
udziału podmiotu publicznego w spółce celowej
Jednocześnie należy zauważyć, ze wraz ze zmianami
legislacyjnymi dotyczącymi możliwości wprowadzania
zmian w umowie (u.p.z.p. oraz u.u.k.r.b.u.), nie jest
wykluczone, że na gruncie obowiązujących obecnie
przepisów oraz po uchyleniu art. 13 u.p.p.p. możliwe
będzie również realizowanie przedsięwzięcia przez
spółkę celową powołaną przez partnera prywatnego już
po zawarciu umowy PPP, w przypadku kiedy przesłanki
dokonania takiej zmiany podmiotowej zostaną
precyzyjnie określone w umowie PPP i dokumentacji
dotyczącej wyboru partnera prywatnego oraz interesu
zamawiającego zostaną należycie zabezpieczone. Zob.
pkt: 2.1.2.2.7.
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6.

Obawa o wpływ projektu PPP na
dług publiczny

Diagnoza problemu:


Brak
pozwalających
pozabilansowe
inwestycji PPP

przepisów
na
ujęcie

Rozwiązanie zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP

Stan istniejący w Polsce

Brytyjski model PFI realizacji inwestycji infrastrukturalnych
opiera się na pozabilansowym ujęciu długu, który jest
konsekwencją finansowania projektów infrastrukturalnych.
Poprzez kontrakt PFI, podmiot publiczny, uwalniając się od
konieczności wykazania w bilansie jednorazowych istotnych
inwestycji, jednocześnie wiąże się na okres kilkunastu lub
kilkudziesięciu lat zobowiązaniem do wypłaty wynagrodzenia
za usługi partnera prywatnego.

Obecnie, zgodnie z art. 18a ust. 1 u.p.p.p. zobowiązania
wynikające z umów o PPP nie wpływają na poziom
państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora
finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny
ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka
dostępności lub ryzyka popytu.

Jest to praktyka zgodna z Decyzją Eurostatu.
Zob. pkt: 1.3.1.2.3.

Wciąż jednak postuluje się doprecyzowanie zagadnień
związanych
z
wpływem
zobowiązań
partnera
publicznego na poziom długu publicznego, uregulowanie
kwalifikacji zaliczania wynagrodzenia dla partnera
prywatnego do kategorii wydatków odpowiednio
bieżących i majątkowych, umożliwienie wypłaty
wynagrodzenia dla partnera prywatnego w formie dotacji
w przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Wydaje się jednak, że
doprecyzowanie to nie powinno mieć formy ustawowej.
W tym zakresie rekomendowane jest przeprowadzenie
wewnątrz ministerialnych konsultacji, skutkujących
wydaniem wytycznych w tym zakresie. Oficjalny
komunikat ze strony nadzorujących wydatkowanie
środków
publicznych
jednostek
organizacyjnych
pozytywnie wpłynie na pewność sytuacji prawnej i
finansowej podmiotów publicznych zainteresowanych
formułą PPP.

Bariery mieszane
7.

Trudność efektywnego podziału
ryzyk
między
partnera
publicznego i prywatnego

W europejskich modelach PPP opisanych w części I istnieją
odgórnie ustalone zasady podziału ryzyka pomiędzy
partnera prywatnego i publicznego, podlegające w fazie
przygotowania projektu PPP weryfikacji jednostki krajowej
odpowiedzialnej za wsparcie i kontrolę PPP. Odstępstwo od

Obecnie obowiązujące realia polskiego rynku PPP nie
sprzyjają przemyślanej i nastwionej na maksymalizację
globalnej opłacalności alokacji ryzyk. Podmioty publiczne
najczęściej nie są skłonne przyjąć na siebie części ryzyk
wynikających z projektu PPP.

Diagnoza problemu:
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8.

Rozwiązanie zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP

Stan istniejący w Polsce

Brak
merytorycznego
wsparcia poprzez wytyczne
co do optymalnego sposobu
rozkładu
ryzyka
w
zależności
od
rodzaju
projektu

tych zasad wymaga uzasadnienia poprzez wykazanie
większej globalnej opłacalności.

Brak
kontroli
nad
kształtowaniem
podziału
ryzyka
przez
podmiot
publiczny (uciekający zwykle
od przyjęcia części ryzyka)

Typowo ryzyko projektowania, budowy, zapewnienia
finansowania, operowania, dostępności usług ponosi partner
prywatny.

Powyższe wynika m.in. z kryteriów oceny ofert
określonych w art. 6 ust. 2 – jednym z kryteriów
obligatoryjnych jest podział ryzyk, co sprowadza się do
tego, że im więcej ryzyk weźmie na siebie partner
prywatny, tym jego oferta będzie uznana za
korzystniejszą. Takie podejście nie sprzyja efektywnemu
podziałowi ryzyk, a raczej automatycznemu przejęciu ich
przez partnera prywatnego, czego konsekwencją musi
być albo niepodołanie partnera prywatnego albo
windowanie kosztów globalnych projektu, poprzez wzrost
premii dla partnera prywatnego za ryzyko.

Brak
merytorycznego
oraz
strategicznego wsparcia dla
organizacji projektów PPP

Diagnoza problemu:


Brak centralnej jednostki
krajowej odpowiedzialnej za
dla PPP

Kładzie się nacisk na konieczność przemyślanego podziału
ryzyk tak, by zostały one przypisane tej stronie, która jest
lepiej przystosowana do ich poniesienia i może to zrobić
mniejszym kosztem.

Natomiast po stronie partnera publicznego leży zwykle
ryzyko popytu na usługi publiczne, ryzyko ogólnych zmian w
prawie, ryzyko weryfikacji tytułu prawnego do nieruchomości
i ryzyko zanieczyszczenia jej przez immisje (jeśli jest
wnoszona przez partnera publicznego).

Rozwiązaniem
tego
problemu
może
być
rekomendowane w pkt 4 niniejszej tabeli - wprowadzenie
miękkich wytycznych co do sposobu podziałów ryzyk
przy realizacji przedsięwzięć.

Zob. pkt: 1.3.1.2.8., 1.3.2.2.3.

Zob. pkt: 2.1.3.1.1., 2.1.2.2.3.

We wszystkich analizowanych w części I modelach
krajowych PPP istotną rolę odgrywa centralna krajowa
jednostka, odpowiedzialna za szereg zadań dotyczących
PPP, w szczególności:

W Polsce istnieje utworzony w ramach Ministerstwa
Rozwoju Departament PPP odpowiadający za:



promowanie realizacji inwestycji w trybie PPP,



tworzenie standardowych klauzul umownych (Wielka
Brytania i Irlandia) lub wytycznych dla przeprowadzania
projektów (Francja),



tworzenie strategii na szczeblu krajowym określającej
kierunek rozwoju rynku PPP,



tworzenie wytycznych i zasad przeprowadzania analizy
wstępnej projektów pod kątem opłacalności ich realizacji



realizację
zadań
wynikających
z
u.p.p.p.,
prowadzenie
Platformy PPP,
stworzenie
i
aktualizację kompleksowej bazy danych oraz
monitorowanie wszystkich działań w obszarze
partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na
terenie kraju;



realizację zadań na rzecz UP w zakresie projektów
inwestycyjnych, w tym generujących dochód i
hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją
współpracy z inicjatywę JASPERS;
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jako PPP (value for money w Wielkiej Brytanii i Irlandii,
evaluation et étude préalables we Francji),



koordynację przygotowania i monitoringu realizacji
strategicznych projektów rządowych;



ocena analiz wstępnych przeprowadzanych przez
podmiot publiczny będący zamawiającym dla danego
projektu (zadanie francuskiego FinInfra),





przejmowanie i prowadzenie projektów PPP zgłaszanych
przez podmioty publiczne: prowadzenie przetargu,
nierzadko fazy konstrukcji i przekazanie projektu z
powrotem do podmiotu, który go rozpoczął w fazie
eksploatacji (rola NDFA w Irlandii),

koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy,
zwanego „Planem Junckera”, w Polsce w zakresie
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych oraz współpracy z Europejskim
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim
Portalem Projektów Inwestycyjnych.



wykonywanie uprawnień inwestorskich oraz zarządzanie
w odniesieniu do mniejszościowego udziału podmiotu
publicznego w SPV (zadanie specjalistycznej jednostki
wyodrębnionej w ramach brytyjskiego IUK)

Docenić należy działalność publikacyjną Departamentu.
Istnieje jednak pole do dalszego rozwoju w obszarze:
strategicznego
planowania
PPP,
tworzenia
kompleksowych wytycznych dla projektów PPP, kontroli
oraz wsparcia merytorycznego dla prowadzonych
projektów PPP, opracowania klauzul umownych dla
projektów PPP.

Zob. pkt: 1.3.1.2.1, 1.3.2.2.2, 1.4.2.2.
9.

Wystawienie strony publicznej
oraz prywatnej na ryzyko
finansowe przedsięwzięcia

Diagnoza problemu:


Brak rozwiniętej analizy
wstępnej
przedsięwzięcia
PPP, pozwalającej na ocenę
jej opłacalności

W omówionych w części I zagranicznych modelach PPP
warunkiem wstępnym realizacji inwestycji publicznych w tym
trybie jest wstępna analiza ich opłacalności. Jej celem jest
upewnienie się, że tryb PPP jest najoptymalniejszym pod
względem kosztów rozwiązaniem dla realizacji danego
przedsięwzięcia. Ogólnie analiza taka sprowadza się do
porównania globalnego kosztu projektu PPP do kosztów
innych sposobów realizacji zadania.
W ujęciu brytyjskim analiza jest podzielona na 3 etapy, w
zależności od fazy przedsięwzięcia. Rozpoczyna się już na
etapie planowania rocznego budżetu oraz przeznaczania
określonych zadań do realizacji jako PPP, trwa na etapie
przygotowywania konkretnego projektu do ogłoszenia i
później na etapie udzielania zamówienia.

Brak jest obecnie obowiązku porównawczej analizy
opłacalności, który został zniesiony, w związku z jego
krytyką jako ograniczającego skłonność do realizacji
PPP. Jak pokazują negatywne doświadczenia na gruncie
ustawy z 2005 r. niezasadne jest wprowadzanie
obowiązków
ustawowych
dotyczących
fazy
przygotowania przedsięwzięcia (analizy). W tym zakresie
rekomenduje się realizację projektów pilotażowych, na
podstawie których zostanie pokazane i opisane w jaki
sposób należy programować przedsięwzięcia w formule
PPP.
Brak centralnej krajowej jednostki oferującej wsparcie w
zakresie przeprowadzania analizy wstępnej oraz
specjalistyczne usługi w tym zakresie zwiększa
kosztowność oraz trudność organizacyjną zrealizowania
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We Francji analiza wstępna prowadzona jest dwutorowo – z
jednej strony weryfikowana jest zdatność trybu PPP dla
danego projektu i jego uwarunkowań, zaś z drugiej ocenia się
zdolność budżetu danej jednostki do utrzymywania projektu.
Wyniki analizy wstępnej są obowiązkowo badane i oceniane
przez FinInfra, która wydaje opinię w tej sprawie.

takiej analizy w projekcie. Należy rozważyć powołanie
odrębnej jednostki administracyjnej dedykowanej
wyłącznie formule PPP, ewentualnie rozszerzenie
kompetencji Departamentu PPP w Ministerstwie
Rozwoju.

Asystę oraz wsparcie w przeprowadzaniu analiz wstępnych,
poprzez pomoc merytoryczną oraz organizacyjną,
zapewniają krajowe jednostki odpowiedzialne za rozwój i
kontrolę PPP.

Zob. pkt 2.1.2.1

Powyższe analizy wstępne pozwalają na selekcję projektów,
których realizacja jako PPP jest opłacalna oraz wymuszają
solidne opracowanie projektów od strony finansowej w taki
sposób, by zoptymalizować koszty (czyli np. poprzez
świadome rozłożenie i przypisanie ryzyk w projekcie).
Zob. pkt: 1.3.1.2.2, 1.4.2.5
10.

Brak transparentności PPP,
budzący obawy o zarzuty
korupcyjne
lub
inne
nieprawidłowości

Diagnoza problemu:


Brak
wystarczających
uprawnień kontrolnych, które
przysługiwałyby
również
podmiotom
zewnętrznym
wobec PPP

W związku z niezadowalającym stopniem transparentności
oraz kontroli nad projektami PFI w Wielkiej Brytanii, w
zmodyfikowanym modelu PF2 położono nacisk na te dwa
aspekty.
Ich poprawie ma służyć większa ilość informacji podawanych
do publicznej wiadomości, zwiększona przejrzystość i
raportowanie długoterminowych zobowiązań podmiotu
publicznego kreowanych
przez kontrakty PF2 i
nieujmowanych
w
bilansie,
wymaganie
publikacji
spodziewanych oraz rzeczywistych zwrotów sektora
prywatnego z inwestycji. Nadano również przedstawicielom
podmiotu publicznego jak też władz lokalnych status
obserwatorów na zebraniach SPV.

W modelu polskim z charakterystycznej dla PPP funkcji
menadżera pełnionej przez podmiot publiczny wynika
obowiązek zapewnienia w umowie PPP uprawnień na
rzecz podmiotu publicznego do dokonywania bieżącej
kontroli realizacji przedsięwzięcia
Pewnym mankamentem polskiego systemu kontroli jest
brak upoważnienia podmiotu publicznego w art. 8
u.p.p.p.
do
dokonywania
kontroli
realizacji
przedsięwzięcia przez spółkę celową, o której mowa w
art. 14 ust. 1 u.p.p.p.

Zob. pkt: 2.1.2.2.5.
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Także w Irlandii dostrzeżono potrzebę zwiększenia
transparentności PPP np. poprzez publikowanie wyników
analiz VfM, co stworzyłoby większą presję na ich rzetelne
przygotowanie.
Zob. pkt: 1.3.2.2.4.
11.

Udział podmiotu publicznego w
spółce
celowej
a
konflikt
interesów wynikających z roli
zamawiającego i inwestora

Diagnoza problemu:


Połączenie
interesów
partnera
publicznego
i
prywatnego w przypadku
zawiązania przez nich spółki
celowej

W modelu brytyjskim, special purpose vehicle zawiązywana
dla realizacji inwestycji jest z podmiotem działającym jako
partner prywatny.
Wprowadzenie PF2 zmodyfikowało stopień udziału w SPV
strony publicznej, podnosząc go do poziomu 30-49% wkładu
inwestorskiego.
Jednocześnie, by zaradzić konfliktowi wynikającemu z
połączenia roli zamawiającego oraz inwestora w PF2,
utworzona została w ramach HM Treasury osobna jednostka
odpowiedzialna za wykonywanie uprawnień inwestora, w tym
zarządzanie inwestycją, ze strony publicznej (PF2 Equity
Unit).

Zob. pkt: 1.3.1.2.4
12.

Brak
skłonności
instytucji
finansowych do finansowania
PPP

Diagnoza problemu:


Trudność w zabezpieczeniu
zwrotu
pożyczek
na

W związku z charakterystycznym dla brytyjskiego modelu
PFI/PF2 oraz francuskiego CP okresowym i stałym
wynagrodzeniem wypłacanym partnerowi prywatnemu od
rozpoczęcia świadczenia usług do zakończenia życia
projektu
PPP,
powszechne
jest
finansowanie
przedsięwzięcia w modelu project finance. Polega to na
zaciągnięciu (przez spółkę specjalnego przeznaczenia
tworzoną dla projektu) kredytu na sfinansowanie fazy
konstrukcji, który zabezpieczony jest na całym majątku

W Polsce w przypadku zawarcia spółki celowej, o której
mowa w art. 14 ust. 1 u.p.p.p., przez podmiot publiczny
oraz partnera prywatnego następuje połączenie funkcji
władzy zamawiającej świadczenie usługi publicznej oraz
inwestora mającego udział w przedsięwzięciu.
Interesy podmiotu zamawiającego oraz inwestora
mającego udział w spółce celowej mogą być różne, np.
inwestorowi zależeć będzie na maksymalizacji zwrotu z
przedsięwzięcia, zaś priorytetem podmiotu publicznego
powinno być świadczenie usługi publicznej w jak
najlepszej jakości i dostępności.
Konflikt ten nie jest dostrzeżony w obowiązujących
przepisach bądź zażegnany poprzez odpowiednie
uwarunkowania instytucjonalne, na wzór brytyjski.
Zasadniczo konflikt ten będzie również odpowiednio
regulowany przez mechanizmy przewidziane w k.s.h.
Finansowanie PPP w Polsce opiera się głównie na
kredycie bankowym, gdyż rynek kapitałowy nie
dysponuje odpowiednio wysokim, długookresowym
kapitałem.
Finansowanie kredytem bankowym jest zaś obecnie
utrudnione, co jest pokłosiem globalnego kryzysu
finansowego. Ponadto, w Polsce dostrzega się
niedostateczny potencjał w zakresie różnorodności
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Brak popularności modelu
project
finance
i
uwarunkowań
rynkowych
sprzyjających mu
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projektu, w tym na samym kontrakcie generującym stały i
okresowy przypływ gotówki. Elementem zabezpieczającym
dodatkowo interesy kredytodawcy obsługującego projekt jest
instytucja step in rights – praw pozwalających na wstąpienie
kredytodawcy w prawa partnera prywatnego i podjęcia
działań naprawczych w sytuacji zagrożenia rozwiązaniem
kontraktu z winy podmiotu prywatnego (wykonawcy).

produktów bankowych, jak również motywacji banków
oraz gotowości do finansowania projektów PPP.

Również inwestorzy instytucjonalni (fundusze inwestycyjne)
są istotnym ogniwem finansowania projektu PPP, gdyż ich
potrzeby są dobrze dopasowane do dynamiki PPP:
inwestycja w SPV jest np. dla funduszy emerytalnych
atrakcyjnym
źródłem
długookresowego,
stałego
i
regularnego
dopływu
środków finansowych,
które
zaspokajać będą zobowiązania funduszu o podobnym
charakterze (do regularnej i okresowej wypłaty świadczeń
emerytalnych).

Zob. pkt: 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.6.

Brak jest w polskim modelu uprawnień typu step-in rights,
które pozwalałyby kredytodawcy na ingerencję w
wykonywanie umowy PPP w razie problemów w jej
realizacji grożących rozwiązaniem umowy. Brak
podobnych środków ochrony może wpływać na niechęć
sektora bankowego do angażowania się w projekty PPP.
Jako potencjalne źródło finansowania projektów PPP
można wskazać instrumenty finansowe BGK, których
celem jest zapełnienie luki finansowej na rynku poprzez
dostarczenie środków finansowych dla tych podmiotów,
których potrzeb inwestycyjnych nie może zaspokoić
rynek. Jednakże inwestycje PPP by otrzymać wsparcie
instrumentami finansowymi BGK musiałyby się znaleźć
w jednej z kategorii, na które przewidziane jest
wykorzystanie instrumentów w latach 2014-2020 (np.
wdrażanie wyników prac B+R).

Zob. pkt: 2.1.3.1.2.
13.

Trudność
w
pozyskaniu
partnerów
prywatnych
dla
inwestycji
długoterminowych,
obejmujących świadczenie usług
w perspektywie kilkunasto- lub
kilkudziesięcioletniej

Diagnoza problemu:

Wszystkie opisane w części I modele PPP zakładają
wynagradzanie partnera prywatnego za świadczenie usług
publicznych będących przedmiotem PPP.
W schemacie PFI/PF2, tzw. unitary payment, czyli
jednorodne, okresowe wynagrodzenie, płatne jest
podmiotowi prywatnemu stale, od momentu rozpoczęcia
świadczenia usług do zakończenia kontraktu PPP.
Jednocześnie jego wysokość jest uzależniona od utrzymania
zakładanego w kontrakcie poziomu jakości usług.
Wynagrodzenie to obliczone jest na pokrycie części

W polskim modelu PPP, mimo iż obowiązujące przepisy
prawne przewidują takie rozwiązanie, nie jest zasadą
układ, w którym na rzecz partnera prywatnego wypłacane
jest okresowe wynagrodzenie przez czas życia projektu.
W projektach infrastrukturalnych dotyczących budowy
oraz operowania sieciami telekomunikacyjnymi (np.
projekty RSS), w których identyfikuje się brak skłonności
partnerów prywatnych do wykonywania fazy operacyjnej,
nie wykorzystano modelu, w którym wynagrodzenie
partnera prywatnego byłoby okresowo płatne od
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Problem dotyczący PPP
i jego diagnoza

Lp.


Brak
zachęt
dla
długoterminowego
świadczenia usług w ramach
PPP

Rozwiązanie zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP

Stan istniejący w Polsce

pierwotnego kosztu sfinansowania infrastruktury, zdobycia
finansowania oraz stanowi ekwiwalent świadczonych usług.

rozpoczęcia świadczenia usług przez czas życia
projektu.
Warto
rozważyć
wprowadzenie
i
rekomendowanie takich rozwiązań w praktyce.

W ten sposób zysk partnera prywatnego zostaje ściśle
uzależniony
od
rozpoczęcia
oraz
kontynuowania
świadczenia usług, zgodnie ze standardem zakładanym w
kontrakcie.
Zob. pkt: 1.3.1.2.9.

14.

Obawy
o
rentowność
przedsięwzięcia PPP oraz o
popyt na świadczone usługi

Diagnoza problemu:


Niedostateczna
elastyczność
oraz
podatność projektu PPP na
możliwość innowacyjnego i
alternatywnego
wykorzystania przedmiotu
PPP

W ramach francuskiego modelu PPP, tj. w contrat de
partenariat,
przewidziano
możliwość
wykorzystania
obiektu/infrastruktury będącej przedmiotem PPP w sposób
odmienny od świadczenia usług będących rdzeniem
przedsięwzięcia.
Oznacza to, że w sposób uboczny do świadczenia głównej
usługi publicznej oraz bez uszczerbku dla niej, podmiot
prywatny może czerpać przychody alternatywne z obiektu
PPP, np. poprzez najem powierzchni lub bardziej
innowacyjne jego wykorzystanie. Umowa CP powinna
określać warunki, w jakich wynagrodzenie należne od
partnera publicznego będzie pomniejszone o dochód
partnera prywatnego z ubocznej działalności.

Polskie przepisy nie wskazują wprost możliwości
ubocznego, alternatywnego wykorzystania przedmiotu
PPP, dla zwiększenia rentowności przedsięwzięcia.
Taki zabieg jest jednak
obowiązujących przepisów.

możliwy

na

gruncie

Urzeczywistnienie
innowacyjnego
ubocznego
wykorzystania przedmiotu PPP jest zatem głównie
kwestią promocji, informowania i uświadamiania
podmiotów prowadzących PPP, że istnieje taka
możliwość. Wymaga to odpowiedniego skonstruowania
umowy PPP.

Stworzenie możliwości alternatywnego wykorzystania
przedmiotu PPP korzystnie wpływa na globalną opłacalność
przedsięwzięcia PPP i jest motywacją do poszukiwania
dodatkowych sposobów generowania zysku z niego.

Zob. pkt: 1.4.2.4.
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Problem dotyczący PPP
i jego diagnoza

Lp.
15.

Problem
z
efektywnym
zaspokojeniem
interesu
publicznego przez projekty PPP

Diagnoza problemu:




Brak
szczególnych
wymogów związanych z
zaspokajaniem
interesu
publicznego przez usługi
świadczone w ramach PPP
(np. obowiązku ciągłości
usług)
Brak
uzależnienia
wynagrodzenia od poziomu
jakości
i
dostępności
świadczonej usługi

Rozwiązanie zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP

Stan istniejący w Polsce

We francuskim modelu PPP umowy kontraktu partnerskiego
oraz koncesji stanowią umowy administracyjne, co wiąże się
w prawie francuskim z obowiązkami nałożonymi na podmiot
publiczny, wynikającymi ze szczególnej rangi usług
publicznych dla interesu ogólnego.

W związku z brakiem tak daleko, jak we Francji,
rozwiniętej doktryny prawa administracyjnego, która
tworzyłaby swego rodzaju imperatyw świadczenia usług
publicznych, podmiot publiczny prowadzący projekt PPP
nie ma tak silnej motywacji do zadbania o ostateczny
efekt dla użytkownika końcowego.

Te wymogi to zasada ciągłości usług publicznych, równego
dostępu do usług, zasada zmienności (umożliwiająca
podmiotowi zlecającemu dostosowanie kontraktu do
zmieniających się potrzeb publicznych).
Odpowiednie
instrumenty
prawa
administracyjnego
zabezpieczają partnera prywatnego przed ryzykiem
związanym z wymogami dotyczącymi usług publicznych. Np.
wymóg ciągłości świadczenia usług publicznych nawet w
razie, gdy wiążą się z tym straty, podmiot publiczny ma
obowiązek zrekompensować partnerowi prywatnemu
poprzez pokrycie strat.

Ponadto, na trudność realizacji inwestycji PPP i
doprowadzenia finalnie do faktycznego zaspokojenia
zapotrzebowania na usługę będącą przedmiotem
przedsięwzięcia może być niewykorzystanie na szerszą
skalę modelu wynagrodzenia okresowego, płatnego od
momentu rozpoczęcia świadczenia usługi i zależnego od
utrzymania jej założonych standardów.
Taki model wymaga jednak przyjęcia przez partnera
publicznego ryzyka popytu na usługę, na co polscy
partnerzy publiczni zwykle się nie godzą.

Ponadto partner publiczny ma możliwość jednostronnej
zmiany umowy, gdy przemawia za tym interes publiczny, w
określonych sytuacjach. Jeżeli jednak przeszkodą w
świadczeniu usług przez partnera prywatnego okaże się akt
władczy administracji publicznej, partnerowi prywatnemu
należeć się będzie odszkodowanie.
Na zapewnienie jakości i dostępności usług wpływa
uzależnienie wysokości wynagrodzenia okresowego dla
partnera prywatnego od dotrzymania założonego standardu
usług.
Również fakt, że umowa PPP w modelu anglosaskim oraz
francuskim kształtuje zobowiązanie partnera prywatnego co
do zasady jako obowiązek świadczenia usługi dla której
określone są jej parametry końcowe (nie określa zaś
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Problem dotyczący PPP
i jego diagnoza

Lp.

Rozwiązanie zaczerpnięte z zagranicznych modeli PPP

Stan istniejący w Polsce

specyfikacji samego wykonania infrastruktury/obiektu),
powoduje, że nacisk położony jest właśnie na zaspokojenie
zapotrzebowania publicznego na tę usługę.

Zob. pkt: 1.3.1.2.9, 1.4.2.1.
16.

Niska świadomość możliwości i
sposobów
prowadzenia
projektów PPP

Diagnoza problemu:


Brak projektów pilotażowych



Brak rozpropagowania
promowania PPP

i

W Irlandii PPP jako kompleksowy model realizacji inwestycji,
wzorowany na brytyjskim PFI, wystartowało wraz z
uruchomieniem serii pilotażowych projektów PPP. W 1999 r.
rozpoczęto grupę projektów pilotażowych, które obejmowały
m.in. stworzenie pięciu szkół ponadpodstawowych. W ten
sposób zdecydowano się na „naukę poprzez działanie” –
założeniem było zidentyfikowanie w praktyce zagadnień
problematycznych, które wystąpią w projektach PPP i
wyciągnięcie z nich wniosków dla poprawy przyszłych
przedsięwzięć. Tytułem przykładu warto odnotować
realizację pilotażowego projektu Cork School Music w
Irlandii.

W Polsce nie były realizowane pilotażowe projekty PPP.
Inicjatywa taka, jak pokazują przykłady analizowanych
państw, jest niezwykle istotna, gdyż nie tylko buduje
kompetencje podmiotów publicznych i tworzy bazę
wiedzy i doświadczeń w sferze publicznej, ale również
pozwala na redakcję praktycznych poradników,
wytycznych, czy nawet wzorcowych postępowań w
formule PPP, które mogą być cennym źródłem wiedzy
dla realizacji innych przedsięwzięć.

Zob. pkt: 1.3.2.1.

Tabela 11 - Możliwe rozwiązania polskich problemów w PPP
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3.2

Sugestie zmian prawnych w odpowiedzi na wybrane problemy PPP, w oparciu o
zasugerowane w Cz. II rozwiązania

W tabeli nr 11 w sposób precyzyjny i wyczerpujący przeprowadzono diagnozę problemów i barier
PPP w Polsce oraz zidentyfikowano możliwe do wprowadzenia w polskim systemie prawnym
zmiany o charakterze legislacyjnym. Z uwagi na złożoność kwestii zmian legislacyjnych poniżej
zostały one szerzej omówione. Podsumowanie proponowanych do wdrożenia zmian
legislacyjnych zawiera tabela 12 poniżej.
3.2.1

Propozycje zmian legislacyjnych na potrzeby usprawnienia PPP

Analiza obowiązujących na gruncie polskim przepisów regulujących PPP, w uwzględnieniem
wzorców zagranicznych, prowadzi do wniosku, że u.p.p.p. zasadniczo została zredagowana w
sposób prawidłowy i odpowiadający postulatom legislacyjnym dotyczącym PPP. Ustawa w
sposób ramowy określa zasady współpracy stron PPP, przez co umożliwia podmiotowi
publicznemu i partnerowi prywatnemu swobodne ustalenie szczegółów tej współpracy,
dostosowanych

do

potrzeb

i

uwarunkowań

konkretnego

przedsięwzięcia.

Dodatkowo

dotychczasowe zmiany legislacyjne dotyczące u.p.p.p. oraz wydanie aktu wykonawczego w
postaci Rozporządzenia odpowiedziały na zasadniczą cześć krytycznych uwag formułowanych w
odniesieniu do polskiego prawodawstwa w zakresie PPP (w szczególności wprowadzenie
przepisu art. 18a u.p.p.p.). W konsekwencji polskie prawodawstwo nie odbiega zasadniczo od
standardów legislacyjnych krajów o rozwiniętym rynku PPP.
Niezależnie od powyższego praktyka stosowania u.p.p.p. oraz gruntowna reforma prawa
zamówień publicznych na poziomie europejskim ujawniły konieczność aktualizacji i dostosowania
przepisów u.p.p.p. celem uelastycznienia tej formuły.
3.2.1.1 Zmiana umowy PPP
Zwraca uwagę kwestia możliwości zmiany zawartej umowy PPP. Należy bowiem wskazać, że w
każdym przypadku, gdy następuje wybór wykonawcy/partnera prywatnego na postawie
określonej procedury, ustawy przewidują znaczne ograniczenia możliwości modyfikacji zawartej
umowy. Jest to rozwiązanie logiczne, pozostawienie pełnej swobody w zakresie zmian zawartej
umowy uczyniłoby przepisy ustaw p.z.p, u.p.p.p. czy u.u.k.r.b.u. de facto niepotrzebnymi. Strony
umowy po jej zawarciu mogłyby bowiem dowolnie ją zmienić (np. w zakresie przedmiotu umowy
czy czasu realizacji) co spowodowałoby, że procedury przetargowe, w tym określony w nich
zakres zamówienia, miałby charakter fikcyjny. Z drugiej strony każda umowa na etapie realizacji
może wymagać modyfikacji, co znalazło wyraz w odpowiednich regulacjach ustawowych.
Przepis u.p.p.p. w art. 13 stanowi:
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„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba że podmiot publiczny przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji
postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił warunki takiej zmiany”.

Oznacza to, że poza zmianami umowy które mają charakter nieistotny, wszelkie inne muszą być
wcześniej przewidziane w dokumentacji postępowania przez zamawiającego. Brak klauzul
umownych uniemożliwi jakiekolwiek zmiany dotyczące essentialia negotii umowy. Warto jednak
podkreślić, że przepis ten jest trudny w stosowaniu, czasami bowiem trudno jest przewidzieć co
może się wydarzyć na etapie realizacji umowy i wystarczająco dostatecznie doprecyzować takie
przypadki.
Warto wskazać, że w czasie gdy w/w przepis art. 13 został wprowadzony do ustawy, analogiczne
brzmienie przewidziano dla przepisu art. 144 u.p.z.p. Z tego względu pomimo, że kwestia ta była
odrębnie uregulowana w ustawie u.p.p.p. to przepis miał de facto taką sama treść jak odpowiedni
przepis ustawy u.p.z.p. W tym kontekście wymaga również podkreślenia, że w 2016 roku u.p.z.p.
została znowelizowana (zmiany weszły w życie w dniu 28 lipca 2016 r.), a w zakresie koncesji
uchwalono zupełnie nową ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi, która weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r. W obu w/w ustawach
całkowicie zmieniono zasady zmiany umów (art. 144 u.p.z.p. i art. 46 u.u.k.r.b.u.), w tym
przewidziano szereg przesłanek ustawowych, których ziszczenie się pozwala dokonać zmiany
umowy nawet jeśli zamawiający nie przewidzieli stosownych postanowień w tym zakresie na
etapie ogłaszania postępowania. Przykładowo warto wskazać, że przy spełnieniu warunków
wskazanych w ustawach dopuszczono zmianę podmiotową po stronie wykonawcy lub
koncesjonariusza (art. 144 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p. oraz art. 46 ust. 1 pkt. 4 u.u.k.r.b.u.). W tych
samych przepisach określono też dopuszczalną zmianę wynagrodzenia oraz innych elementów
umowy. Warto podkreślić, że nowe uregulowania u.p.z.p. i u.u.k.r.b.u. są do siebie bardzo
zbliżone i różnią się jedynie w mniej istotnych szczegółach. W tym kontekście uregulowanie
u.p.p.p. wydaje się nie przystawać do nowoczesnych rozwiązań ustaw u.p.z.p. i u.u.k.r.b.u.,
wdrażających przepisy unijne (odpowiednio art. 72 dyrektywy 2014/24/UE i art. 43 dyrektywy
2014/23/UE).
Jednocześnie uchylenie art. 13 u.p.p.p., dla możliwości zmiany umów zawieranych z partnerem
prywatnym wybranym w trybie art. 4 ust. 3 u.p.p.p., będzie miało takie konsekwencje, że zmiana
umowy PPP będzie co do zasady możliwa przy łącznym zachowaniu reguł:


określonych w przepisach k.c. oraz
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właściwych dla trybu wyboru tego partnera, tj. gdy zmiana wprowadzana jest w sposób
gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad
równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności.

W przypadku przedsięwzięć PPP realizowanych w tym trybie każda zmiana powinna zatem
zostać poddana weryfikacji pod kątem zgodności z zachowaniem w/w zasad. Oczywiście oznacza
to dużą swobodę wprowadzania zmian do umowy, jednakże do pewnych granic. Przestrzeganie
w/w zasad powinno wyeliminować wprowadzenia do umowy PPP takich zmian, które mogłyby
prowadzić do całkowitej zmiany przedmiotu umowy PPP, czy warunków jej realizacji. Tego typu
ingerencja w przedmiot umowy oznaczałaby w istocie naruszenie zasady uczciwej i wolnej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności
Oznaczałoby to bowiem, że otwartą procedurę wyboru partnera przeprowadzono jedynie dla
pozoru. Jednocześnie to właśnie przepisy u.p.z.p. oraz u.u.k.r.b.u. będą stanowiły wskazówki dla
określenia ram możliwych do wprowadzenia w umowie PPP zmian.
W związku z powyższym, rekomendujemy uchylenie art. 13 u.p.p.p., który zawiera rozwiązanie
zarzucone przez ustawę u.p.z.p. i u.u.k.r.b.u. w kwestii dopuszczalności zmian umowy. Uchylenie
przepisu szczególnego u.p.p.p. umożliwi, poprzez odesłanie w art. 4 u.p.p.p., stosowanie
odpowiednich przepisów u.p.z.p. lub u.u.k.r.b.u. W ten sposób w umowach PPP będzie możliwe
dokonywanie ich modyfikacji analogicznie jak dopuszczają to u.p.z.p. dla zamówień publicznych
i u.u.k.r.b.u. dla umów koncesji oraz z uwzględnieniem zasady konkurencyjności dla umów PPP
zawartych z partnerem wybranym w trybie art. 4 ust. 3 u.p.p.p.
3.2.1.2 Pierwokup
Ustawowe prawo pierwokupu jest elementem PPP właściwym dla polskiego systemu PPP.
Zmiennym jest, że ustawowe zastrzeżenie tego uprawnienia na rzecz partnera publicznego może
w konsekwencji ograniczać komercjalizację przedsięwzięcia i negatywnie wpływać na interes
publiczny. Zważywszy również na różnorodność przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP, w
wielu przypadkach zastrzeżenie tego uprawnienia może być nieadekwatne. W praktyce jego
stosowania dostrzega się również mankamenty związane z przypadkami wyłączającymi jego
stosowanie, w szczególności brak ochrony interesów podmiotu trzeciego zamierzającego nabyć
nieruchomość będącą wkładem własnym partnera prywatnego. Zastrzeżone wyjątki dla
aktualizacji prawa pierwokupu mogą w praktyce sparaliżować komercjalizację przedsięwzięcia w
przypadku nienależytego wykonania obowiązku przez partnera publicznego.
Zważywszy jednak, że możliwość pierwokupu nieruchomości obejmującej realizację przedmiotu
PPP może w konkretnych przypadkach stanowić element motywujący partnera prywatnego do
należytej realizacji przedmiotu partnerstwa lub, na wcześniejszym etapie, do przystąpienia do
postępowania na wybór partnera prywatnego, nie wydaje się zasadnym całkowita rezygnacja z
tej instytucji. Rekomendowanym jest modyfikacja przepisu art. 12 ust. 1 u.p.p.p. w taki sposób,
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aby nie miał on charakteru bezwzględnie obowiązującego. Dodatkowo należy w sposób
jednoznaczny rozstrzygnąć relację pomiędzy art. 11 u.p.p.p. oraz 12 u.p.p.p., w taki sposób, aby
prawo pierwokupu po stronie partnera publicznego nie aktualizowało się w przypadku przekazania
zwrotnego nieruchomości będącej wkładem własnym podmiotu publicznego, który został
wniesiony do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 u.p.p.p. przez sprzedaż.
3.2.2

Propozycje zmian legislacyjnych na potrzeby usprawnienia PPP przy inwestycjach
w sieci telekomunikacyjne

Charakterystyczną barierą dla przedsięwzięć dotyczących inwestycji w sieci telekomunikacyjne,
niezmiennie od wielu lat pozostaje kwestia kosztów związanych z opłatami za zajętość pasa
drogowego. Formuła PPP jako rodzaj współpracy uregulowany w sposób ramowy daje możliwość
takiego uregulowania zasad ponoszenia opłat za zajęcie pada drogowego przez partnerów, która
może skutecznie zniwelować tą barierę inwestycyjną. W szczególności brak przeciwwskazań
prawnych, żeby to podmiot publiczny ponosił w całości koszty generowane w związku z zajętością
pasa drogowego (zarówno opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego).
Te same rozważania pozostają aktualne również w odniesieniu do kolejnej bariery wskazywanej
w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w postaci podatku od
nieruchomości. W szczególności nie ma barier prawnych, żeby na mocy porozumienia stron to
podmiot publiczny ponosił koszty z tym związane.
Możliwe również jest ujęcie omawianej bariery jako ryzyka charakterystycznego dla
przedsięwzięcia, które może być przecież przez partnerów odpowiednio dzielone. Zasadne jest,
przy tym, żeby to podmiot publiczny ponosił ryzyko opłat za zajętość pasa drogowego w
wysokości powyżej minimalnej przewidzianej przez przepisy prawa stawki za zajętość pasa
drogowego. Oczywiste bowiem jest, że podmiot publiczny może lepiej zarządzać takim ryzykiem,
w szczególności w sytuacji kiedy to właśnie ten podmiot decyduje o wysokości stawki za zajętość
pasa drogowego. Pomimo, że możliwość zarządzenia ryzykiem związanym z wysokością opłat
za zajęcie pasa drogowego przez partnerów PPP nie jest uzależnione do wprowadzenia zmian
prawnych, to zważywszy na niechęć sektora publicznego do działania w ramach niewymienionych
wprost w przepisach prawnych, należy rozważyć wprowadzenie tego rodzaju ryzyka jako
przykładowego ryzyka budowy w Rozporządzeniu.
3.2.3

Propozycje zmian legislacyjnych – tabelaryczne podsumowanie

Tytułem podsumowania rekomendacji co do zmian prawnych ujętych w niniejszym rozdziale
Analizy, poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono łącznie proponowane zmiany:
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Proponowane zmiany legislacyjne w u.p.p.p.
Artykuł
13 u.p.p.p.

Aktualne brzmienie

Proponowane brzmienie

1. Zakazuje
się
istotnych
zmian
postanowień
zawartej
umowy
w
stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru partnera
prywatnego, chyba że podmiot publiczny
przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub
w dokumentacji postępowania w sprawie
wyboru partnera prywatnego oraz określił
warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
ust. 1 jest nieważna.
1. W razie sprzedaży przez podmiot
publiczny albo spółkę, o której mowa w
art. 14 ust. 1, nieruchomości będącej
wkładem
własnym,
partnerowi
prywatnemu
przysługuje
prawo
pierwokupu, które może być wykonane w
ciągu dwóch miesięcy od dnia
zawiadomienia go o treści umowy
zawartej z osobą trzecią, chyba że
umowa o partnerstwie publicznoprywatnym przewiduje dłuższy termin.

Uchylenie art. 13 u.p.p.p.

12
ust.
u.p.p.p.

1

11
ust.
u.p.p.p.

1

1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o
partnerstwie
publiczno-prywatnym
partner prywatny lub spółka, o której
mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje
podmiotowi
publicznemu
składnik
majątkowy, który był wykorzystywany do
realizacji przedsięwzięcia, w stanie
niepogorszonym, z uwzględnieniem jego
zużycia
wskutek
prawidłowego
używania,
chyba
że
umowa
o
partnerstwie
publiczno-prywatnym
stanowi inaczej. Przepis art. 9 ust. 3
stosuje się odpowiednio.

14
ust.
u.p.p.p.

1

1. Umowa o partnerstwie publicznoprywatnym może przewidywać, że w celu
jej wykonania podmiot publiczny i partner
prywatny zawiążą spółkę kapitałową,
spółkę komandytową lub komandytowoakcyjną. Podmiot publiczny nie może być
komplementariuszem.

1. W razie sprzedaży przez podmiot
publiczny albo spółkę, o której
mowa w art. 14 ust. 1,
nieruchomości będącej wkładem
własnym, partnerowi prywatnemu
przysługuje prawo pierwokupu,
które może być wykonane w ciągu
dwóch
miesięcy
od
dnia
zawiadomienia go o treści umowy
zawartej z osobą trzecią, chyba że
umowa o partnerstwie publicznoprywatnym przewiduje dłuższy
termin. Umowa o partnerstwie
publiczno-prywatnym
może
wyłączyć prawo pierwokupu.
1. Po zakończeniu czasu trwania
umowy o partnerstwie publicznoprywatnym partner prywatny lub
spółka, o której mowa w art. 14
ust. 1, przekazuje podmiotowi
publicznemu składnik majątkowy,
który był wykorzystywany do
realizacji
przedsięwzięcia,
w
stanie
niepogorszonym,
z
uwzględnieniem jego zużycia
wskutek prawidłowego używania,
chyba że umowa o partnerstwie
publiczno-prywatnym
stanowi
inaczej. Przepis art. 9 ust. 3
stosuje
się
odpowiednio.
Przepisu art. 12 ust. 1 nie
stosuje się.
1. Umowa o partnerstwie publicznoprywatnym może przewidywać, że
w celu jej wykonania podmiot
publiczny i partner prywatny
zawiążą spółkę kapitałową, spółkę
komandytową lub komandytowoakcyjną lub podmiot publiczny
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Proponowane zmiany legislacyjne w u.p.p.p.
Artykuł

Aktualne brzmienie

Proponowane brzmienie

przystapi do takiej spółki.
Podmiot publiczny nie może być
komplementariuszem.
8 u.p.p.p.
1. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej 1. Podmiot publiczny ma prawo do
kontroli realizacji przedsięwzięcia przez
bieżącej
kontroli
realizacji
partnera
prywatnego.
Zasady
i
przedsięwzięcia przez partnera
prywatnego oraz spółkę, o której
szczegółowy
tryb
przeprowadzania
mowa w art 14 ust. 1. Zasady i
kontroli określa umowa o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
szczegółowy
tryb
przeprowadzania kontroli określa
umowa o partnerstwie publicznoprywatnym.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz
czynników uwzględnianych przy ich ocenie
Artykuł
§ 2 pkt 3a)
Rozporządzenia

Aktualne brzmienie
Brak § 2 pkt 3a)

proponowane brzmienie
3a) ze
wzrostem
kosztów
związanych z opłatą za zajęcie
pasa drogowego, o której
mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2016, poz. 1440, z późn.
zm.), ponad minimalną stawkę
określoną w art. 40 ust. 7 i 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2016, poz. 1440, z późn.
zm.)

Tabela 12 - Proponowane zmiany legislacyjne w u.p.p.p.
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Podsumowanie
W podsumowaniu zaprezentowanej Analizy należy wskazać, że do okoliczności bezpośrednio
wpływających na relatywnie niewielkie zainteresowanie podmiotów publicznych realizacją
przedsięwzięć w formule PPP należą uwarunkowania takie jak brak centralnej jednostki
eksperckiej koordynującej PPP, brak doświadczenia podmiotów publicznych w realizacji
projektów w ramach PPP, obawy osób odpowiedzialnych po stronie podmiotów publicznych za
obsługę usług o charakterze publicznym o zarzuty dotyczące braku transparentności realizacji
przedsięwzięć w formule PPP, niechęć do ponoszenia jakichkolwiek ryzyk przez stronę publiczną,
czy w końcu nienależyte programowanie przedsięwzięć, które przekłada się na ich nieprawidłowe
wykonanie. Z uwagi na powyższą postawę podmiotów publicznych oraz mając na uwadze
ograniczone możliwości wprowadzania zmian w umowie PPP w toku wieloletniej realizacji
przedsięwzięcia,

brak

instytucjonalnych

zachęt

do

zaangażowania

się

w

realizację

przedsięwzięcia z podmiotem publicznym, czy wreszcie bierną i niechętną formule PPP postawę
inwestorów finansowych, również po stronie partnerów prywatnych wola zaangażowania się w
PPP jest niewielka. W konsekwencji, zarówno strona publiczna jak i prywatna nie widzą
oczywistych korzyści, które może przynieść wszystkim zainteresowanym podmiotom prawidłowo
przygotowane i wdrożone PPP.
Bariery w stosowaniu PPP na gruncie polskim mają zatem zasadniczo charakter instytucjonalny,
organizacyjny i społeczny, i to właśnie na tym polu istnieją największe możliwości aktywności
organów władzy publicznej zainteresowanych popularyzacją tej formy współpracy.
W tym zakresie uzasadnione jest szerokie czerpanie ze wzorców krajów, w których PPP jest
szeroko i z powodzeniem stosowane. Warto zwrócić uwagę na takie cenne rozwiązania
stosowane w tych krajach, jak:


prowadzenie

przedkładanej

do

akceptacji

jednostce

eksperckiej

analizy

przedrealizacyjnej, co zapewnia weryfikację opłacalności realizacji danej inwestycji w
trybie PPP oraz wymusza solidne przygotowanie projektu.


powołanie krajowej wyspecjalizowanej instytucji odpowiedzialnej za PPP, która zapewnia
koordynację strategiczną współpracy publiczno-prywatnej w kraju i świadczy wsparcie
merytoryczne dla podmiotów realizujących PPP.



korzystanie ze spółek celowych

zakładanych w celu realizacji inwestycji PPP

stanowiących istotny element struktury finansowania projektów. W klasycznym modelu
PFI taka spółka była partnerem prywatnym, jednak obecnie rekomenduje się obejmowanie
udziałów w tych spółkach również przez podmiot prywatny publiczny, co sprzyja zbliżeniu
interesów podmiotu publicznego i prywatnego oraz umożliwia większą transparentność
projektu.
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programy pilotażowe, które stanowią cenny wkład w rozwój PPP poprzez praktykę,
wyciągania wniosków co do możliwych usprawnień modelu PPP oraz odgrywają istotną
rolę w rozpropagowywaniu idei PPP i poprawianiu społecznego zaufania do tej instytucji.



zabezpieczenie interesów podmiotów finansujących PPP, czemu sprzyja możliwość
interwencji kredytodawców w wykonywanie kontraktu w modelu PFI, bowiem w razie
zagrożenia jego rozwiązaniem dysponują oni uprawnieniami tzw. step-in rights,
pozwalającymi na podjęcie działań naprawczych; wprowadzenie podobnego typu
uprawnień podmiotów finansujących w systemie polskim mogłoby wpłynąć na ułatwienie
finansowania przedsięwzięć PPP.



merytoryczne zaplecze, polegające na funkcjonowaniu w praktyce wytycznych, dobrych
praktyk oraz opracowań, tworzonych przez krajową instytucję odpowiedzialną za PPP i
wspomagających realizację projektów PPP w zakresie ich kluczowych elementów (analizy
wstępnej, finansowania, formowania kontraktu, itp.)

Zwraca uwagę fakt, że od strony legislacyjnej PPP jest w Polsce uregulowane zasadniczo
prawidłowo, w szczególności pozostawia zaangażowanym podmiotom dużą swobodę w zakresie
takiego uregulowania wzajemnych relacji, które będzie korzystne i akceptowalne dla obu stron
stosunku prawnego, przez co w pełni realizuje zasadę partnerstwa.
Obecnie interwencja prawodawcy jest bezwzględnie wymagana w zasadzie wyłącznie co do
przepisu art. 13 u.p.p.p., w taki sposób, aby dostosować jego treść do analogicznych przepisów
regulujących zmianę umowy na gruncie u.p.z.p. oraz u.u.k.r.b.u. Nowelizacja u.p.p.p. w tym
zakresie pozwoli uelastycznić możliwości dokonywania zmian w umowie PPP, gwarantując
jednocześnie zgodność z wymaganiami stawianymi wobec PPP przez organy unijne. Pozostałe
zmiany legislacyjne wskazane w niniejszej analizie, mimo, że w konkretnych przypadkach mogą
okazać się istotne, mają raczej charakter kosmetyczny i prawdopodobnie nie będą miały
bezpośredniego przełożenia na eliminację barier PPP w Polsce i skokowego wzrostu
zainteresowania tą formą współpracy.
W konsekwencji, należy wskazać, że to nie zmiany legislacyjne mają zasadnicze znaczenie dla
aktywizacji PPP w Polsce, a stworzenie wokół tej instytucji przyjaznej atmosfery sprzyjającej jej
szerokiemu wykorzystywaniu. Wiodąca rola centralnej jednostki, do kompetencji której należałoby
nie tylko popularyzowanie PPP w Polsce, ale także gromadzenie i zarządzanie wiedzą z zakresu
PPP, identyfikowanie projektów nadających się do realizacji w tej formule, koordynowanie
projektów pilotażowych, bieżące wspieranie i doradztwo podmiotom zaangażowanym w PPP, z
pewnością wpłynęłoby na wzrost zaufania do PPP i zachęciłoby do jego stosowania na poziomie
regionalnym. Jednocześnie w ramach projektów pilotażowych możliwe jest demonstrowanie
podmiotom publicznym szerokich, istniejących na gruncie obowiązujących obecnie przepisów
prawa, możliwości prawnych wykorzystania instytucji PPP, przez przejmowanie ryzyk i zadań,
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które obecnie z uwagi na niepewność prawną niechętnie są przez te podmioty publiczne
przyjmowane, stosowanie atrakcyjnych biznesowo modeli wynagrodzenia partnera publicznego,
czy procedowanie zmian w umowie PPP, w granicach dozwolonych przez reżim prawa zamówień
publicznych.
Aktualny system PPP zasadniczo daje możliwość wdrażania na gruncie polskiej praktyki szeregu
instytucji stosowanych w krajach omówionych w niniejszej analizie, w pierwszej kolejności należy
zatem propagować innowacyjne rozwiązania i przełamywać pozaprawne bariery rozwoju PPP w
Polsce.
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