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Tematyka ekspertyzy 

 

 Niniejsza ekspertyza dotyczy wykorzystania partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP) w inwestycjach na poziomie lokalnym oraz regionalnym z 

wykorzystaniem środków dostępnych dla beneficjentów europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) w ramach unijnych Wieloletnich Ram 

Finansowych 2014-2020.  

 

 Partnerstwo publiczno-prywatne należy obecnie do najbardziej 

interesujących i newralgicznych zagadnień dotyczących sposobu realizacji zadań i 

inwestycji publicznych. Szczególnego znaczenia nabiera w związku z rosnącymi 

ambicjami i oczekiwaniami społeczeństwa dotyczącymi poprawy jakości oraz 

poszerzania ilości oferowanych świadczeń publicznych, przy jednoczesnym 

ograniczeniu możliwości finansowych podmiotów publicznych do ich 

zaspokojenia. PPP może bowiem być instrumentem, który odciąży budżet 

publiczny, pozwalając jednocześnie na prowadzenie dalszych inwestycji1. W 

tym aspekcie PPP stanowi istotną alternatywę dla „tradycyjnych” zamówień 

publicznych. Z drugiej strony należy pamiętać, iż realizacja przedsięwzięć w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi o wiele większe wyzwanie 

dla podmiotów publicznych, niż same zamówienia publiczne. Prawidłowe 

przygotowanie PPP wymaga od podmiotów publicznych zdecydowanie szerszej 

optyki, obejmującej nie tylko zagadnienia prawne, lecz również – a może przede 

wszystkim – aspekty ekonomiczne oraz kwestie społeczno-polityczne.  

 

 Pod rządami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym 2  możemy od pewnego czasu zaobserwować progres na rynku 

przedsięwzięć realizowanych w tej formule. W Bazie Partnerstwa Publiczno-

                                                        
1  P. Nowicki, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób realizacji inwestycji 
publicznych – zarys problematyki (w:) Państwo a gospodarka, pod redakcją A. 
Brzezińskiej-Rawy i H. Nowickiego, Wyd. KNPPG, Toruń 2012, s. 91. 
2 Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zmianami, zwana dalej ustawą o PPP. 
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Prywatnego, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, na dzień 30 lipca  

2015 r. zgłoszonych jest 81 projektów PPP, a aż 129 projektów jest w fazie 

koncepcyjnej. Podmioty publiczne, głównie jednostki samorządu terytorialnego, w 

formule PPP zamierzają m.in.: budować mieszkania komunalne, parkingi, 

instalacje gazowe, baseny, przeprowadzać gruntowne remonty budynków 

należących do gmin, zarządzać i utrzymywać drogi. Lista pomysłów na realizację 

przedsięwzięć we współpracy z sektorem prywatnym jest coraz dłuższa i możemy 

stwierdzić, że powoli PPP staje się istotnym instrumentem realizacji nawet dość 

skomplikowanych przedsięwzięć. Niemniej jednak udział Polski w unijnym rynku 

partnerstwa publiczno-prywatnego szacuje się na 1,7%, podczas gdy w Hiszpanii 

jest to 11%, a w Wielkiej Brytanii aż 53%.  

 

Pytania szczegółowe do ekspertyzy 

 

1) Czy obecnie obowiązujące rozwiązania prawne na gruncie prawa Unii 

Europejskiej są wystarczające dla rozwoju inwestycji realizowanych w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego? 

2) Czy państwa członkowskie oraz regiony, które dopiero wprowadzają PPP 

mają dostatecznie dobry dostęp do rozwiązań i dobrych praktyk 

stosowanych w innych państwach członkowskich i regionach, gdzie 

inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mają 

dłuższą historię i – w konsekwencji – regiony te posiadają większe 

doświadczenie? 

3) Jak inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

wpisują się w założenia strategii EUROPA 2020? 

4) Czy inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

mogą przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania środków 

alokowanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej? 
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Podstawa prawna 

 

 Niniejsza ekspertyza została opracowana na podstawie następujących 

aktów prawnych: 

1) 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 1083/20063, 

2) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 

2004/18/WE4, 

3) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 

uchylająca dyrektywę 2004/17/WE5, 

4) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania koncesji6, 

5) dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 

na roboty budowlane, dostawy i usługi7, 

                                                        
3 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320. 
4 Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65. 
5 Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243. 
6 Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1. 
7 Dz. Urz. UE L 134 z 30.4.2004, str. 114. 
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6) dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty 

działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 

pocztowych8,  

7) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1076 z dnia 28 kwietnia 

2015 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia 

beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają 

być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego 

finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych9, 

8) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-202010, 

9) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11, 

10) ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi12, 

11) ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym13,  

12) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych14, 

13) ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym15. 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Dz. Urz. UE L 134 z 30.4.2004, str. 1. 
9 Dz. Urz. UE L 175 z 4.7.2015, str. 1. 
10 Dz. U. poz. 1146. 
11 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami. 
12 Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zmianami.  
13 Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zmianami. 
14 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami. 
15 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 641 ze zmianami.  
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Wnioski 

 

Czy obecnie obowiązujące rozwiązania prawne na gruncie prawa Unii 

Europejskiej są wystarczające dla rozwoju inwestycji realizowanych w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego? 

 

Definicja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

 

 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi rodzaj współpracy 

pomiędzy podmiotami sektora publicznego, a partnerami z sektora prywatnego, 

podejmowanej w celu realizacji inwestycji na zasadzie optymalnego podziału 

zadań oraz odpowiedniego rozłożenia ryzyka. 

 

 PPP stanowi element systemu zamówień publicznych. Aktualnie 

obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym, nie zawiera jednak definicji partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Przepis art. 1 ust. 2 ustawy określa jednak przedmiot partnerstwa, jakim jest 

wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. PPP odbywa się na podstawie 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, na mocy której partner prywatny 

zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz 

poniesieniem 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 

własnego16. Brak legalnej definicji PPP w prawie polskim jest konsekwencją braku 

takiej definicji w prawie Unii Europejskiej. Dopiero ostatnio, w toku prac 

legislacyjnych nad ramami prawnymi unijnej polityki spójności w perspektywie 

                                                        
16 Art. 7 ust. 1 ustawy o PPP. 
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finansowej 2014-2020, zdecydowano się na zdefiniowanie PPP na potrzeby 

realizacji projektów unijnych. Tak więc definicja partnerstwa publiczno-

prywatnego nie znalazła się w pakiecie nowych dyrektyw zamówieniowych, na 

który składają się dyrektywa klasyczna 17 , dyrektywa sektorowa 18  oraz, po raz 

pierwszy, dyrektywa o udzielaniu koncesji 19 , lecz w przepisach tzw. 

rozporządzenia ogólnego, ustalającego wspólne przepisy dla instrumentów 

finansowych polityki spójności na lata 2014-202020. 

 

 Powyższe nie oznacza jednak, że Komisja Europejska nie zrobiła żadnego 

kroku naprzód na drodze rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii 

Europejskiej. Pewne założenia reformy systemu zamówień publicznych odnoszą 

się wprost do postulatów ułatwienia beneficjentom z państw członkowskich UE 

możliwości korzystania z zalet realizacji inwestycji w formule PPP. Istotną kwestią, 

aczkolwiek być może nie do końca skoordynowaną z reformą systemu zamówień 

publicznych z 2014 r., są rozwiązania przyjęte na gruncie rozporządzenia ogólnego 

w sferze polityki spójności Unii Europejskiej. Zarówno jedne, jak i drugie 

rozwiązania zostały omówione poniżej.  

 

Rozwiązania prawne dotyczące PPP w systemie zamówień publicznych Unii 

Europejskiej 

 

                                                        
17 Szerzej: P. Nowicki, Zmiany w dyrektywie, Przetargi Publiczne 2013, nr 10, s. 53-55. 
18 Szerzej: P. Nowicki, Dyrektywa sektorowa po zmianach, Przetargi Publiczne 2013, nr 11, 
s. 52-53. 
19 Szerzej: P. Nowicki, Dyrektywa o udzielaniu koncesji, Przetargi Publiczne 2013, nr 12, s. 
47-49. 
20  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 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 objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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 Zapowiedź zmian w systemie zamówień publicznych pojawiła się już w 

przyjętym przez Komisję Europejską w 2011 r. Akcie o Jednolitym Rynku21, gdzie 

podkreślono konieczność zmiany i unowocześnienia przepisów dotyczących 

zamówień publicznych w celu zapewnienia w tej sferze zrównoważonej polityki, 

wspierającej zapotrzebowanie na towary, usługi i działania zgodne z zasadami 

ochrony środowiska, odpowiedzialne pod względem społecznym i innowacyjne. Z 

Aktu o Jednolitym Rynku wynikały trzy kierunki działań: 

1) rewizja przepisów dotyczących zamówień publicznych, w celu ich 

uproszczenia i uelastycznienia, 

2) uregulowanie koncesji na roboty budowlane oraz usługi, z uwagi na 

znaczenie tych instrumentów dla partnerstwa publiczno-prywatnego, 

celem zwiększenia bezpieczeństwa prawnego inwestycji realizowanych w 

formule PPP, 

3) przyjęcie przepisów dotyczących dostępu przedsiębiorców z państw 

trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych. 

 

 Doprecyzowanie kwestii związanych z partnerstwem publiczno-

prywatnym stanowiło więc od samego początku ważny element reformy systemu 

zamówień publicznych. Trzeba mieć jednak na uwadze sposób tej regulacji. 

Komisja Europejska doszła do wniosku, że zamiast opisywać poprzez normy 

prawne partnerstwo publiczno-prywatne per se, należy wprowadzić brakujące 

przepisy dotyczące udzielania koncesji. Komisja zauważyła bowiem rosnące 

znaczenie koncesji, związane właśnie ze wzrostem popularności projektów PPP, 

które są realizowane w państwach członkowskich UE w ramach zamówień 

publicznych lub koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi 22 . Brak 

                                                        
21  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Akt o jednolitym rynku. Dwanaście 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na 
rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, COM/2011/0206 (final). 
22  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Wspieranie inwestycji publiczno-
prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany 
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odpowiednich regulacji na szczeblu unijnym w zakresie koncesji nie tylko stanowił 

więc podstawowy problem w stosowaniu tej instytucji 23 , lecz generalnie mógł 

powodować utratę popularności koncesji i w konsekwencji osłabiać rozwój 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Na decyzje Komisji Europejskiej wpłynął 

również czynnik polityczny w postaci dość mocnego sprzeciwu Parlamentu 

Europejskiego przed tworzeniem odrębnego reżimu prawnego dla partnerstw 

publiczno-prywatnych, przy jednoczesnej aprobacie dla inicjatywy prawodawczej 

dotyczącej koncesji na roboty budowlane lub usługi24. Zaznaczyć przy tym jednak 

należy, że nawet sprawa zakresu uregulowania koncesji była od początku 

postrzegana inaczej przez Parlament Europejski, który opowiadał się za 

rozwiązaniami ramowymi, wręcz minimalistycznymi, a Komisją Europejską, która 

stawiała na znacznie głębszą regulację, odpowiadającą dotychczasowym 

przepisom zawartym w dyrektywie klasycznej, czy może nawet bardziej 

dyrektywie sektorowej, ze względu na większą elastyczność jej procedur. Jak 

pokazuje doświadczenie wynikające z prac legislacyjnych nad omawianą reformą 

systemu zamówień publicznych, stanowisko Parlamentu Europejskiego w tym 

temacie niewiele się zmieniło od 2006 r. Stąd też Komisja Europejska świadomie 

zaniechała wprowadzania przepisów stricte dotyczących partnerstwa publiczno-

prywatnego, uznając, że wystarczające fundamenty dla dobrych projektów PPP 

będą stanowiły, z jednej strony, „tradycyjne” zamówienia publiczne, z drugiej zaś 

koncesje na roboty budowlane lub usługi. Prezentowane stanowisko Komisji 

                                                        
strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych, z dnia 19 
listopada 2009 r., COM/2009/0615 końcowy, pkt. 3.2. 
23 Na co wskazywała Komisja Europejska już w 2000 r.: Komunikat Komisji Europejskiej, 
Commission interpretative communication on concessions under Community law, Dz. Urz. 
WE C 121 z 29 kwietnia 2000 r., str. 2. We wskazanym komunikacie KE również 
podkreślała rosnącą popularność koncesji z uwagi na rosnące ograniczenia budżetowe po 
stronie jednostek sektora finansów publicznych. Co ciekawe, w początkowej wersji 
komunikatu Komisja Europejska chciała zająć się również innymi formami partnerstw 
pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym, jednakże ostatecznie 
zdecydowała się jedynie na przeanalizowanie realizacji koncesji z punktu widzenia 
obowiązujących norm prawa pierwotnego. 
24 Zob.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych 
oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, 2006/2043(INI) 
z dnia 26 października 2006 r., pkt. 2. 
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Europejskiej ma swoje uzasadnienie w porządkach prawnych wielu państw 

członkowskich UE. Wystarczającej egzemplifikacji dostarcza chociażby polska 

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, która w 

przepisie art. 4 zakłada trzy możliwe drogi wyboru partnera prywatnego: 1) w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi, w sytuacji, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do 

pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo 

przede wszystkim to prawo wraz  z zapłatą sumy pieniężnej; 2) w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w innych 

przypadkach; 3) wybór partnera prywatnego z poszanowaniem podstawowych 

zasad wynikających z prawa pierwotnego UE 25 , w przypadkach, gdy przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi nie znajdują zastosowania. Przyjęte przez organy unijne rozwiązania 

legislacyjne potwierdzają również pogląd, zgodnie z którym w ujęciu 

proceduralnym partnerstwo publiczno-prywatne nie jest regulacją autonomiczną, 

ponieważ w zakresie wyboru partnera prywatnego korzysta, z pewnymi 

odmiennościami, z przepisów innych ustaw26. 

 

 Regulacje dotyczące zamówień publicznych w Unii Europejskiej mają długą 

historię, sięgającą lat siedemdziesiątych XX w. 27  Można więc założyć, że 

partnerstwo publiczno-prywatne oparte na zamówieniach publicznych nie 

powinno napotykać zbyt wielkich przeszkód realizacyjnych, z uwagi na dość 

ugruntowane ramy prawne zamówień publicznych. W ciągu ostatnich lat system 

                                                        
25  Taki wybór musi gwarantować zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz 
przestrzeganie zasady równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności.  
26  Tak: P. Marquardt, [w:] M. Kania, P. Marquardt, Partnerstwo publiczno-prywatne. 
Komentarz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., Toruń 2010, wyd. TNOiK, str. 62-63. 
27  W dniu 26 lipca 1971 r. przyjęto pierwszą dyrektywę zamówieniową w historii 
Wspólnot Europejskich, tj. dyrektywę Rady 71/305/EEC dotyczącą koordynacji 
zamówień publicznych na roboty budowlane (Council Directive of 26 July 1971 concerning 
the co-ordination of procedures for the award of public works contracts, OJ L 185/5). 
Szerzej: P. Nowicki, Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej, [w] J. Sadowy (red.), 
System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013, Urząd Zamówień Publicznych, 
str. 45-48.  
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zamówień publicznych nie zmieniał się bardzo radykalnie, możemy wręcz 

powiedzieć, że na szczeblu unijnym jest on dość stabilny, natomiast reforma z 

lutego 2014 r. nie była przeprowadzana pod sztandarem rewolucji w 

zamówieniach publicznych, lecz raczej z hasłami usprawniania już istniejących 

procedur. Na pewno jednak należy odnotować pewne zmiany, które mogą 

pozytywnie wpłynąć na realizację projektów PPP. 

 

Rozwiązania przyjęte w nowej dyrektywie klasycznej 

 

 Jednym z celów reformy prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej jest 

propagowanie negocjacyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego. 

Postulat ten wydaje się być bardzo istotny z perspektywy stosowania zamówień 

publicznych do wyboru partnera prywatnego w partnerstwie publiczno-

prywatnym. W tym zakresie powszechnie zaleca się stosowanie trybów 

negocjacyjnych, przede wszystkim dialogu konkurencyjnego 28  , jak również 

negocjacji z ogłoszeniem29. O wyborze trybów negocjacyjnych decyduje specyfika 

partnerstwa publiczno-prywatnego 30 , które wymusza pertraktacje pomiędzy 

podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, chociażby w celu ustalenia 

optymalnego podziału zadań i alokowania związanych z nimi ryzyk. Zauważmy 

jednak, że tryby negocjacyjne, stosowane głównie w państwach zachodniej części 

Unii Europejskiej, w Polsce używane są bardzo rzadko31. Co ciekawe, Trybunał 

                                                        
28  Zob.: M. Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium 
administracyjnoprawne, Katowice 2013, str. 293 i cytowana tam literatura. 
29 P. Nowicki, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, [w:] J. Sadowy (red.), System zamówień 
publicznych w Polsce, Warszawa 2013, Urząd Zamówień Publicznych, str. 432. Zarówno 
dialog konkurencyjny, jak i negocjacje z ogłoszeniem są wskazywane przez Komisję 
Europejską jako prawidłowe tryby wyboru partnera prywatnego do realizacji 
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Szerzej m.in.: Komunikat 
wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień 
publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-
prywatnych (ZPPP), C(2007)6661, 5.02.2005, str. 6. 
30 Tak m.in.: B. Korbus (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010, 
Urząd Zamówień Publicznych, str. 93. 
31  Przykładowo, wg dostępnych danych za 2012 r. na polskim rynku zamówień 
publicznych dominuje tryb przetargu nieograniczonego (84,43% postępowań). Dialog 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej nigdy jakoś szczególnie nie optował za trybami 

negocjacyjnymi, odnosząc się do nich dość powściągliwie, żeby nie powiedzieć 

sceptycznie32. Praktyka niektórych państw członkowskich UE pokazuje również 

swoistą niechęć do stosowania procedur negocjacyjnych, czego przykładem może 

być podejście sektora publicznego w Wielkiej Brytanii do używania dialogu 

konkurencyjnego w PPP, bądź nikła obecność tego trybu na rynku zamówień 

publicznych w Polsce. Mimo to, Komisja Europejska, jak również Parlament 

Europejski, zalecają stosowanie procedur negocjacyjnych przy wyborze partnera 

prywatnego, w szczególności dialogu konkurencyjnego33. 

 

 Nowa dyrektywa klasyczna wprowadza pewne zmiany w sferze ww. trybów. 

Po pierwsze, w art. 29 pojawia się tzw. procedura konkurencyjna z negocjacjami, 

która – mimo zmienionej nazwy – jest odpowiednikiem procedury negocjacyjnej z 

uprzednią publikacją ogłoszenia. Po drugie, dyrektywa wprowadza nowe 

przesłanki stosowania dialogu konkurencyjnego oraz procedury konkurencyjnej z 

negocjacjami. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 państwa członkowskie mają 

zapewnić, by instytucje zamawiające stosowały ww. procedury w następujących 

sytuacjach: 

 

1) w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług spełniających co 

najmniej jedno z następujących kryteriów: 

- potrzeby instytucji zamawiającej nie mogą zostać spełnione bez 

dostosowania łatwo dostępnych rozwiązań; 

- obejmują one rozwiązania projektowe lub innowacyjne; 

                                                        
konkurencyjny stosowany był tylko w 0,02% postępowań, natomiast negocjacje z 
ogłoszeniem zastosowano w 0,15% postępowań. Szerzej: Sprawozdanie Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku, 
Warszawa 2013, str. 26 i nast., opubl.: www.uzp.gov.pl. 
32 Tak również: C. Bovis, Public Procurement in the European Union, Palgrave Macmillan 
2005, str. 195. 
33 Komisja Europejska, Green Paper on public-private partnerships and Community law on 
public contracts and concessions, COM 2004/0327, pkt. 2.1.26. 
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- zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z 

uwagi na szczególne okoliczności dotyczące charakteru, stopnia 

złożoności lub struktury prawnej i finansowej albo z uwagi na ryzyko 

związane z tymi robotami budowlanymi, dostawami lub usługami; 

- jeżeli instytucja zamawiająca nie może ustalić specyfikacji technicznych 

w wystarczająco precyzyjny sposób poprzez odniesienie do określonej 

normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej 

lub referencji technicznej34; 

2) w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, w przypadku 

których w następstwie zastosowania procedury otwartej lub procedury 

ograniczonej złożono tylko oferty nieprawidłowe lub niedopuszczalne. W 

takich sytuacjach instytucje zamawiające nie są zobowiązane do 

publikowania ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli w procedurze wezmą udział 

wszyscy – i wyłącznie tacy – oferenci, którzy spełniają kryteria określone w 

art. 57-64 i którzy podczas wcześniejszej procedury otwartej lub 

ograniczonej złożyli oferty zgodnie z formalnymi wymogami postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

 Można więc zauważyć, że nowa dyrektywa klasyczna rozszerza przesłanki 

stosowania dialogu konkurencyjnego w stosunku do dość lakonicznych 

postanowień dyrektywy 2004/18/WE 35 . Przepis art. 29 ust. 1 tej dyrektywy 

wskazywał jedynie na możliwość zastosowania dialogu konkurencyjnego w 

sytuacji, gdy zamawiający ma do czynienia ze szczególnie złożonym zamówieniem 

i w związku z tym uzna, że zastosowanie procedury otwartej (przetargu 

nieograniczonego) lub ograniczonej (przetargu ograniczonego) nie pozwoli na 

udzielenie zamówienia, przy czym dialog miał być prowadzony do momentu, w 

                                                        
34 Pojęcia „normy”, „europejskiej oceny technicznej”, „wspólnej specyfikacji technicznej” 
oraz „referencji technicznej” zostały zdefiniowane w załączniku VII pkt 2-5 do dyrektywy. 
35 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz. Urz. L z 30.04.2004, str. 114). 
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którym instytucja zamawiająca będzie w stanie określić w wyniku porównania, 

jeżeli okaże się ono konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą zaspokoić 

jej potrzeby (art. 29 ust. 5). Obecnie przesłanka „szczególnie złożonego 

zamówienia” nie występuje. 

 

 W przypadku procedury konkurencyjnej z negocjacjami, z poprzednio 

obowiązujących rozwiązań właściwie pozostała jedynie możliwość stosowania 

tego trybu w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, w przypadku 

których w następstwie zastosowania procedury otwartej lub procedury 

ograniczonej złożono tylko oferty nieprawidłowe lub niedopuszczalne, chociaż 

przepis art. 30 ust. 1 lit a) dyrektywy 2004/18/WE pozwalał na zastosowanie 

procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją ogłoszenia w sytuacji, gdy 

złożenie ofert nieprawidłowych lub niedopuszczalnych nastąpiło w trybie dialogu 

konkurencyjnego. Ponadto, art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE wskazywał 

również na następujące przypadki zastosowania ww. trybu:  

 

1) wyjątkowe sytuacje, gdy charakter robót budowlanych, dostaw lub usług, 

lub też ryzyka z nimi związanego nie pozwalał na ustalenie z góry całkowitej 

ceny; 

2) w odniesieniu do usług, m.in. usług finansowych (należących do kategorii 6 

w załączniku II A do dyrektywy) oraz usług intelektualnych, takich jak usługi 

związane z projektowaniem obiektów budowlanych w zakresie, w jakim 

charakter usług, które mają zostać zrealizowane uniemożliwia określenie 

specyfikacji zamówienia z dokładnością pozwalającą na jego udzielenie w 

drodze wyboru najlepszej oferty według reguł rządzących procedurą 

otwartą lub ograniczoną; 

3) w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, wykonywanych 

wyłącznie w celu badań, eksperymentów lub rozwoju, nie zaś w celu 

zapewnienia rentowności lub zwrotu kosztów badań i rozwoju. 
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 Przesłanki stosowania procedury konkurencyjnej z negocjacjami są więc 

obecnie bardziej elastyczne i dostosowane do sytuacji występujących w praktyce 

udzielania zamówień. Egzemplifikacji dostarcza w tym miejscu chociażby 

przesłanka dotycząca niemożliwości precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia 

w specyfikacji, która pod rządami nowej dyrektywy klasycznej dotyczy zarówno 

zamówień publicznych na usługi, jak i dostawy oraz roboty budowlane. Nie 

oznacza to jednak, że wszystkie przesłanki są na tyle czytelne, by nie stwarzać 

wątpliwości przy ich stosowaniu. Jak bowiem, przykładowo, określić „szczególne 

okoliczności” dotyczące charakteru, stopnia złożoności lub struktury prawnej i 

finansowej? W tego typu sformułowaniach możemy zobaczyć echo nieistniejącej 

już przesłanki „szczególnie złożonego zamówienia”, legitymującej użycie dialogu 

konkurencyjnego pod rządami dyrektywy 2004/18/WE36. 

 

 Mimo analogicznych podstaw stosowania, oba tryby różnią się od siebie. W 

procedurze konkurencyjnej z negocjacjami instytucje zamawiające określają w 

dokumentacji przedmiot zamówienia, przedstawiając opis swoich potrzeb i cechy 

charakterystyczne niezbędne w odniesieniu do dostaw, robót budowlanych lub 

usług, które są zamawiane, określają kryteria udzielenia zamówienia oraz 

wskazują które elementy opisu definiują minimalne wymogi, jakie muszą spełniać 

wszystkie oferty. Zgodnie z przepisem art. 29 dyrektywy, zainteresowane 

podmioty (wykonawcy, partnerzy prywatni) najpierw składają wnioski o 

dopuszczenie do udziału w negocjacjach, a następnie – po weryfikacji informacji 

zawartych we wnioskach – zaproszeni przez instytucję zamawiającą (podmiot 

publiczny) wykonawcy składają wstępne oferty, które będą podlegały 

negocjacjom. Strony mogą negocjować praktycznie każdy aspekt przedsięwzięcia, 

z wyjątkiem minimalnych wymogów i kryteriów udzielenia zamówienia. 

Negocjacje mogą zostać podzielone na kolejne etapy, jednakże dyrektywa 

przewidziała również możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

                                                        
36 Zob.: J. Davey, Procedures Involving Negotiation in the New Public Procurement Directive: 
Key Reforms to the Grounds for Use and the Procedural Rules, Public Procurement Law 
Review 2014, Issue 4, str. 105. 
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wstępnych bez prowadzenia negocjacji, o ile instytucja zamawiająca zastrzegła 

sobie taką możliwość. W przypadku procedury wyboru partnera prywatnego 

celem wspólnej realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego trudno sobie jednak wyobrazić taką sytuację. Jeśli podmiot publiczny 

chce zakończyć negocjacje, informuje o tym wszystkich oferentów i wyznacza im 

termin do składania ofert końcowych, które nie będą już negocjowane. 

 

 Z kolei dialog konkurencyjny, uregulowany w art. 30 dyrektywy, różni się od 

procedury konkurencyjnej z negocjacjami mniejszym stopniem doprecyzowania 

wymogów podmiotu publicznego oraz szerszymi możliwościami negocjacyjnymi. 

Instytucje zamawiające określają bowiem swoje potrzeby i wymagania w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz precyzują te wymagania w ogłoszeniu lub w 

dokumencie opisowym. Równocześnie opisują kryteria udzielenia zamówienia i 

przedstawiają orientacyjny harmonogram. Celem dialogu konkurencyjnego jest 

ustalenie i sprecyzowanie środków, które najlepiej zaspokoją potrzeby podmiotu 

publicznego. W związku z tym pertraktacjom podlegają wszystkie aspekty 

zamówienia, a dialog jest prowadzony do momentu, gdy instytucja zamawiająca 

może określić rozwiązania, które zaspokoją jej potrzeby. Procedura może być 

podzielona na etapy, a po jej zakończeniu uczestnicy są zapraszani do składania 

ofert końcowych, które można wyjaśniać, uszczegółowić oraz zoptymalizować na 

wniosek instytucji zamawiającej, jednakże nie może to wprowadzać zmian w 

istotnych aspektach oferty lub zamówienia publicznego. 

 Oceniając kwestie proceduralne obu przedstawionych trybów, wydaje się, 

że dialog konkurencyjny będzie bardziej dostosowany do potrzeb negocjacji 

prowadzonych w celu wyboru partnera prywatnego do realizacji projektu PPP. 

Taka supozycja nie przekreśla możliwości skorzystania z procedury 

konkurencyjnej z negocjacjami, lecz stanowi potwierdzenie większej elastyczności 

negocjacyjnej trybu dialogu konkurencyjnego.  
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 Analizując wskazane wcześniej podstawy stosowania dialogu 

konkurencyjnego oraz procedury konkurencyjnej z negocjacjami pod kątem ich 

zastosowania w procedurze wyboru partnera prywatnego w partnerstwie 

publiczno-prywatnym, trzeba podkreślić szersze możliwości stosowania obydwu 

wskazanych trybów pod rządami nowych przepisów. Partnerstwo publiczno-

prywatne na pewno wymaga negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności 

dotyczące charakteru, stopnia złożoności lub struktury prawnej i finansowej albo 

z uwagi na ryzyko związane robotami budowlanymi, dostawami lub usługami 

realizowanymi w ramach przedsięwzięcia PPP. W praktyce bowiem podmiot 

publiczny negocjuje z partnerem prywatnym takie kwestie, jak chociażby 

wspomniany już zakres zadań, determinujący odpowiednie ryzyko po stronie 

jednego lub drugiego partnera, wysokość wkładu własnego, terminy, czy podział 

ewentualnych dochodów. W ten sposób negocjacje pozwalają ocenić atrakcyjność 

realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno 

z perspektywy podmiotu publicznego, jak i partnera prywatnego, a także 

prawidłowo rozłożyć akcenty związane z ponoszeniem ewentualnego ryzyka (tak, 

aby nadal możliwe było PPP, a nie, przykładowo, koncesja). Ponadto negocjacje 

pozwalają podmiotowi publicznemu ukształtować sposób realizacji 

przedsięwzięcia tak, aby optymalnie zabezpieczyć interes publiczny oraz uzyskać 

jak najlepszą efektywność, zgodnie z zasadą Best Value for Money. Dlatego też 

efekty negocjacji przekładają się następnie m.in. na kryteria oceny ofert 37 . 

Konieczność prowadzenia negocjacji nie jest jednak jedyną przesłanką przydatną 

w PPP, z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie realizowane w tej formule może 

                                                        
37 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do obligatoryjnych 
kryteriów oceny ofert należą: 1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem 
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, 2) terminy i wysokość 
przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one 
planowane. Z kolei do grupy fakultatywnych kryteriów oceny ofert (art. 6 ust. 3) w 
szczególności należą: 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. 
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również obejmować rozwiązania projektowe lub innowacyjne, jak również może 

wymagać dostosowania łatwo dostępnych rozwiązań. Rozszerzenie katalogu 

przesłanek stosowania obu omawianych trybów należy więc ocenić pozytywnie. 

 

Dyrektywa w sprawie udzielania koncesji 

 

 Mimo możliwości wyboru partnera prywatnego w trybie zamówień 

publicznych, praktyka pokazuje, że zdecydowana większość partnerstw publiczno-

prywatnych ma jednak charakter koncesyjny, co związane jest ze sposobem 

wynagradzania partnera prywatnego, któremu przysługuje prawo do pobierania 

pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede 

wszystkim to prawo wraz  z zapłatą sumy pieniężnej. Wybór partnera prywatnego 

w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest najczęściej 

podyktowany ograniczonymi środkami finansowymi po stronie podmiotu 

publicznego, który w ten sposób stara się zminimalizować konieczność 

partycypacji w kosztach realizowanego przedsięwzięcia. Jak już wcześniej 

wspomniano, szczątkowe uregulowanie tematyki koncesji na poziomie prawa Unii 

Europejskiej, tworzyło stan niepewności prawnej co do możliwości jej stosowania 

w projektach PPP i było uznawane za istotną przeszkodę w rozwoju partnerstwa 

publiczno-prywatnego. Już w 2005 r. Komisja Europejska wskazywała na 

konieczność przyjęcia rozwiązań legislacyjnych dotyczących koncesji na poziomie 

UE, twierdząc, że ogólne przepisy Traktatu, nawet wyjaśnione przez samą Komisję, 

nie gwarantują dostatecznego bezpieczeństwa prawnego, w szczególności dlatego, 

że dają zbyt dużą swobodę instytucjom zamawiającym38.  Dyrektywa 2014/23/UE 

w sprawie udzielania koncesji ma rozwiać istniejące wątpliwości. 

 

                                                        
38  Szerzej: Komunikat Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie 
partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień 
publicznych i koncesji, z dnia 15 listopada 2005 r., KOM(2005) 569, str. 5-9. 
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 Przyjęcie dyrektywy koncesyjnej można uznać za największą zmianę 

wprowadzoną w ramach reformy unijnego sytemu zamówień publicznych. Warto 

jednak podkreślić, że proces legislacyjny w jej zakresie nie należał do 

najłatwiejszych. Uchwalony tekst dyrektywy zdecydowanie różni się od propozycji 

przedstawionej pierwotnie przez Komisję Europejską, która planowała stworzyć 

bardziej rozbudowane i konkretne procedury. Nie oznacza to jednak, że ramowy 

charakter dyrektywy koncesyjnej podważa jej walory praktyczne, ponieważ samo 

uregulowanie omawianej problematyki stanowi poważny krok do przodu na 

drodze budowy znowelizowanego systemu zamówień publicznych Unii 

Europejskiej.  

 

 Z praktycznego punktu widzenia należy przede wszystkim zauważyć, że 

duża część przepisów dyrektywy koncesyjnej wzorowana jest na przepisach trzech 

pozostałych dyrektyw zamówieniowych: klasycznej i sektorowej, a także 

dyrektywy obronnej, takich jak przepisy dotyczące: reguł udzielania koncesji na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi; umów mieszanych; udziału w 

postępowaniu zakładów pracy chronionej; usług badawczych i rozwojowych; 

wykonawców; stosowania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); zapewnienia 

poufności; obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego 

i prawa pracy; publikacji ogłoszeń; udostępniania w formie elektronicznej 

dokumentów koncesji; konfliktów interesów; kwalifikacji i oceny podmiotowej 

kandydatów; informowania wykonawców o decyzjach podjętych w toku 

postępowania; podwykonawstwa; modyfikacji umów; monitorowania i 

sprawozdawczości 39 . Dyrektywa koncesyjna rozszerzyła zakres stosowania 

dyrektyw odwoławczych na sprawy związane z udzielaniem koncesji.   

 

                                                        
39 Zob.: A. Kowalski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji [w:] M. Olejarz (red.), Zamówienia publiczne 
w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury 
udzielania zamówień publicznych, Warszawa 2014, Urząd Zamówień Publicznych, str. 
218-219. 
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 Przyjęcie całej dyrektywy koncesyjnej ma istotne znaczenie dla 

funkcjonowania partnerstw publiczno-prywatnych, stąd też należałoby zapewne 

omówić wszystkie jej przepisy. Ramy tematyczne niniejszego opracowania nie 

pozwalają jednak na tak dokładną analizę. Warto natomiast podkreślić znaczenie 

dyrektywy w wyjaśnieniu pewnych kwestii spornych, niezwykle istotnych dla 

realizacji przedsięwzięć w formule PPP.  

 

 W szczególności należy w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestię 

definiowania ryzyka w dyrektywie koncesyjnej. Odpowiednie pojmowanie 

ryzyka ma kluczowe znaczenie dla przygotowania partnerstwa publiczno-

prywatnego, ponieważ prowadzi do jego właściwej identyfikacji oraz pozwala na 

efektywny podział zadań między podmiot publiczny a partnera prywatnego. 

Ponadto alokacja ryzyka ma decydujący wpływ na procedurę wyboru partnera 

prywatnego. Co prawda zarówno zamówienia publiczne, jak i koncesje mają  w tym 

zakresie podobny cel, jakim jest wyłonienie podmiotów prywatnych dla realizacji 

PPP, jednakże odbywa się to na innych zasadach dotyczących podziału ryzyka i 

zadań40.  

 

 Dyrektywa koncesyjna wskazuje, że udzielenie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi wiąże się z przeniesieniem na koncesjonariusza 

ryzyka operacyjnego związanego z eksploatacją tych obiektów lub 

wykonywaniem tych usług i obejmującego ryzyko związane z popytem lub z 

podażą, lub oba te ryzyka. Dyrektywa uznaje przy tym, że koncesjonariusz 

przejmuje ryzyko operacyjne, jeśli w normalnych warunkach 

funkcjonowania nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów 

inwestycyjnych lub kosztów poniesionych w związku z eksploatacją 

obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem 

koncesji. Część ryzyka przeniesiona na koncesjonariusza musi obejmować 

rzeczywiste narażenie na wahania rynku, tak aby jakiekolwiek potencjalne 

                                                        
40 H. Nowicki, P. Nowicki, Partnerstwo publiczno-prywatne jako element… op. cit., str. 85. 
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szacowane straty ponoszone przez koncesjonariusza nie były jedynie nominalne 

ani nieistotne. Ryzyko operacyjne jest zatem generowane przez czynniki, które są 

niezależne od stron i pozostają poza ich kontrolą.  

 

 Pojęcie ryzyka operacyjnego nie pojawiało się w przepisach wcześniej 

obowiązujących dyrektyw zamówieniowych. Warto jednak pamiętać, że przepisy 

dyrektywy koncesyjnej nie tyle stworzyły nową kategorię ryzyka, co po 

prostu uwzględniły dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie 41 . Możemy zresztą 

zauważyć, że przekształcanie treści wyroków Trybunału w konkretne przepisy 

prawne zawarte w dyrektywie są znakiem charakterystycznym przedmiotowej 

reformy unijnego systemu zamówień publicznych. Prawodawca unijny dąży w ten 

sposób do ujednolicenia i skodyfikowania owego systemu, starając się 

jednocześnie podnosić świadomość prawną korzystających z niego podmiotów.  

 

 Podsumowując, trzeba przyznać, że dyrektywa koncesyjna, oprócz 

porządkowania proceduralnych kwestii związanych z udzielaniem koncesji na 

roboty budowlane lub usługi, stara się rzucić nowe, bardziej jasne światło na samą 

koncepcję koncesji per se. Jej przyjęcie należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, 

patrząc chociażby na niezwykle dynamiczny rozwój partnerstwa publiczno-

prywatnego, mimo wielu niejasności czy też wręcz sprzeczności występujących w 

przepisach prawa poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wydaje się, że ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi jest już w dużej mierze dostosowana do rozwiązań wynikających z prawa 

unijnego, więc zmiany w jej przepisach nie będą aż tak znaczne. Warto jednak 

                                                        
41 Trybunał zajmował się kwestiami ryzyka m.in. w wyroku z dnia 13 października 2005 
r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke 
Brixen AG; w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-274/09 Privater Rettungsdienst 
und Krankentransport Stadle przeciwko Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Passau; Wyrok Trybunału z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-
348/10 Norma-A SIA, Dekom SIA przeciwko Latlages plānošanas reģions (wstępującej w 
prawa Ludzas novada dome) – wszystkie wyrok dostępne na stronie internetowej 
Trybunału Sprawiedliwości UE pod adresem www.curia.eu  



 22 

zauważyć, że implementując nowe dyrektywy zamówieniowe, ustawodawca 

powinien rozstrzygnąć pewne kwestie fundamentalne dla prawidłowego 

funkcjonowania sytemu zamówień publicznych w Polsce, likwidując chociażby 

rozdźwięk między środkami ochrony prawnej przysługującymi na gruncie ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy koncesyjnej42. 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce spójności w perspektywie 2014-

2020 

 

 Mimo braku przepisów odnoszących się bezpośrednio do PPP w nowych 

dyrektywach zamówieniowych, regulacje expressis verbis dotyczące partnerstwa 

publiczno-prywatnego zostały wprowadzone rozporządzeniem 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 1083/200643. Przepisy 

rozporządzenia dotyczą tzw. hybrydowego PPP, a więc partnerstwa publiczno-

prywatnego realizowanego z zaangażowaniem środków finansowych 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Warto przy tym zauważyć, iż w ślad za 

przepisami unijnymi polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie 

definicji „projektu hybrydowego”, który polega na wspólnej realizacji projektu 

                                                        
42 Odwołanie na czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego wnosi się, na 
podstawie przepisów ustawy Pzp, do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do sądu na 
drodze postępowania cywilnego. Natomiast skargę na udzielenie koncesji wnosi się do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, a więc na drodze sądowoadministracyjnej. Takie 
rozwiązanie jest zupełnie niezrozumiałe mając na uwadze fakt, że zarówno „tradycyjne” 
zamówienia publiczne, jak i koncesje na roboty budowlane lub usługi, stanowią 
zamówienia publiczne sensu largo. 
43 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320. 
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przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia 

1303/2013, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej44. 

 

 Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 24 rozporządzenia 1303/2013 partnerstwa 

publiczno-prywatne oznaczają 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. Z 

kolei operacja oznacza projekt, umowę, przedsięwzięcie lub grupę projektów 

wybrane przez instytucje zarządzające danych programów operacyjnych lub na ich 

odpowiedzialność, przyczyniające się do realizacji celów priorytetu lub 

priorytetów, do których się odnoszą, przy czym w kontekście instrumentów 

finansowych operacja składa się z wkładów finansowych z programu do 

instrumentów finansowych oraz z późniejszego wsparcia finansowego 

świadczonego przez te instrumenty finansowe (art. 2 pkt 9). Rozporządzenie 

definiuje również tzw. operację PPP, a więc operację, która ma być realizowana lub 

jest realizowana w ramach struktury partnerstwa publiczno-prywatnego (art. 2 

pkt 25). 

 

 Rozporządzenie 1303/2013 daje jednoznacznie zielone światło na 

finansowanie operacji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 

Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki, zwane wspólnie 

europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI), wskazując, że 

                                                        
44 Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146). 
Inwestycją infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego 
lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub 
użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za 
wynagrodzeniem (art. 34 ust. 2). 
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mogą być one wykorzystane w celu wsparcia operacji PPP. Jednocześnie w 

przepisie art. 62 rozporządzenia zaznaczono, iż takie wsparcie musi być zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi pomocy państwa 

(pomocy publicznej) oraz zamówień publicznych. Oznacza to, że finansowanie 

projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ze 

środków unijnych, mimo, że możliwe i dozwolone, nie jest automatycznie 

wyłączone spod reżimu przepisów dotyczących pomocy publicznej.  

 

 Realizowanie operacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

rozszerza, w drodze odstępstwa, krąg potencjalnych beneficjentów, którym może 

być podmiot prawa publicznego inicjujący daną operację, albo partner prywatny, 

a więc podmiot regulowany prawem prywatnym danego państwa członkowskiego, 

który został lub ma zostać wybrany do realizacji danej operacji (art. 63 ust. 1). 

Partner prywatny może zostać beneficjentem na potrzeby wsparcia z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, o ile spełnia i podejmuje wszystkie 

stosowne obowiązki beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem ramowym. W trakcie 

realizacji operacji partner prywatny może również zostać zastąpiony jako 

beneficjent, jeżeli wymagają tego warunki umowy PPP lub umowy dofinansowania 

między partnerem prywatnym a instytucją współfinansującą daną operację. Stając 

się beneficjentem partner prywatny zostaje de iure odpowiedzialny za inicjowanie 

lub inicjowanie i wdrażanie operacji. Oznacza to również, że jego wydatki mogą 

zostać kwalifikowane.  

 

 Rozporządzenie przewiduje również możliwość kwalifikowania wydatków 

z tytułu operacji PPP poniesionych i pokrytych przez partnera prywatnego w 

sytuacji, gdy nie jest on beneficjentem, a jest nim partner publiczny. Jak wynika z 

przepisu art. 64 ust. 1 rozporządzenia takie wydatki mogą zostać uznane za 

poniesione i pokryte przez beneficjenta oraz za ujęte we wniosku o płatność 

skierowanym do Komisji jeżeli beneficjent zawarł umowę PPP z partnerem 

prywatnym, a instytucja zarządzająca potwierdziła, że deklarowane wydatki 
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rzeczywiście zostały pokryte przez partnera prywatnego i że operacja jest zgodna 

z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi, z programem oraz z 

warunkami wsparcia dla danej operacji. Niewątpliwie należy stwierdzić, że 

proponowane rozwiązanie legislacyjne może przyczynić się do wzrostu 

popularności realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych 

w formule PPP, a także wyklaruje kwestie związane z rozliczeniami pomiędzy 

stronami PPP. 

 

 Dodatkowo, w dniu 4 lipca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji 

Europejskiej nr 2015/1076 ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące 

zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które 

mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.  

 

 Przedmiotowe rozporządzenie ma duże znaczenie dla projektów 

hybrydowych planowanych do realizacji w ramach Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, ponieważ doprecyzowuje on 

postanowienia art. 63 ust 3 rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie zastąpienia 

partnera prywatnego jako beneficjenta podczas realizacji projektu, jak również 

zasady dotyczące stosowania rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 64 

ust. 2-3 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

 

 Reasumując wypada wskazać, że przyjęcie omawianych przepisów jest 

niezwykle istotne dla realizacji polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020. 

Dla wielu beneficjentów, których możliwości finansowe w zakresie realizacji 

projektów unijnych zostały mocno ograniczone po niezwykle intensywnej 

perspektywie 2007-2013, realizacja operacji PPP może być jedyną możliwością 

wykorzystania środków w ramach polityki spójności. Na marginesie należy 



 26 

ponadto zaznaczyć, że w trakcie prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na 

lata 2014-2020 uregulowano także kwestie dotyczące partnerstw publiczno-

prywatnych z udziałem instytucji unijnych. Odpowiednie regulacje znalazły się w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EUROATOM) nr 966/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euroatom) nr 1605/200245  oraz rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 

110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia 

finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o 

których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euroatom) nr 966/201246. 

 

 Odpowiadając natomiast na zadane pytanie należy uznać, że istniejące w 

chwili obecnej przepisy prawa na szczeblu Unii Europejskiej są wystarczające do 

prowadzenia inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Istotnym 

jednak jest aby instytucje unijne prowadziły szeroką kampanię informacyjną w 

tym zakresie, promując i jednocześnie tłumacząc stosowanie nowych przepisów. Z 

punktu widzenia realizacji inwestycji w formule PPP najważniejsze wydają się być 

działania propagujące dobre praktyki oraz sprawdzone rozwiązania w różnych 

państwach członkowskich, a także wytyczne (np. Komisji Europejskiej) co do 

realizacji projektów hybrydowych, uwzględniające kwestie proceduralne 

związane z wyborem partnera prywatnego, czy też kształtowaniem długu 

publicznego oraz ewentualnym występowaniem pomocy publicznej.  

 

  

Czy państwa członkowskie oraz regiony, które dopiero wprowadzają PPP mają 

dostatecznie dobry dostęp do rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych w 

innych państwach członkowskich i regionach, gdzie inwestycje realizowane w 

                                                        
45 Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1. 
46 Dz. Urz. UE L 38 z 7.2.2014, str. 2. 
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ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mają dłuższą historię i – w 

konsekwencji – regiony te posiadają większe doświadczenie? 

 

 Wydaje się, że poziom informacji dotyczący realizacji przedsięwzięć w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także istniejących procedur i 

przepisów prawa w innych państwach członkowskich, nie jest wystarczający ani 

zadowalający. Przy czym należy pamiętać, że taki stan rzeczy spowodowany jest 

kilkoma czynnikami. 

 

 Po pierwsze, musimy mieć na względzie fakt, że przepisy prawa 

poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, które znajdują 

zastosowanie przy realizacji projektów w ramach PPP, często różnią się od siebie 

w dość istotny sposób. W konsekwencji niemożliwe jest bezkrytyczne 

przejmowanie rozwiązań i praktyk z innych państw członkowskich, bez 

możliwości „dostosowania ich” do krajowych przepisów prawa oraz realiów 

ekonomicznych. Konieczne jest zatem nie tylko tworzenie platformy wymiany 

wiedzy o realizowanych projektach, lecz także dzielenie się informacjami na temat 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

 Po drugie, należy uwzględnić różny stopień zaangażowania państw 

członkowskich w inwestycje realizowane w PPP. Trudo jest bowiem porównywać 

np. rozwiązania z Wielkiej Brytanii, z początkującymi projektami PPP w Polsce.  

 

 Po trzecie, profesjonalne przygotowanie inwestycji realizowanej w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga dość dużego nakładu środków 

finansowych. Stąd też, jak można przypuszczać, podmioty, które skutecznie 

realizują bądź zrealizowały takie inwestycje, niechętnie będą dzieliły się 

wszystkimi doświadczeniami nieodpłatnie, a kancelarie czy grupy doradcze 

obsługujące PPP będą pilnie strzegły nabytego doświadczenia. W ich interesie 

gospodarczym nie leży upowszechnianie tego typu informacji. 
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 Po czwarte, musimy wskazać, że instytucje unijne wykazują się w 

omawianym względzie dość małą inicjatywą. Komisja Europejska jest autorką 

nielicznych opracowań (w formie wytycznych) dotyczących partnerstwa 

publiczno-prywatnego, jednakże bardzo często ogólnikowość stwierdzeń tam 

padających nie pozwala na ich subsumpcję do konkretnych inwestycji i 

przedsięwzięć. Natomiast w sytuacji realizacji projektów hybrydowych pewne 

konkretne wskazówki od Komisji Europejskiej wydają się być wręcz 

koniecznością. Z drugiej strony, instytucje takie jak Komitet Regionów mogą być 

wspaniała platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wypływających z 

inicjatyw i działań lokalnych i regionalnych. To właśnie tutaj można by oczekiwać 

stworzenia płaszczyzny, w której tak cenna wiedza mogłaby być dzielona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

wpisują się w założenia strategii EUROPA 2020? 
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 Strategia EUROPA 2020, czyli Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, to unijna 

strategia wzrostu, zaprogramowana na 10 lat (do 2020 r.). Przedsięwzięcia 

realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mogą stanowić istotny 

element realizacji ww. Strategii. 

 

 Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na gospodarcze założenia Strategii 

EUROPA 2020. W Strategii wskazano, jak bardzo systemy gospodarcze wszystkich 

państw członkowskich Unii Europejskiej są od siebie zależne. Podkreślono 

również, że w konsekwencji kryzysu gospodarczego i poważnego ograniczenia 

wydatków publicznych niektóre państwa członkowskie miały problem w 

zapewnieniu wystarczającego finansowania podstawowej infrastruktury, 

nieodzownej w obszarach takich jak transport i energia, nie tylko na potrzeby 

rozwoju swojej własnej gospodarki, ale również po to, aby w pełni uczestniczyły w 

wewnętrznym rynku. Inwestycje realizowane w partnerstwie publiczno-

prywatnym mogą znacząco przyczynić się do poprawy podstawowej 

infrastruktury, odpowiedzialnej za świadczenie usług publicznych. Projekty 

dotyczące np. mieszkalnictwa, transportu, bezpieczeństwa energetycznego, czy też 

projekty rewitalizacyjne, mogą znacząco wpłynąć na gospodarkę zarówno w skali 

lokalnej – a więc najbliżej obywateli, jak i w skali całego kraju, a przy odpowiedniej 

koordynacji, również w skali unijnej. Partnerstwo sektora publicznego z 

podmiotami prywatnymi zapewni również odpowiedni poziom finansowania 

realizacji inwestycji, w sytuacji deficytu finansów publicznych. Mając na uwadze 

fakt, że Strategia EUROPA 2020 zakłada swojego rodzaju współodpowiedzialność 

sektora publicznego i prywatnego za rozwój gospodarczy (co najdobitniej wydać 

chociażby w założeniach dotyczących rozwoju sektora B+R), formuła współpracy 

oparta na partnerstwie publiczno-prywatnym, pozwalająca na osiąganie celów i 

realizację zadań w dłuższej perspektywie czasowej, wydaje się być najbardziej 

odpowiednia. PPP pozwala na zawieranie wieloletnich umów, które – przy 

odpowiednim przygotowaniu – zabezpieczają zarówno interes publiczny, jak i 
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interes prywatny partnera prywatnego – zakładając, że podmioty publiczne 

rzeczywiście zaczną postrzegać ich jako partnerów. 

 

 Z kolei mając na uwadze aspekty ekologiczne, czy też innowacyjne, zawarte 

w Strategii EUROPA 2020, należy wskazać, że partnerstwo publiczno-prywatne, 

poprzez możliwość korzystania z potencjału podmiotów prywatnych, stanowi 

instrument, który o wiele skuteczniej będzie wypełniał środowiskowe oraz 

proinnowacyjne cele Strategii. Podmioty publiczne nie mają często wiedzy, ani 

doświadczenia w tym zakresie. Z kolei partnerzy prywatni, którzy są zmuszani do 

ciągłego rozwoju pod wpływem presji konkurencyjnej na rynku, o wiele bardziej 

dbają o jakość prowadzonej działalności, czy też świadczonych usług. W 

szczególności należy tu docenić potencjał innowacyjny sektora małych i średnich 

przedsiębiorców. W inwestycjach realizowanych w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego, podmioty publiczne będą miały możliwość nie tylko 

czerpać z wiedzy przedsiębiorców prywatnych, lecz również uczyć się 

optymalizować działania pod kątem osiągania najlepszych efektów 

ekonomicznych, przy jednoczesnym dbaniu o innowacyjność, jakość oraz efekt 

środowiskowy. Zasada Best Value for Money najlepiej odzwierciedla potencjał 

drzemiący w PPP, który można wykorzystać przy realizacji założeń Strategii 

EUROPA 2020, przy jednoczesnym założeniu, że owe VALUE może odnosić się do 

różnych wartości: ekonomicznych, społecznych, innowacyjnych czy też 

ekologicznych. Tylko i wyłącznie od kreatywności oraz możliwości 

koncyliacyjnych podmiotów publicznych oraz partnerów prywatnych zależeć 

będzie, jakim wartościom przypiszą oni znaczenie przy realizacji przedsięwzięć w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Czy inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

mogą przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania środków 

alokowanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej? 
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 Biorąc pod uwagę charakter prawno-ekonomiczny przedsięwzięć 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego należy stwierdzić, 

że w przypadku odpowiednio przygotowanego PPP zdecydowanie możemy 

oczekiwać bardziej efektywnego wykorzystania środków alokowanych w ramach 

polityki spójności Unii Europejskiej.   

 

 Według opublikowanego w czerwcu 2012 r. raportu EPEC „EU Funds in PPPs. 

Project stocktake and case studies” w Unii Europejskiej zrealizowano do 2011 r. 

zaledwie 49 projektów hybrydowych w tzw. modelu DBFO. W tym dominującą 

pozycję mają projekty transportowe: 11 projektów transportowych o łącznej 

wartości 3738 mln euro stanowi 89,6% wartości wszystkich 49 zidentyfikowanych 

projektów (4171 mln euro). Ich zakres przedmiotowy obejmuje: multimodalny 

terminal kontenerowy/terminal kolejowy, port lotniczy, obwodnice drogowe, 

autostrady i mosty. Według krajów wiodącą grupę stanowią: Grecja, Portugalia, 

Francja i Słowenia (w przypadku Słowenii jest to aż 10 projektów, ale o relatywnie 

niewielkiej wartości). 

 

 Według Komisji Europejskiej wartość dodana PPP w ramach realizacji 

projektów hybrydowych wynikała z następujących możliwości partnera 

prywatnego: 

- zapewnienie dodatkowego kapitału, 

- zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania, 

- innowacyjność i dostęp do nowoczesnych technologii, doświadczenie, 

specjalizacja, 

- lepsze określenie potrzeb i optymalne wykorzystanie zasobów, 

- przyśpieszenie realizacji inwestycji, 

- redukcja kosztów operacyjnych, 

- dywersyfikacja i podmiotowy podział ryzyka, 

- podniesienie jakości świadczonych usług. 
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 Należy jednak zwrócić uwagę, że w perspektywie 2007-2013 nie istniały na 

gruncie prawa unijnego żadne szczególne regulacje prawne dotyczące wprost 

partnerstwa publiczno-prywatnego, co niewątpliwie powodowało stan 

niepewności wśród beneficjentów środków unijnych co do zgodności z prawem 

Unii Europejskiej projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, 

realizowanych jednak na podstawie przepisów krajowych odnoszących się do PPP. 

Nowe rozwiązania prawne, przygotowane na perspektywę 2014-2020 

niewątpliwie przyczynią się do zmiany takiego stanu rzeczy. 

  

 Zmiana przepisów to jednak nie wszystko. Najbardziej istotną kwestią jest 

bowiem przygotowanie podmiotu publicznego do realizacji przedsięwzięć w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak pokazuje praktyka to właśnie 

czynności przygotowawcze stanowią duży problem dla podmiotów publicznych, 

najczęściej rzutując na pomyślność (lub jej brak) realizacji całej inwestycji. 

 

 W swoich informacjach o wynikach kontroli nt. „Realizacja przedsięwzięć w 

systemie partnerstwa publiczno-prywatnego” 47  Najwyższa Izba Kontroli 

pozytywnie oceniła podejmowanie przez podmioty publiczne przedsięwzięć w 

systemie PPP, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz pomimo niewielkiej 

dotychczas skali realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. Podkreśliła jednak, że najlepiej do realizacji inwestycji w formule 

PPP były przygotowane te podmioty publiczne, które korzystały z fachowego 

doradztwa i analizowały przyczyny niepowodzenia nieudanych postępowań. 

Wynikają z tego dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, istnieje pilna potrzeba 

szerszego udostępnienia podmiotom publicznym profesjonalnej obsługi 

przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z 

praktyki jednak wynika, iż z racji dość wąskiego rynku podmiotów, które 

legitymują się doświadczeniem w obsłudze projektów PPP, koszt takich usług jest 

bardzo wysoki, co samo w sobie stanowi barierę w ich dostępności. Po drugie, 

                                                        
47 Opublikowany: www. nik.gov.pl/pliki/id,4883,vp,6353.pdf  
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przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia w formule PPP wymaga wiedzy i 

zrozumienia istoty samego PPP oraz pewnego rodzaju samoświadomości 

podmiotu publicznego. Oznacza to, że podmiot publiczny musi rozumieć sposób 

działania i prowadzenia współpracy z partnerem prywatnym w ramach PPP, 

dostrzegać różnice pomiędzy PPP a tradycyjnymi zamówieniami publicznymi, czy 

też koncesjami na roboty budowlane lub usługi, a także mieć świadomość 

własnych ograniczeń i możliwości w zakresie realizacji PPP. Ciężko wyciągnąć 

prawidłowe wnioski z popełnionych wcześniej błędów bez posiadania 

fundamentalnej wiedzy na temat funkcjonowania partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

 Analizując rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego można zauważyć, że 

PPP powraca do łask wtedy, gdy sektor publiczny boryka się problemami deficytu 

finansów publicznych. Egzemplifikacji dostarcza okres lat 90’ XX w., kiedy to sektor 

publiczny coraz bardziej odczuwał problemy związane z niedoborem środków 

finansowych i wzrostem długu publicznego, przy jednoczesnej potrzebie rozwoju 

systemu usług publicznych i budowy infrastruktury48. W czasie obecnego kryzysu 

gospodarczego, największego w historii Unii Europejskiej, kiedy z jednej strony 

istnieje duże zapotrzebowanie na nowoczesną infrastrukturę oraz usługi, a z 

drugiej strony kiedy możliwości finansowe jednostek sektora publicznego, w 

szczególności jednostek samorządu terytorialnego, są mocno ograniczone, 

partnerstwo publiczno-prywatne wydaje się być dość kuszącym rozwiązaniem. 

Wobec braku możliwości uzupełnienia deficytu środków publicznych poprzez 

pozyskanie ich w drodze kredytów, pożyczek, emisji obligacji, czy też zwiększania 

dochodów podatkowych, wybór partnerstwa publiczno-prywatnego jako 

optymalnej formuły realizacji przedsięwzięć jest nie tyle przemyślany, co po 

prostu konieczny. Zasadniczy problem polega jednak na tym, że decyzja o 

realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nie 

                                                        
48  P. Nowicki, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób realizacji inwestycji 
publicznych – zarys problematyki, [w:] Państwo a gospodarka, pod redakcją A. 
Brzezińskiej-Rawy i H. Nowickiego, Toruń 2012, s. 97. 
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może być jedynie podyktowana brakiem środków finansowych po stronie 

podmiotu publicznego 49 . Tymczasem, jak pokazuje praktyka, to właśnie 

niedobór środków finansowych jest najczęstszym spiritus movens decyzji o 

realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Taki 

stan rzeczy potwierdza chociażby raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego 

wynika, że większość podmiotów kontrolowanych brała pod uwagę PPP tylko 

wtedy, gdy nie było innych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć, 

natomiast pozafinansowe przesłanki występowały niezwykle rzadko50. Wynikać 

to może z faktu niezrozumienia istoty partnerstwa publiczno-prywatnego. Historia 

PPP wskazuje bowiem, że zazwyczaj wtedy, gdy państwa „odkrywają” PPP, 

głównym argumentem przemawiającym za wykorzystywaniem tej formuły jest 

chęć wykorzystania kapitału prywatnego do realizacji zadań publicznych. Dopiero 

właściwe pojęcie istoty partnerstwa publiczno-prywatnego, wynikające ze 

zdobytego doświadczenia, pozwala im na wykorzystywanie PPP w celu 

poszukiwania większej efektywności oraz Value for Money, a więc osiągnięciu 

możliwie najlepszego rezultatu w ramach posiadanych zasobów51. 

 

 Należy więc uświadamiać podmiotom publicznym, że wybór partnerstwa 

publiczno-prywatnego, w szczególności jako instrumentu do realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, musi być wyborem 

racjonalnym. Pojęcie „racjonalnego wyboru partnerstwa publiczno-

                                                        
49  Szerzej: P. Nowicki, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, [w:] System zamówień 
publicznych w Polsce, red. J. Sadowy, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013, s. 
423. 
50 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Realizacja przedsięwzięć w 
systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, Warszawa 2013, s. 13. Jako przykład 
kierowania się pozafinansowymi przesłankami przemawiającymi za stosowaniem 
partnerstwa publiczno-prywatnego, NIK wskazał podmioty, które brały pod uwagę 
najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, sposób generowania strumienia przychodów oraz 
wykonalność projektów.  
51  Zob.: A. Panasiuk, [w:] A. Panasiuk, D. Kłoda, Zamówienia publiczne przyjazne 
innowacjom, Warszawa 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 33. Również 
w temacie osiągania efektywności ekonomicznej zob.: P. Nowicki, Efektywne zamówienia 
publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Warszawa 
2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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prywatnego”52 odwołuje się w swojej istocie do ekonomicznej teorii racjonalnego 

wyboru. Jej generalne założenie sprowadza się do tego, że podmiot (konsument) 

rozdziela swój dochód na zakupy niezbędnych produktów w takich proporcjach, 

które z jego punktu widzenia są najkorzystniejsze, maksymalizując łączną sumę 

użyteczności nabywanych dóbr. Z jednej strony ponosi stratę związaną z 

płatnością za dokonane zakupy, lecz strata ta jest kompensowana przyrostem 

użyteczności w wyniku nabycia nowych dóbr, czy też realizacji inwestycji. Podmiot 

publiczny, decydując się na realizację przedsięwzięcia w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego, powinien poprzedzić swoją decyzję chociażby gruntowną 

analizą kosztów i korzyści, wynikających ze stosowania PPP, poznaniem rynku 

właściwego dla założonego przedsięwzięcia oraz zrozumieniem możliwości 

sektora prywatnego w tym zakresie. W rzeczywistości jednak podmioty publicznie 

nie działają tak racjonalnie, opierając swoje decyzje na bliżej nieokreślonych 

schematach, wynikających z przyzwyczajeń, nieprzemyślanych preferencji 

rynkowych, trendach, czy też pod wpływem nacisków natury politycznej lub 

społecznej53. Innymi słowy, decyzjami podmiotów publicznych, czy też generalnie 

konsumentów, kierują najczęściej czynniki pozaekonomiczne54. Taki trend należy 

zmieniać, chociażby poprzez propagowanie dobrych praktyk partnerstwa 

publiczno-prywatnego, o czym wspomniano już wcześniej. 

                                                        
52 Szerzej: P. Nowicki, Ekonomiczne aspekty wyboru partnerstwa publiczno-prywatnego 
[w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce, pod redakcją G. Wrzeszcz-
Kamińskiej oraz I. Ścibiorskiej-Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wrocław 2014, str. 71-81. 
53 Szerzej: R. B. Korobkin, T. S. Ulen, Law and Behavioral Science: Removing the Rationality 
Assumption from Law and Economics, California Law Review 2000, vol. 88, issue 4, s. 1055-
1056. 
54 Szerzej na ten temat: J. J. Rachlinski, The Psychological Foundations of Behavioral Law 
and Economics, University of Illinois Law Review 2011, No. 5, s. 1675-1696. 


