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Jak zakończyć projekt PPP sukcesem
na przykładzie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
oraz osiedla Juliusz w Sosnowcu
Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Projekty PPP Krakowa
Na końcu dodatek specjalny:
Czynniki sukcesu projektu PPP w Nowym Sączu.
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Równolegle do systemu polityki PPP i wsparcia podmiotów publicznych, działających w tej formule, powstaje polityka rządu w zakresie ochrony powietrza oraz elektromobilności wraz ze stosownymi, choć z natury rzeczy nie wystarczającymi do
pełnego osiągnięcia celów owych polityk, instrumentami wsparcia. O ile bez większego trudu można dopatrzeć się związku
między lepszą jakością powietrza a termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych, czy wprowadzeniem nowego, lepszego sposobu organizacji transportu w mieście, o tyle wciąż wielu
polityków nie może dostrzec związku tych obszarów aktywności władz publicznych z szansami, jakie stwarza dla czystszego
powietrza współpraca z sektorem prywatnym w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycje proekologiczne są
niezwykle kosztowne, środki budżetu państwa czy UE nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich potrzeb w zakresie walki
ze smogiem. Należy uświadomić sobie, że sektor prywatny dysponuje zarówno zasobami finansowymi, organizacyjnymi jak
i technologicznymi, które mogą istotnie przyspieszyć procesy inwestycyjne i zarządcze, prowadzące do polepszenia efektywności energetycznej i lepszej jakości powietrza w naszym kraju. Również kompleksowa, technologiczna zmiana systemu
transportu na elektryczny nie może się ziścić bez zaangażowania zasobów sektora prywatnego.
W niniejszym numerze Forum PPP inicjujemy więc cykl artykułów, które powinny pomóc w pełniejszym dostrzeżeniu szans,
jakie dla czystego powietrza może stwarzać zastosowanie modelu PPP. Warto ten temat przemyśleć przed zbliżającymi się
wyborami samorządowymi, w których temat smogu i ograniczenia ubóstwa energetycznego będzie na pewno obecny.
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat rynku PPP w pozostałych sektorach, w tym z informacjami
na temat pierwszego projektu PPP w infrastrukturze wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszam do lektury.
Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Wyjątkowo ciepła wiosna pozwoliła nieco odpocząć od
problemu fatalnej jakości powietrza w Polsce. Jest to jednak
okazja, aby oddychając swobodniej zastanowić się w jakim stopniu rząd oraz samorząd mogą rozwiązać problem
smogu, który nasila się z początkiem sezonu grzewczego.
Na pewno potrzebna jest w tym zakresie kompleksowa,
sensowna strategia (polityka) działań na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, oraz podejmowanie inwestycji infrastrukturalnych, publicznych jak i prywatnych, służących
realizacji zaplanowanych działań. Konieczne jest również
wypracowanie odpowiednich standardów jakości paliw.
Realizacja planu prowadzącego do celu, jakim jest dobra
jakość powietrza i komfort życia, właściwe ogrzanie prywatnych mieszkań jak i budynków publicznych, wymaga zaangażowania znacznych środków finansujących inwestycje
w wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków
użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego, bez pogłębiania ubóstwa energetycznego. Środki
na inwestycje znaleźć muszą się w budżetach publicznych,
jednak z natury rzeczy są ograniczone. Warto zatem zastanowić się, czy realizacji polityki publicznej, mającej zapewnić czyste powietrze, nie powinny wesprzeć środki i wiedza
partnerów prywatnych. Począwszy od niniejszego numeru
Forum PPP chcielibyśmy rozważyć, jak partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc w wyeliminowaniu szkodliwych
zanieczyszczeń w powietrzu, którym wszyscy oddychamy.

zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i konieczność zmniejszenia emisji tych zanieczyszczeń. Prezentując wyniki kolejnych kontroli NIK wyraźnie zaznaczała potrzebę odpowiedniego wyposażenia zakładów
w urządzenia redukujące liczbę zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także konieczność ograniczania
niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych.
Zanieczyszczenie powietrza jest tematem, który NIK podejmowała w swoich kontrolach na przestrzeni kilkunastu lat. W związku z faktem, że jakość powietrza w Polsce nie uległa w ostatnich latach poprawie, w 2016 roku
podjęto kolejną kontrolę działań podjętych dla poprawy stanu powietrza poprzez eliminację niskiej emisji
z kotłowni przydomowych i gminnych. Działania gmin
w sprawie niskiej emisji NIK ocenił jako nieskuteczne, co
wynika przede wszystkim z niewystarczającego tempa
i skali działań podejmowanych przez te jednostki. Nie
mówimy, że ich nie było, ale były one nieefektywne.1

Diagnoza problemu - problem środowiskowy a
niska efektywność działań administracji
Jakość powietrza stała się tematem publicznym, a od nieco ponad dwóch lat po części politycznym. Dlatego warto zapoznać się z obiektywnymi danymi przytaczanymi
przez Najwyższą Izbę Kontroli, która bada jakość powietrza
w kontekście realizacji zadań publicznych co najmniej od
18 lat. NIK swoje działania kontrolne, w interesującym nas
obszarze, podsumowuje następująco:
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Z tego powodu rocznie
umiera kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Najwyższa Izba
Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na problem

W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych
substancji wielokrotnie przekraczało dopuszczalne normy i stan ten się utrzymuje. Dzieje się tak, mimo iż miasta
1

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-smogu-alarmowal-od-2000-roku.html
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wydawały znaczne sumy na walkę z zanieczyszczeniami
powietrza, którego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. NIK zwróciła również uwagę, że Ministerstwo Środowiska, w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki, powinny określić i ustanowić standardy emisyjne dla
nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określić minimalne wymagania jakościowe dla paliw stałych (m.in.
węgla). Drugim postulatem Izby było przyspieszenie
prac nad opracowaniem krajowego programu ochrony powietrza, szczególnie dokładnego określenia w nim
wskaźników realizacji Programów ochrony powietrza,
żeby na bieżąco można było monitorować działania samorządów w tym zakresie.2

Mijały kolejne lata, w trakcie których wydatkowano niemałe kwoty na „termomodernizację” i modernizację źródeł ciepła, a niestety z opublikowanych przez NIK w 2017
wyników kontroli wynika, że „skontrolowane gminy nieskutecznie działały na rzecz ograniczania niskiej emisji
z kotłowni przydomowych i gminnych. Przedsięwzięcia
podejmowane w tym zakresie były zbyt powolne, a ich
skala ograniczona. NIK podkreśliła jednocześnie, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma
charakter ponadlokalny i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie problemu przekracza możliwości samorządów
i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju. NIK zwróciła uwagę na konieczność podjęcia działań przez Ministra
Środowiska i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu ujednolicenia stanowisk w zakresie interpretacji
art. 379 ust. 3 pkt 1 POŚ, tak aby możliwe było przeprowadzanie przez samorządy skutecznych czynności kontrolnych, mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji,
w tym zapobieganie spalaniu odpadów w instalacjach
grzewczych.”3
Zgodnie z informacją NIK, podsumowującą kontrole działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji z kotłowni
2
3

tamże
tamże

przydomowych i gminnych w województwie śląskim, 4
„Główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu w okresie zimowym jest tzw. niska emisja związana przede wszystkim
z wykorzystywaniem do ogrzewania budynków paliw
stałych spalanych w technologicznie przestarzałych kotłach o niskiej sprawności i wysokiej emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych. Nierzadko w gospodarstwach domowych spalane są również odpady, które najczęściej zawierają tworzywa sztuczne, co jest szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Prowadzony
przez WIOŚ monitoring, oparty na sieci stacji pomiarowych, zapewniał powszechny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji o stanie powietrza oraz do prognoz
stężeń substancji szkodliwych związanych z niską emisją.
Dzięki danym pochodzącym z monitoringu oraz własnej
identyfikacji powierzchniowych źródeł niskiej emisji, organy gmin objętych kontrolą dysponowały informacjami niezbędnymi do programowania i realizacji działań
w celu poprawy jakości powietrza. Wszystkie skontrolowane gminy podejmowały działania w ograniczenia niskiej emisji, jednak tempo i skala tych działań były niewystarczające, aby osiągnąć normatywne poziomy stężeń
substancji szkodliwych w powietrzu. Przy obecnym tempie i skali tych działań osiągnięcie redukcji stężenia zanieczyszczeń, przewidzianej w Programie ochrony powietrza
dla terenu województwa śląskiego, nie będzie możliwe
w żadnym dającym się określić horyzoncie czasowym”5.
W ocenie NIK „Efektywność przedsięwzięć podejmowanych przez gminy na rzecz poprawy jakości powietrza
była zróżnicowana. Większość środków przeznaczonych
na ograniczanie niskiej emisji wydatkowano na projekty uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, takie jak
wymiana źródeł ciepła, przyłączenie nieruchomości do
sieci czy kompleksowa termomodernizacja budynków.
Należy jednak wskazać, że część środków publicznych
(ponad 3 mln zł) została wykorzystana na finansowanie
inwestycji niezapewniających znaczącego efektu ekologicznego, w tym przede wszystkim na montaż instalacji solarnych, których stosowanie przynosi - w zakresie
ograniczania niskiej emisji - efekty niewspółmiernie niskie
w stosunku do zaangażowanych środków. Dla uzyskania
jak najszybszej poprawy jakości powietrza należy zrezygnować z finansowania projektów o niskiej efektywności
ekonomicznej i ekologicznej.6” NIK podsumowując kontrolę działań gmin śląskich w zakresie ograniczenia niskiej
emisji podkreśla, że działania samych jednostek samorządu terytorialnego, choć prowadzone z rosnącym zaangażowaniem, nie rozwiążą problemu niskiej emisji bez zaangażowania samych mieszkańców.
4

5
6

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych-w-wojewodztwie-slaskim.html
tamże
tamże
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Na zakończenie diagnozy stanu obecnego należy przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE dopuszczając do
nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Na tym etapie nie zasądzono kar, ale Komisja Europejska może o nie wystąpić,
co powinno zachęcać rząd do wzmożenia nakładów na
walkę ze smogiem. W przeciwnym razie, bez inwestycji służących eliminacji smogu jako kraj poniesiemy poważne wydatki nie zyskując nic w zamian.

Niedostatki finansowe budżetów publicznych
wobec niskiej efektywności inwestycji publicznych
Jeśli walka ze smogiem to część wojny o zdrowie publiczne, to z przytoczonych wyżej danych wynika, że
na razie jest przegrana. Napoleon Bonaparte twierdził, że aby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy:
pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Wydaje się, że zasada ta sprawdza się również w walce o czyste powietrze. Niestety, finansowe zasoby władz publicznych są
ograniczone. Nawet w tych obszarach, w których udało się zorganizować nieco więcej środków na działania inwestycyjne w obszar efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, efektywność

wydatkowania środków w modelu tradycyjnych zamówień wydaje się dość ograniczona7. Zgodnie z informacją
podsumowującą kontrolę NIK w sprawie inwestycji energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej
„inwestycje energooszczędne spełniają swoje zadanie:
przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym
samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Obniżają też koszty eksploatacji. NIK stwierdziła jednak,
że efekty ekologiczne inwestycji mogłyby być większe
niż osiągane do tej pory i proponuje preferowanie innowacyjnych metod termomodernizacji podczas organizacji konkursów projektów oraz usprawnienie procedur.”
W ocenie narodowego kontrolera, dzięki nowym systemom grzewczym i wentylacyjnym, ocieplonym ścianom
i dachom czy wymianie okien, drzwi lub oświetlenia poprawia się też komfort użytkowania szpitali, szkół czy
przedszkoli. Zmniejszają się zarazem koszty eksploatacji
tych budynków. Podczas kontroli inwestycji prowadzonych przez beneficjentów ze środków NFOŚiGW na „termomodernizacje” NIK stwierdziła, że nie można określić
skali rzeczywistych oszczędności, gdyż brakuje miarodajnego sposobu ich pomiaru. Wykazano, że w tradycyjnym
systemie inwestycyjnym porównywane są teoretyczne
dane dot. wielkości zapotrzebowania na energię budynku sprzed termomodernizacji z faktycznym zużyciem
energii po zakończeniu inwestycji. Jednak wnikliwe badanie wykonane przez kontrolerów NIK pokazało, że wyjściowe dane teoretyczne bywają nawet kilkakrotnie zawyżone. Dlatego porównanie z pomiarem wykonanym
już po zakończeniu inwestycji pokazuje tak korzystne,
zdaniem NIK sztucznie zawyżone, efekty termomodernizacji. W konsekwencji, szacowana opłacalność inwestycji
nie miała uzasadnienia w rzeczywistych oszczędnościach
na kosztach eksploatacyjnych. W skrajnym przypadku
średni okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, oparty
na danych rzeczywistych, dla badanych inwestycji wynosił ok. 65 lat. Analizując wyniki inwestycji NIK proponu7

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-inwestycjach-energooszczednych-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej.html
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Wypada zgodzić się z oceną kontrolerów. Niestety wydaje
się, że zmiana nawyków mieszkańców jedynie częściowo
będzie motywowana troską o zdrowie własne i sąsiadów.
Duży wpływ na zmianę starych nawyków będą miały zachęty ekonomiczne do zmiany źródeł ciepła, jak i w miarę
możliwości programy wspomagające najbardziej zagrożonych „ubóstwem energetycznym”, zachęcające do zmiany
systemu ogrzewania mieszkań.
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ekologiczny i ekonomiczny nakładów i jak potem kontrolować realne efekty inwestycji finansowanych ze środków budżetowych.
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je, aby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprawił metody mierzenia efektów ekologicznych inwestycji.
W trakcie kontroli kontrolerzy uznali, że istnieją możliwości, aby inwestycje energooszczędne były bardziej
efektywne. W tradycyjnym modelu zamówień publicznych zabrakło najwidoczniej refleksji nad efektami
wydatków oraz wiedzy co do tego, jak osiągnąć efekt

Jestem przekonany , że jeśli kontrolowane publiczne inwestycje porównamy z efektami wdrożonych projektów
PPP w obszarze efektywności energetycznej, owe 300 projektów dofinansowanych na kwotę 480,3 mln zł, przyniosłoby lepsze efekty, gdyby były przeprowadzone w modelu PPP, gdzie kluczowym kryterium gwarantowanym przez
partnera prywatnego, obok ceny za realizację inwestycji,
byłaby określona w umowie efektywność energetyczna. Skuteczność wydatkowania owych środków, również
z punktu widzenia efektów ekologicznych, byłaby znacznie wyższa. W tej wojnie, pieniądze publiczne nie wystarczą do zwycięstwa. Potrzeba dodatkowych zasobów finansowych sektora prywatnego oraz jego umiejętności
w efektywnym planowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu zmodernizowaną infrastrukturą, aby efekty wysiłków inwestycyjnych były wyższe.
Bartosz Korbus
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Założenia kompleksowej
polityki antysmogowej
a możliwość realizacji
inwestycji PPP
rozwój transportu niskoemisyjnego, a w szczególności
samochodów elektrycznych i hybrydowych.
Na działania związane z ochroną powietrza w latach
2014–2020 planowane jest przeznaczenie środków finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ok. 5,8 mld zł, uzupełnionych przez środki wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej – ok. 3,1 mld zł. Ponadto,
działania na rzecz ochrony środowiska wspierane są przez
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020. Suma środków unijnych przeznaczonych na
ochronę środowiska to ok. 101,56729 mld zł, wkład krajowy to ok. 3,055 mld zł.

1

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/krajowy-program-ochrony-powietrza/

Ochrona powietrza stanowi jeden z priorytetowych obszarów działalności narodowego i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze
programy dotyczące ochrony powietrza to m.in.:
•

•
•
•

KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
LEMUR – energooszczędne budynki użyteczności
publicznej,
BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii,
PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem
na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii.

•
Ministerstwo Środowiska wskazuje, że sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, dlatego przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń
grzewczych. „W zakresie poprawy jakości powietrza naszym
priorytetem jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji,
czyli emisji powodowanej przez lokalne kotłownie lub
też rozproszone indywidualne źródła spalania oraz środki
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Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z art.
91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), opracował Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). KPOP
to dokument strategiczny, wyznaczający cele i kierunki
działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony
powietrza. Przyjęty 3 września 2015 r. KPOP ma na celu
poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem zasad ochrony
środowiska. Jego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie,
w możliwie krótkim czasie, dopuszczalnych poziomów
pyłu i innych szkodliwych substancji znajdujących się
w powietrzu, wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, a w perspektywie do 2030 r. poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. W zakresie walki ze smogiem rząd przyjął, w dokumencie KPOP1,
szereg działań systemowych dla ochrony powietrza, jak
np. określenie standardów jakości paliw, unormowanie
standardów pieców i palenisk, likwidacja przestarzałych
pieców oraz palenisk (tzw. „kopciuchów”), rozwój sieci
ciepłowniczych oraz ciepłownictwa niskoemisyjnego,
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transportu”2. Wydano regulacje dotyczące jakości infrastruktury grzewczej.3 Ministerstwo Środowiska opublikowało
również specjalny poradnik „Czyste ciepło w moim domu
ze spalania paliw stałych”, który zawiera porady dotyczące
odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno.
Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia
zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Program „Czyste Powietrze” ma odpowiedzieć na problemy związane z wyeliminowaniem najgorszych pieców
i paliw w budynkach mieszkalnych. Według rządowych
szacunków wydatki na termomodernizację, czyli zabezpieczenie domów przed utratą ciepła, w skali kraju mają
wynieść 50 miliardów złotych. Państwo wyda 35 miliardów
złotych. 20 procent, czyli 10 mld zł, ma pochodzić ze środków samorządów województw, a 10 procent z budżetów
gmin. Inwestycje indywidualne muszą być jednak spójne
z polityką społeczną rządu. Rządowy program wsparcia
remontów będzie realizowany w latach 2018–2027. Rząd,
dostrzegając problem braku lub niewłaściwej termomodernizacji budynków mieszkalnych jako jednej z głównych
przyczyn fatalnej jakości powietrza w naszym kraju, bierze
jednocześnie pod uwagę dane Instytutu Badań Strukturalnych, wedle których 12,2% mieszkańców Polski, czyli
4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym. Oznacza to, że
osoby te nie mają jakichkolwiek szans na zgromadzenie
środków materialnych niezbędnych dla przeprowadzenia
termomodernizacji ich domostw4. Wobec potrzeb uboższej części potencjalnych inwestorów podjęto prace analityczne nad uruchomieniem mechanizmu sfinansowania
przez administrację publiczną, rządową i samorządową całości kosztów termomodernizacji domów osób najbardziej
potrzebujących. W pilotażu bierze udział kilka gmin, wchodzących w skład 33 zlokalizowanych w Polsce miejscowości, spośród grupy 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

W ten sposób uruchomione zostaną środki finansowe przeznaczone na ten cel. Decyzją Premiera Morawieckiego z listopada ubiegłego roku, 180 milionów złotych zaalokowane zostało do Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
administrowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wobec zdiagnozowanych przez NIK problemów z tradycyjnym modelem samodzielnego prowadzenia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej przez inwestorów
publicznych, warto przy okazji rozważania rozszerzenia
owych inwestycji na sektor prywatny zapoznać się z dobrymi praktykami z zakresu PPP wdrożonymi w Sosnowcu na osiedlu Juliusz, gdzie w modelu PPP, przeprowadzono inwestycje w uciepłownienie budynków mieszkalnych.
Projekt ten, oprócz likwidacji blisko tysiąca istniejących
palenisk, obejmuje także zagwarantowanie określonego
poziomu zużycia energii tak, aby koszty ciepła dla mieszkańców były możliwe do poniesienia. Projekt został zrealizowany przez ZEC S.A. w Katowicach, należące do grupy
DK Energy Polska.

Ponadto, przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która
pozwoli uruchomić finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących do osób, których
nie stać na dobrej jakości kocioł czy też ocieplenie domu.

Warto wspomnieć, że projekt zrealizowany na infrastrukturze osiedla Juliusz jest drugim dużym projektem realizowanym w Sosnowcu w obszarze efektywności energetycznej
w modelu, w którym strona prywatna/wykonawca odpowiada za efekty termomodernizacji.

Wypowiedz wiceministra środowiska Pawła Sałeka, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej,https://www.mos.gov.pl/pl/srodowisko/
ochrona-powietrza/czyste-cieplo-w-moim-domu-z-paliw-stalych/
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe (obowiązuje od 1 października 2017 r., zostało
wydane w celu dopuszczenia na rynek bytowo-komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających najwyższe standardy emisyjne), jednocześnie Ministerstwo Środowiska informuje, że
w Ministerstwie wł. Ds. energetyki trwają pracę nad przygotowaniem rozporządzenia ws. norm jakościowych dla paliw stałych.
https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/czyste-powietrze/

Pierwszy projekt zrealizowany w Sosnowcu nie był zawarty na mocy zapisów ustawy o PPP oraz nie zakładał prac
termomodernizacyjnych związanych z substancją samych
budynków, a wyłącznie wprowadzenie systemów zarządzania źródłami ciepła w miejskich szkołach, przedszkolach
i żłobkach (łącznie 87 obiektów). Natomiast w ciągu 10 lat
Sosnowiec zaoszczędził 23 mln zł. Z tych oszczędności 17
mln zł stanowi wynagrodzenie strony prywatnej, a 6 mln zł

2

3

4
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Co ciekawe, na terenie Miasta wdrażany jest pilotażowy
projekt „Poprawa właściwości energetycznych budynków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św.
Barbary w Sosnowcu”. Podmiotem prowadzącym dialog
konkurencyjny jest jednak nie miasto, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z wdrożeniem systemu zarządzania energią
w budynkach szpitala oraz wykonanie remontu budowlanego budynku stanowiącego ważną część placówki leczniczej. Obowiązki przyszłego partnera prywatnego, zgodnie z założeniami przetargu, dotyczyć mają sfinansowania
i zaprojektowania części zakresu przedsięwzięcia, dla której podmiot publiczny nie posiada dokumentacji projektowej, oraz przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych

i robót remontowo-budowlanych, mających na celu poprawę właściwości energetycznych budynków. Wynagrodzenie partnera prywatnego związane ma być ściśle nie tylko
z prawidłowym wykonaniem procesu inwestycyjnego na
rzecz podmiotu publicznego, ale również z wywiązaniem
się przez niego ze złożonych na etapie przetargu zobowiązań dotyczących maksymalnego poziomu zużycia energii
cieplnej i elektrycznej. Przetarg objęty jest wsparciem doradczym Ministra Inwestycji i Rozwoju, znajduje się obecnie
w zaawansowanym stadium.
Praktyka projektów realizowanych w Sosnowcu wskazuje,
że partnerstwo publiczno-prywatne może istotnie wesprzeć modernizację energetyczną budynków komunalnych, a nie jedynie budynków użyteczności publicznej.
Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby model ten wdrożyć w ramach współpracy gminy ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami a nawet mieszkańcami indywidualnych budynków.
Bartosz Korbus
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pozostanie w miejskim budżecie. Oszczędności takie wygenerował wykonawca – firma Siemens, która zagwarantowała oszczędność na poziomie ok. 25% redukcji zużycia
energii elektrycznej (oświetlenie) oraz blisko 31% redukcji
zużycia energii cieplnej.
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PPP na co dzień

12

Inne projekty realizowane
w modelu PPP
w obszarze efektywności
energetycznej
Sektor efektywności energetycznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego rozwija się stabilnie, zgodnie z „Analizą
rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2017”1. W obszarze efektywności energetycznej wszczęto dotychczas 41 postępowań dotyczących unikalnych projektów. Na tle wszystkich realizowanych przedsięwzięć PPP, w poszczególnych sektorach infrastruktury publicznej, pod koniec 2017 roku efektywność energetyczna wysunęła się na prowadzenie. Obecnie
realizowanych jest 19 tego typu umów PPP, o łącznej wartości blisko 370 mln zł brutto.
Nazwa projektu
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3
stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy
Radzionków.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Kompleksowa termomodernizacja
budynków oświatowych: Wołowskiego Ośrodka Kultury
- Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, ZSP
w Lubiążu stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)
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Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa
publiczno - prywatnego.

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Przedszkole Chatka Puchatka, Gimnazjum Publiczne w Wołowie, Hala plus hotel (OSIR), Domek Klubowy
(OSIR) i budynek Ratusza stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów.

1

Podstawa prawna

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Wartość netto

Źródła finansowania

8 977 574,00

Partner prywatny ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej,
robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję
w okresie umownym.

4 974 475,38

Partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami
oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane
z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem
termomodernizacji.

10 489 341,06

Partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami
oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane
z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji, dokumentacja projektowa dla 3 obiektów oraz środki
pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania termomodernizacyjne, stanowiące około
15 % wartości inwestycji.

4 625 779,36

Projekt hybrydowy, w którym partner prywatny ponosi koszt robót
budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w
okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi
budynków objętych zakresem termomodernizacji. Całość inwestycji
częściowo finansowana z dotacji RPO województwa lubuskiego.

9 480 954,00

Partner prywatny ponosi koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji, robót
budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję
w okresie umownym.

Publikacja przygotowana przez Instytut PPP na zamówienie Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji (red. B Korbus) dostępna na stronie
http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx
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Podstawa prawna
PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Wartość netto

Źródła finansowania

8 402 343,59

Finansowanie spoczywa na partnerze prywatnym.

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

46 873 256,86

Partner prywatny finansuje realizację całości przedsięwzięcia na etapie
inwestycyjnym, przy uwzględnieniu wkładu własnego podmiotu publicznego w kwocie 60 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych
obiektów. Podmiot publiczny refunduje całość kosztów inwestycyjnych
(46.873.256,86 zł brutto) i eksploatacyjnych (2.781.522,14 zł brutto)
poniesionych przez partnera prywatnego. Brak danych dotyczących
struktury finansowania po stronie prywatnej.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu
Placówek Oświatowych w Piekoszowie, stanowiącego
budynek użyteczności publicznej Gminy Piekoszów.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

6 570 476,46

Partner prywatny finansuje przedsięwzięcie ze środków własnych
(ewentualnie kredytu).

14 178 366,21

Całość kosztów związanych z pracami remontowo-budowlanymi
w obiektach będących przedmiotem umowy, ich wyposażenia
w niezbędny dla celów przedsięwzięcia sprzęt i instalacje oraz koszty utrzymania i zarządzania tymi obiektami przez okres określony w
umowie w sposób gwarantujący uzyskanie przewidzianych umową
oszczędności pokrywa partner prywatny ze środków własnych oraz
wypłacanego w ratach wynagrodzenia. Realizacja przedsięwzięcia
finansowana jest przez partnera prywatnego (szczególnie konsorcjanta – instytucję finansującą).

10 922 401,66

Partner prywatny ponosi koszty robót budowlanych, wdrożenia
zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną
i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty
związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem
termomodernizacji w wysokości 50 000 PLN ponosi podmiot publiczny
(jest to wkład własny podmiotu publicznego w realizację przedsięwzięcia). W ramach wynagrodzenia podmiot publiczny refunduje całość
kosztów inwestycyjnych (10 922 401,66 zł zł brutto) i eksploatacyjnych
(793 290,96 zł brutto) poniesionych przez partnera prywatnego.
Brak danych dotyczących struktury finansowania po stronie prywatnej.

10 871 308,00

Partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami
oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane
z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem
termomodernizacji.

32 979 684,69

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Podmiot Publiczny, Partner Prywatny pokrywa 100% nakładów inwestycyjnych koniecznych
do zrealizowania przedsięwzięcia. Podmiot publiczny ponosi całość
ciężaru ekonomicznego związanego z eksploatacją przedmiotu przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia finansowana jest przez partnera
prywatnego (szczególnie Siemens Finance Sp z o.o.).

1 584 000,00

Finansowanie jest zadaniem partnera prywatnego na etapie budowy
i na etapie eksploatacyjnym również (środki własne lub kredyt). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Podmiot Publiczny, Partner Prywatny pokrywa 100% nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych
przy pomocy finansowania dłużnego (kredytu). Wartość nominalna
nakładów inwestycyjnych to 1 584 000,00 zł brutto, a eksploatacyjnych
108 180,00 zł brutto.

11 500 000,00

Wkładem własnym gminy jest przygotowany wstępny projekt
inwestycji, obszar projektowania rozwiązań technicznych i technologicznych. Partner prywatny opracowuje dokumentację projektową, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w której
zawrze proponowane przez siebie rozwiązania techniczne i technologiczne, mające umożliwić osiągnięcie efektu energetycznego
w postaci oszczędności. Ponadto partner prywatny wykonuje prace
termomodernizacyjne i około termomodernizacyjne, ponosząc
ich koszty. 100% nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych
ponosi Partner Prywatny. Wartość nominalna nakładów inwestycyjnych to 11 500 000 zł, a eksploatacyjnych 3 900 000 zł.

56 411 000,00

Finansowanie pochodzi ze środków własnych lub kredytu zaciągniętego przez partnera prywatnego (w ramach środków własnych
i finansowania dłużnego). Jednak podmiot publiczny zakłada, że
projekt będzie mógł skorzystać z dofinansowania na realizację
przedsięwzięcia ze środków dostępnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020 na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego
Zgierza” (Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, symbol projektu: 3–024). W takim modelu będzie
to projekt hybrydowy.

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem
energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie
w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych)
w formule PPP.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Dębe Wielkie w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej Miasta Kobyłka.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej w Płocku.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Opalenica.

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta
Zgierza.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)
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Nazwa projektu
Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej
oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków.
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Nazwa projektu

Podstawa prawna

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego - Gmina Wiązowna.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

Wartość netto

Źródła finansowania

69 991 743,70

Finansowanie spoczywać ma na stronie prywatnej. Gmina
w ramach realizacji projektu wniesie środki pieniężne, pomniejszające wynagrodzenie Partnera. Zakłada się udział dofinansowania.

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

46 656 999,00

Finansowanie w zasadniczej części będzie zadaniem partnera prywatnego, przy czym rozważane jest finansowanie przedsięwzięcia
w modelu hybrydowym. Zamawiający zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację Przedsięwzięcia ze środków dostępnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014–2020 na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej
Pabianice” (Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, symbol projektu: 3–024).

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz
z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

10 181 248,47

Realizacja przedsięwzięcia finansowana jest częściowo przez partnera prywatnego.

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno
prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

PPP w PZP
(art. 4 ust. 2)

3 567 010,80

Finansowanie zakłada zaangażowanie partnera prywatnego na
etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji.

W analizie wskazanych jest 31 przedsięwzięć z sektora efektywności energetycznej, które znajdują się na etapie pomysłu,
przygotowań lub negocjacji w ramach przetargu na wyłonienie partnera prywatnego.
Status projektu na dzień
31.12.2018

Szacowana wartość
netto

Poprawa efektywności energetycznej
budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3–5 Wrocław.

Pomysł

12 000 000,00

Budowa wysoko energooszczędnych
przedszkoli publicznych w Warszawie
w miejsce obiektów typu StolbudCiechanów.

Analizy

Poprawa właściwości energetycznych
budynków Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu.

Negocjacje
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Nazwa projektu

Powiatowy program infrastruktury
obiektów Powiatu Mrągowskiego,
realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej
i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących ich wieloletnie prawidłowe
funkcjonowanie.

Postępowanie prowadzone w trybie
dialogu konkurencyjnego na wybór
Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków użyteczności
publicznej w Sopocie”.

Efektywność energetyczna 7 gmin
aglomeracji opolskiej w formule ppp.

Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej
w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków

Negocjacje

Nabór wniosków

Negocjacje

65 000 000,00

95 000 000,00

43 596 691,00

25 849 510,00

Status projektu na dzień
31.12.2018

Szacowana wartość
netto

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na
zaprojektowaniu i przeprowadzeniu
robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w Mikołowie.

Negocjacje

12 000 000,00

Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej w Gminie
Mielno.

Negocjacje

9 346 241,00

Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej w Gminie
Będzino.

Negocjacje

6 676 720,51

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz

Ocena ofert

5 554 000,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nysa.

Nabór wniosków

5 420 000,00

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia
ulicznego w Kamiennej Górze na
potrzeby podniesienia jej efektywności
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Negocjacje

4 662 191,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Kobyłce.

Negocjacje

4 500 000,00

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia
ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Negocjacje

1 150 610,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie.

Składanie ofert

Brak danych

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Staszów wraz z rozbudową wybranych
obiektów.

Negocjacje

Brak danych

Nazwa projektu

16 000 000,00

12 746 776,17
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Szacowana wartość
netto

Innowacyjne systemy zarządzania
energią - Kompleksowa modernizacja
obiektów oświatowych Powiatu
Świebodzińskiego.

Analizy

7 641 463,70

Modernizacja oświetlenia drogowego
i parkowego w gminie Gołdap.

Analizy

4 600 000,00

Modernizacja energetyczna Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach

Analizy

3 000 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na
technologię LED w Nysie.

Analizy

1 000 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Płocku.

Analizy

Brak danych

Termomodernizacja placówek oświatowych w Lublinie.

Analizy

Brak danych

Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej w Płocku
etap II.

Analizy

Brak danych

Przebudowa oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Miedźno.

Poszukiwanie doradcy

5 000 000,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Płockiego.

Poszukiwanie doradcy

Brak danych

Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Jasieniec.

Poszukiwanie doradcy

Brak danych

Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej w Otwocku.

Pomysł

9 774 059,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Aleksandrów Kujawski.

Pomysł

4 000 000,00

Modernizacja i rozbudowa systemu
oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Zarszyn.

Pomysł

3 500 000,00

Wzrost efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej
w Starym Sączu.

Pomysł

3 000 000,00

Na dzień 16.05.2018 zmienił się status dwóch projektów.
Została podpisana umowa z partnerem prywatnym dla
inwestycji w Sopocie, natomiast postępowanie w Miliczu zostało unieważnione.

Efektywność energetyczna to obszar przedsięwzięć PPP,
który charakteryzuje się największą skutecznością postępowań na wyłonienie partnera prywatnego. Świadczy to o wypracowaniu stabilnego modelu wzajemnych
rozliczeń i gotowości obu stron do przyjęcia podziału
zadań i ryzyka adekwatnego do wymogów rynkowych,
jednocześnie wpisujących się w scenariusz korzyści zakładanych przez sektor publiczny. Co ciekawe, wzrasta
liczba przedsięwzięć PPP o modelu hybrydowym, tj.
włączającym do modelu finansowania środki dotacyjne
UE. Możliwe, że z czasem pojawi się także więcej projektów z zakresu efektywności energetycznej w obszarze
mieszkalnictwa, podobnych do projektu energetycznego osiedla Juliusz w Sosnowcu.
Właściwe przygotowanie podmiotu publicznego do realizacji inwestycji ma decydujący wpływ na skuteczność
postępowania na wybór partnera prywatnego. Skuteczne działanie wymaga sprecyzowania celu, który strona
publiczna pragnie zrealizować w obszarze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
budynków komunalnych, jak i w przypadku oświetlenia
ulicznego.
Jak wskazują przedstawiciele sektora prywatnego zaangażowani w realizację projektów PPP w obszarze termomodernizacji, strona publiczna najczęściej dąży do
osiągnięcia w ramach takiego przedsięwzięcia kilku
celów: obniżenia wydatków na energię cieplną i elektryczną, przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych, poprawy estetyki obiektów1. W tym kontekście samorządy powinny
kontrolować zakres rzeczowy przedsięwzięcia w zakresie nakładów służących podniesieniu efektywności energetycznej infrastruktury i tej części inwestycji, która służy jedynie poprawie jej funkcjonalności i estetyki, aby
elementy dodatkowe nie załamały modelu wzajemnych
rozliczeń.
Ważnym elementem przygotowania tego typu przedsięwzięć jest staranne przygotowanie analizy przedrealizacyjnej i procesu negocjacji umowy. Istotne jest zidentyfikowanie potrzeb podmiotu publicznego oraz głównych
rodzajów ryzyka związanych z realizacją przedsięwzięcia w formule PPP. Ważne jest wskazanie korzyści i wad
w realizacji danego projektu w modelu PPP, w porównaniu z wariantem tradycyjnego zamówienia publicznego.
Wdrożenie przedsięwzięć PPP w obszarze termomodernizacji powinno zostać poprzedzone dokonaniem inwentaryzacji infrastruktury objętej zakresem
2

Więcej w publikacji PARP i IPPP „Raport dotyczący rynku ppp
w Polsce w obszarze termomodernizacji” dostępnej na stronie
http://ippp.pl/magazyny/raporty/. Autorzy: R Cieślak i B Korbus (red).
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Status projektu na dzień
31.12.2018

Nazwa projektu
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przedsięwzięcia, określeniem metodologii pomiaru i obliczenia oszczędności energii oraz specyfikacji pożądanego zakresu prac modernizacyjnych, niezbędnych do uzyskania oczekiwanego efektu energetycznego. Pozwala to
określić prace konieczne dla zmniejszenia zużycia energii
w obiektach, gdzie jest to możliwe i zasadne, przy jednoczesnej eliminacji z zakresu przedsięwzięcia tych budynków, które nie przyczynią się do większej efektywności energetycznej, a jedynie do wzrostu kosztów całej
inwestycji. W miarę możliwości, w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych, analizując zakres rzeczowy przedsięwzięcia należy kierować się potencjałem „samofinansowania”. Chodzi o uzyskanie oszczędności na
takim poziomie, by co najmniej w znacznym zakresie nakłady zwracane w trakcie umowy partnerowi, w ramach
wynagrodzenia, sfinansowane zostały dzięki oszczędnościom jakie generuje projekt.
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Mamy już w Polsce kilkanaście projektów efektywności
energetycznej w fazie utrzymania, czyli w najważniejszym
momencie z punktu widzenia celów PPP - w okresie uzyskiwania efektów energetycznych, które partner prywatny zagwarantował stronie publicznej. Jestem przekonany,
że ten segment rynku jest już na tyle dojrzały, aby wśród
wymagań formułowanych przy nowych postępowaniach
przez stronę publiczną znalazło się żądanie referencji, rozszerzonych o potwierdzenie efektów uzyskiwanych aktualnie w innych kontraktach tego typu.
O co konkretnie chodzi? Specyfiką kontraktów PPP w zakresie efektywności energetycznej budynków jest gwarancja uzyskania określonego efektu energetycznego,
zawarta w ofercie. Przy kwalifikacji potencjalnych partnerów prywatnych, do negocjacji w dialogu konkurencyjnym, kluczową rzeczą jest wiarygodność potencjalnego wykonawcy. Kontrakty tego typu zawierane są na
kilkanaście lat i partner publiczny musi mieć możliwość
wcześniejszej weryfikacji potencjalnych wykonawców
w zakresie uzyskiwanych efektów, zanim da im szansę
złożenia oferty i podpisania umowy.
Referencje zawierające jednoznaczne potwierdzenie
uzyskiwania efektów, zagwarantowanych we wcześniej zawartych kontraktach publicznych (a więc

obwarowanych zapisami PZP i PPP) są z pewnością
bardzo klarownym i obiektywnym sposobem potwierdzenia takiej wiarygodności. Inną, choć bardziej ryzykowną formą z punktu widzenia partnera publicznego
może być dodatkowe kryterium, premiujące oferenta
przedstawiającego uwiarygodnione efekty z innych
kontraktów.
Obecna praktyka, w żaden sposób nie premiująca
firm, które mogą już wykazać się uzyskaniem efektów energetycznych wynikających z realizowanych
przez nie umów PPP, nie wydaje się ani sprawiedliwa,
ani uwzględniająca interes publiczny w odpowiedni
sposób.
Marek Tobiacelli
Dyrektor Pionu Efektywności Energetycznej
Siemens Sp. z o.o.

„Partnerzy prywatni pytani o przesłanki zainteresowania
współpracą w konkretnych projektach wskazują, iż zwracali w pierwszej kolejności uwagę na potencjał obiektów
publicznych pod kątem możliwości zwiększenia ich efektywności energetycznej, w celu osiągnięcia wymiernego
efektu „oszczędnościowego”. Zwrócili również uwagę na
konieczność prowadzenia negocjacji w sposób umożliwiający im wskazywanie rekomendowanych konfiguracji
i zakresu projektu, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych. Istotnym czynnikiem decydującym o zaangażowaniu
strony prywatnej w dany projekt jest również skala projektu i jego wartość, uzasadniająca wieloletnią realizację umowy. W ocenie partnerów prywatnych, samorządy planujące
projekty w zakresie efektywności energetycznej w formule
PPP powinny korzystać z doświadczeń samorządów, które skutecznie zrealizowały takie przedsięwzięcia, aby postawić przed sobą i partnerem prywatnym realne i efektywne
cele projektu możliwego do zrealizowania w realistycznym
harmonogramie”2.
Mimo istnienia pozytywnych doświadczeń w zakresie PPP
w sektorze efektywności energetycznej oraz konkurencyjnego rynku partnerów prywatnych (wykonawców), w obecnych
warunkach rynkowych warto jednak pamiętać o konieczności zachowania realistycznych wycen kosztów inwestycyjnych
w ramach PPP, co w ostatnim czasie wiązało się z koniecznością podnoszenia budżetu zamawiającego, w odpowiedzi na
oferty składane po okresie długotrwałych negocjacji.
Bartosz Korbus
3

Tamże str. 49
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Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu oficjalnie
przekazany w ręce
partnera publicznego

To był ważny test, który miał pokazać rządowi i samorządom sens oraz efektywność korzystania z formuły PPP. Jako
partner prywatny zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy, finansowaliśmy budynek sądu i zgodnie z umową będziemy
nim zarządzać przez kolejne 20 lat. Charakterystyczne dla
formuły PPP jest to, że budujemy niejako dla siebie. Dlatego projektowaliśmy budynek w sposób przemyślany oraz
postawiliśmy na wysoką jakość materiałów i technologii.
Od samego początku postrzegamy ten projekt jako wyjątkowo prestiżowy, dlatego do realizacji oddelegowaliśmy naszych wybitnych inżynierów – Mirosław Józefczuk,
Członek Zarządu Warbud S.A.

Kalendarium powstawania inwestycji:
•
•
•

marzec 2015 – podpisanie umowy PPP pomiędzy Skarbem Państwa a spółką należącą do firmy Warbud SA,
lipiec 2015 – zatwierdzenie przez Sąd koncepcji
projektowej,
sierpień 2015 – zamknięcie finansowania wspólnie
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
kwiecień 2016 – uroczyste wbicie pierwszej łopaty,
grudzień 2017 – oddanie budynku do użytkowania.

•
•
•
Obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak bardzo wysoko ocenił współpracę i efekt zrealizowanej w formule PPP inwestycji.
Taka forma inwestycji mobilizuje partnera prywatnego do
tego, żeby zbudować szybko, dobrze i energooszczędnie. Per
saldo będzie można tu mówić o oszczędnościach. Dzięki partnerstwu możemy rozpoczynać inwestycje dysponując mniejszą ilością pieniędzy, ponieważ finansowanie rozkłada się na
20 lat – Łukasz Piebiak, Wiceminister Sprawiedliwości.
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Pierwsza inwestycja Skarbu Państwa, o wartości netto ok.
122 mln zł, zrealizowana w formule partnerstwa prywatno-publicznego przez firmę Warbud SA, wybudowana została
w ekspresowym tempie. Gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wraz z całym zapleczem został wybudowany
i oddany do użytku w ciągu 20 miesięcy. 6 kwietnia 2018
roku generalny wykonawca przekazał symboliczny klucz do
nowego gmachu Sądu.
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Przedsięwzięcie realizowane było pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, Banku Gospodarstwa Krajowego i przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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Wspólne działania sektora prywatnego i publicznego z zakresu infrastruktury mają dzięki PPP większe szanse na powodzenie. Administracja może wyjść z roli „zamawiającego”, a firmy z roli „wykonawców”, tak aby jedni i drudzy stali
się przede wszystkim „partnerami” i realizowali kolejne inwestycje lub rozwijali nowe usługi publiczne – Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

18 sal rozpraw, okazały hol, 4 kondygnacje naziemne
i 1 podziemna, nowoczesne rozwiązania technologiczne,
efektywność energetyczna – komfortowe miejsce pracy
dla około 220 osób. Takimi warunkami może się dziś poszczycić jeden z najnowocześniejszych sądów w Polsce.
Nowy budynek pozwolił nam wszystkie agendy, wydziały, które były w różnych lokalizacjach, przenieść do jednego
miejsca. To duża wygoda dla naszych klientów, petentów.
Budynek jest nowoczesny, sale są klimatyzowane. Wszystko
jest ze sobą dobrze skomunikowane – Dariusz Rams, Prezes
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
Dziś ta inwestycja jest wzorem dla samorządów rozważających wykorzystanie formuły PPP.
Jesteśmy, jako Warbud, bardzo aktywnym uczestnikiem
rynku PPP. Bierzemy udział w wielu warsztatach, szkoleniach, konferencjach. Staramy się moderować rynek.
Również współpracujemy z Ministerstwem Inwestycji

i Rozwoju w tworzeniu dobrych praktyk, dobrej legislacji. Przez dwa lata, czyli kiedy ruszyła budowa nowosądeckiego Sądu, zmieniło się dużo. Zmieniło się podejście,
klimat wokół PPP. Widać, że sektor publiczny przestał się
tej formuły bać – Przemysław Szulfer, dyrektor finansowy
Warbud SA.

Firma Warbud SA jest aktywnym uczestnikiem rynku PPP.
Bierze aktywny udział w wielu postępowaniach PPP
w Polsce. Jest zaangażowana w tworzenie dobrych praktyk z dziedziny PPP (m.in. w ramach polsko–francuskiej Izby
Handlowej) i bierze aktywny udział w pracach zespołów roboczych przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W strukturach firmy Warbud SA jest wyspecjalizowana komórka
z dziedziny PPP. Co warte podkreślenia, ma ona doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację
inwestycji oraz posiada bogate doświadczenia PPP w grupie kapitałowej VINCI. Warbud SA jest mecenasem portalu
edukacyjnego www.pppakademia.pl.
Źródło: materiały prasowe Warbud SA.
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Jak zakończyć
projekt sukcesem?
Mirosław Józefczuk, członek zarządu Warbud SA

Dobre praktyki, na które należy zwrócić uwagę
podczas pierwszego okresu.

Dialog służył zrozumieniu intencji i uwarunkowań, które mają wpływ na takie, a nie inne zachowanie partnera publicznego i partnera prywatnego. Ważne jest, aby
strony się słuchały i słyszały. Każdy partner działa w określonym otoczeniu. Musi to być brane pod uwagę podczas dialogu. Dialog służy poznaniu wzajemnych oczekiwań i możliwości. Opracowanie optymalnych warunków
umownych, z uwzględnieniem oczekiwań rynku, w tym
banków, jest kluczowe przy tworzeniu dokumentacji
przetargowej.
Dodatkowo, bardzo ważną rzeczą podczas dialogu konkurencyjnego jest rozbudowana dyskusja nad dostępnymi
rozwiązaniami technologicznymi. W naszym przypadku,
reprezentanci zamawiającego okazali się być merytorycznym partnerem, przygotowanym do dyskusji i uwzględniającym, dla dobra projektu, postulaty biznesu.

Optymalna (ograniczona) liczba uczestników.
Bardzo często zamawiający zapominają, że trudno negocjuje się podczas dialogu konkurencyjnego z dużą liczbą firm.
W Nowym Sączu ograniczono liczbę potencjalnych oferentów do pięciu. Obecnie, np. w Krakowie i Olsztynie praktykuje się ograniczenie liczby do trzech.

Postawienie rzeczywistych wymagań, które będą
spełnione przez sprawdzonych i kompetentnych
wykonawców.
W Nowym Sączu zamawiający postawił rzeczywiste wymagania, żądając pokazania realizacji obiektów

Partner wydania

Możemy mówić o kilku obszarach „dobrych praktyk”, które
spowodowały, że projekt ten uważany jest, oczywiście na
tym etapie, za sukces. Etapy jego realizacji podzieliłbym na
dwie części. Pierwsza, to czas od ogłoszenia prekwalifikacji, przez dialog konkurencyjny, do podpisania umowy PPP.
Druga, to czas realizacji inwestycji.

Wsłuchiwanie się w propozycje wnoszone przez stronę
prywatną.
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6 kwietnia oficjalnie został oddany do użytkowania budynek Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Było to ważne wydarzenie, biorąc pod uwagę rozwój projektów PPP w naszym kraju. Grupa Warbud tego dnia przekazała oficjalnie
budynek do użytkowania. Uważam to za duży sukces całego zespołu pracowników naszej firmy pracujących przy
tym przedsięwzięciu. Chciałbym im jeszcze raz podziękować. Bez ich zaangażowania nie moglibyśmy mówić o sukcesie tej inwestycji.
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kubaturowych o podobnej wielkości, a także żądając odpowiednich referencji technicznych i finansowych. Jest to
minimum jakie powinien zrobić zamawiający, by do fazy
dialogu zakwalifikowały się tylko firmy z odpowiednim
potencjałem oraz mające doświadczenie w realizacji projektów PPP.
Podział wynagrodzenia partnera prywatnego na dwa
strumienie: nakłady inwestycyjne i strumień związany
z utrzymaniem obiektu.
Podział strumieni w taki, a nie inny sposób jest kluczowy
dla finansowania projektów PPP. Jest to związane z kolejnym ważkim punktem dotyczącym tzw. „potrącalności” kar
przez zamawiającego. Dla „bankowalności projektu” jest
istotne, aby potrącalność kar była możliwa tylko z II strumienia wynagrodzenia.
Rozsądny poziom kar finansowych – ograniczenie do
10% CAPEX.
Projekt w Nowym Sączu charakteryzuje się rozsądnym poziomem kar dla partnera prywatnego. 10 % wydaje się poziomem, który zapewnia równowagę w relacjach – partner
publiczny i partner prywatny.

Zamawiający niejednokrotnie próbują przerzucić na
partnera prywatnego wszelkie możliwe rodzaje ryzyka
związane z projektem. Oczywiście skutkuje to albo brakiem oferty ze strony biznesu, albo nieracjonalnym poziomem ceny. Biznes wycenia wszystkie możliwe ryzyka,
uwzględniając je w budżecie ofertowym. Niejednokrotnie kończy się to unieważnieniem przetargu w wyniku
przekroczenia budżetu zamawiającego. Projekt nowosądecki wyróżniał się pozytywnie. Zamawiający wziął
na siebie rodzaje ryzyka, na których ograniczenie to
on ma wpływ, nie próbując ich przerzucać na partnera
prywatnego.
Udział banku po stronie prywatnej od początku dialogu
konkurencyjnego.

Partner wydania
Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (37) 2018

Przerzucenie zbyt dużej ilości rodzajów ryzyka na
partnera prywatnego.

Banki interesowały się projektem już na wstępnym etapie
dialogu konkurencyjnego. Warbud zaprosił banki do zapoznania się z tematem we wstępnej fazie, tak aby przetestować „bankowalność projektu”. Klauzule zaproponowane w SIWZ były konsultowane z sektorem bankowym.
Uwzględnienie wymagań banku w Umowie PPP umożliwia
pozyskanie finansowania w krótkim terminie po podpisaniu umowy PPP. Był to kolejny pozytywny punkt realizacji
projektu PPP w Nowym Sączu.
Przejrzysty sposób kalkulacji kar.
Punkt ten może być oczywisty, ale niejednokrotnie spotykaliśmy się z mało czytelnym sposobem kalkulacji kar
w przetargach publicznych. Tego typu praktyka uniemożliwia partnerowi prywatnemu złożenie ofert ze względu na
brak możliwości skalkulowania ceny. Projekt w Nowym Sączu wyróżnia się na tle innych projektów właśnie czytelnym
sposobem kalkulacji kar.

Umożliwienie złożenia ofert w różnych wariantach
finansowania.
Oferenci pragną składać oferty w różnych modelach biznesowych. Zamawiający powinien to uwzględnić. Zapisy
SIWZ nie powinny blokować różnorodności podejścia do
tematu. Jest to ważne dla zamawiającego, bo dzięki temu
nie zawęża się pola refleksji nad projektem. Często przyjmuje to ważny wymiar finansowy dla partnera publicznego.
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Warbud był wyposażony w promesę Banku BGK już przy
składaniu swojej oferty. Dodatkowo, promesa kredytowa
umożliwiła dokładne skalkulowanie kosztów finansowych
(istotna część ogółu kosztów) bez „dodatkowych rezerw”.
Dobre praktyki, na które należy zwrócić uwagę
podczas okresu realizacji projektu.
Dobra współpraca zamawiającego i partnera
prywatnego na etapie realizacji.
PPP to jest partnerstwo publiczno-prywatne. W tej formule
niezwykle ważna jest współpraca zamawiającego i wykonawcy. Ma to być właśnie partnerstwo. Dzięki zaangażowaniu i dobrej woli po stronie przedstawicieli zamawiającego

Współpraca pomiędzy projektantem, generalnym
wykonawcą i facility menadżerem.
Już na etapie projektowania powinien być zaangażowany
nie tylko generalny wykonawca (co jest oczywiste), ale także przyszły zarządzający budynkiem. Z nim powinny być
konsultowane główne założenia, przyjęte rozwiązania budowlane i wyposażenia budynku. To on powinien odbierać
główne rozwiązania projektowe i technologiczne. Rozwiązania przyjęte przez projektanta i generalnego wykonawcę
mają nie tylko wpływ na przyszły komfort pracy, ale także
na stronę finansową projektu.
Pokuszę się o stwierdzenie, że pierwszy rządowy projekt
PPP realizowany przez grupę Warbud możemy uznać
za projekt referencyjny dla innych tego typu inwestycji
przeprowadzanych w naszym kraju. Przypomnę, że mówimy o projektowaniu, finansowaniu, budowie i zarządzaniu technicznym przez okres 20 lat, inwestycji wartej
ponad 122 mln zł brutto.

Partner wydania

Znamy projekty PPP, w których element finansowania jest
źle przygotowany. Jest to istotny punkt przedsięwzięć PPP.
Bez finansowania nie ma projektów w tej formule. Wymaganie przez zamawiającego złożenia promesy finansowania
inwestycji jest tym minimum, które powinno obowiązywać
przy wszystkich projektach tego typu. Postulat ten eliminuje niepotrzebne turbulencje podczas poszukiwania finansowania dopiero po podpisaniu umowy PPP.

w Nowym Sączu realizacja etapu budowlanego była rzeczywistym partnerstwem. Współpracowaliśmy ze sobą
a nie konkurowaliśmy. Wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań problemów dla „dobra projektu”. Taka współpraca skutkowała powstaniem obiektu Sądu Rejonowego funkcjonalnego, „lekkiego” i komfortowego dla użytkownika.
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Promesa kredytowa przed złożeniem oferty jako
warunek powodzenia projektu PPP.
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PPP szansą
na czyste powietrze
Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (37) 2017

Energomodernizacja budynków stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną to pionierski projekt partnerstwa
publiczno-prywatnego służący likwidacji niskiej emisji
i wzrostowi efektywności energetycznej lokali mieszkalnych. To projekt, w którym podmiotem publicznym jest
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a partnerem prywatnym ZEC Katowice należącym do grupy
DK Energy Polska. Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie mieszkańcom budynków komunalnych likwidację
dotychczasowych palenisk (np. pieców kaflowych i kuchni węglowych), a także integrację wybudowanych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz automatyki w ramach jednego systemu
zarządzania efektywnością energetyczną, przy zapewnieniu integracji osiedla Juliusz z miejskimi programami
termomodernizacji.
Energomodernizacja objęła 22 budynki mieszkalne wraz
z budynkiem żłobka. W każdym lokalu zlikwidowane zostały indywidualne źródła ciepła na paliwo stałe i źródła podgrzewania ciepłej wody, a na ich miejscu wybudowano dwufunkcyjne węzły cieplne, instalacje centralnego
ogrzewania oraz centralny system przygotowania ciepłej
wody użytkowej i cyrkulacji. W wyniku realizacji projektu
doszło do likwidacji 967 indywidualnych palenisk, co wiąże się z obniżeniem emisji do powietrza samych tylko pyłów w ilości 81 ton rocznie. Znacznemu zmniejszeniu uległa
także emisja CO2 - ponad 8 tys. ton rocznie, a także szkodliwych związków siarki, azotu oraz trującego tlenku węgla.

Kluczowym elementem projektu było połączenie kwestii
samej zmiany sposobu zaopatrzenia budynków komunalnych w ciepło, co wiąże się z likwidacją niskiej emisji, wraz
z zapewnieniem efektywnego wykorzystania dostarczanej
energii w celu utrzymania jej kosztów na możliwie niskim
poziomie. Sama zmiana sposobu zasilania budynków w ciepło nie rozwiązałaby problemu mieszkalnych zasobów komunalnych, dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. Konieczne było również wprowadzenie systemu
zarządzania energią, który zapewni optymalne wykorzystanie dostarczanego ciepła.
Uciepłowienie Juliusza to unikatowe przedsięwzięcie
na skalę kraju. Inwestycja warta 10 mln złotych była realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prace przeprowadzono wewnątrz budynków. Obejmowały one wymienniki, piony i inne elementy, które
były niezbędne do tego, by to uciepłownienie wykonać,
w tym również zarządzanie ciepłem tak, żeby koszty, które będą ponosić mieszkańcy były jak najmniejsze. Podjęliśmy ryzyko, które się opłaciło. Można powiedzieć, że
jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż gdyby spojrzeć
na tę dzielnicę kilkanaście miesięcy temu.

Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowca

Umowa zawarta została na 9 lat. Wynagrodzenie partnera
prywatnego stanowią cykliczne płatności uiszczane przez
Zamawiającego (opłata za dostępność). Partner prywatny poniósł ryzyko związane z fazą inwestycyjną przedsięwzięcia (ryzyko budowy) oraz większość ryzyka dostępności wraz z gwarancją efektywności energetycznej. Podmiot
publiczny odpowiedzialny jest za zapewnienie dostępu do
infrastruktury, w której realizowana jest inwestycja, oraz ponosi ryzyko popytu wypłacając partnerowi prywatnemu wynagrodzenie z własnego budżetu.
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Formuła partnerstwa publiczno – prywatnego sprawdza się doskonale w przedsięwzięciach związanych
z efektywnością energetyczną. Umowy tego rodzaju zawierane są od kilku lat, wobec czego wykształciła
się już swoista praktyka w tym zakresie. W świadomości interesariuszy takich przedsięwzięć ugruntowały się

podstawowe schematy postępowania (podział przedsięwzięcia na etapy budowy i eksploatacji, wyodrębnienie
zamknięcia finansowego), jak i pojęcia (np. system zarządzania energią, gwarantowane oszczędności). Jest to
też właściwy moment, aby przyjrzeć się obecnej praktyce i wskazać obszary, które wymagałyby dalszych
usprawnień.
Zagadnienia związane z efektywnością energetyczną
wymagają zasadniczo holistycznego i długoterminowego podejścia. Istotne jest bowiem, aby stosunkowo
najmniejszym kosztem osiągnąć jak najlepszy wynik,
a także by zagwarantować trwałość tego wyniku. Tym
samym potencjalni partnerzy prywatni powinni rywalizować pomiędzy sobą przede wszystkim generalną
koncepcją realizacji całego przedsięwzięcia, mając na
uwadze jego oczekiwany wynik, rozumiany jako odpowiednia relacja pomiędzy nakładami a uzyskanymi
oszczędnościami, a także gwarancję osiągnięcia i utrzymania tego wyniku. Czasem koncentracja na samym
sterowaniu przepływami energii może przynieść więcej
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Geneza projektu związana jest z nasilająca się złożonością
procesów zarządzania infrastrukturą miejską przez podmioty publiczne, w której administracja publiczna musi stawiać
czoło coraz większym wymaganiom organizacyjnym i finansowym. Sektor publiczny musi zmierzyć się z przyspieszającym procesem zmian technologicznych niemal w każdym
obszarze gospodarki komunalnej, która staje się coraz bardziej powiązana wewnętrznie. Wzrasta rola rozwiązań informatycznych i zintegrowanych procesów zarządzania infrastrukturą komunalną. Procesy te zachodzą szczególnie
intensywnie w obszarze związanym z ochroną środowiska.
Jednocześnie rosną wymogi prawne dotyczące standardów
ochrony ziemi, rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz
ochrony wody i powietrza.
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korzyści, niż kapitałochłonne inwestycje w tradycyjne
prace termomodernizacyjne.
Obecnie podmioty publiczne skupiają się na ścisłym
określeniu zakresu oczekiwanych robót budowlanych,
pozostawiając niewiele miejsca partnerom prywatnym na rywalizację samą koncepcją przedsięwzięcia.
W efekcie wybór partnera prywatnego sprowadzony
jest do kwestii ceny za określone roboty budowlane,
co nie w pełni wykorzystuje potencjał sektora prywatnego w zakresie innowacyjności proponowanych
rozwiązań, ani też nie wymaga w zasadzie stosowania formuły PPP.

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (37) 2018

Co więcej, często podmioty publiczne zamierzają wykonać przy okazji prac termomodernizacyjnych również
inne zadania, które jednak w żaden sposób nie są związane z uzyskaniem określonego efektu energetycznego
(np. przebudowa obiektu, poprawa jego estetyki, dodatkowe wyposażenie obiektu). W takim przypadku należy dogłębnie przeanalizować zasadność włączenia tego
rodzaju zadań do przedsięwzięcia efektywnościowego,
gdyż teoretyczne synergie wynikające z takiego połączenia mogą okazać się pozorne, a powodzenie całego projektu może okazać się wątpliwe.
Podmioty publiczne przy wyborze partnerów prywatnych starają się brać pod uwagę poziom oszczędności energii, który może być uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Jednakże rozwiązania stosowane
w tym zakresie z reguły nie łączą oczekiwanych efektów
z nakładami koniecznymi dla ich uzyskania. W naszej

praktyce postulujemy, aby przedsięwzięcia związane
z efektywnością energetyczną były analizowane pod
kątem ich kosztu globalnego, rozumianego jako suma
kosztów związanych z ich realizacją, zdyskontowanych
w czasie. W taki też sposób powinny być oceniane koncepcje poszczególnych partnerów prywatnych składających oferty w ramach prowadzonych postępowań.
W naszej ocenie dotychczas stosowane kryteria oceny
ofert, traktujące rozłącznie kwestię ceny za oferowane
roboty budowlane i usługi, poziom gwarantowanych
oszczędności oraz podział ryzyk są dalece niewystarczające i mogą być polem do manipulacji. Ta kwestia powinna być przedmiotem zainteresowania podmiotów
publicznych na wczesnych etapach pracy nad przedsięwzięciem, tak aby odpowiednie sformułowania znalazły się już w ogłoszeniu o zamówieniu. Z naszej praktyki
wynika, iż metoda oceny ofert poprzez odniesienie do
ich kosztu globalnego przemawia do podmiotów publicznych, nie mniej z uwagi na uprzednie zamieszczenie określonych zapisów w ogłoszeniu napotykają one
problemy związane ze zmianą takich kryteriów w toku
postępowania.
Kwestia oszczędności energii wiąże się z problemem
ustalenia odpowiedniej metodologii obliczania tychże
oszczędności. Praktyka w tym zakresie jest dość różna,
w szczególności co do ustalania poziomu referencyjnego od którego mają być obliczane oszczędności. Coraz
częściej jednak podmioty publiczne przekonują się do
rozumowania w kategorii „gwarantowanego poziomu
zużycia” zamiast „gwarantowanych oszczędności”, rozumiejąc niedoskonałości związane z teoretycznym
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charakterem poziomu referencyjnego i późniejsze problemy, które mogą z tego wynikać.

Jesteśmy przekonani, iż dalszy rozwój formuły PPP pozwoli wykorzystywać ją szeroko w przedsięwzięciach z zakresu
efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia te łączą bowiem element stworzenia koncepcji całego przedsięwzięcia, jego sfinansowania, zaprojektowania oraz wykonania
odpowiednich robót budowlanych z późniejszą obsługą
wykonanych instalacji. Takie połączenie najpełniej odpowiada na obecne i przyszłe potrzeby podmiotów publicznych w zakresie efektywnego wykorzystania energii, bez
względu na to, czy chodzi o obiekty użyteczności publicznej, czy też zasoby mieszkaniowe.

Marek Zdanowicz
Dyrektor ds. prawnych i projektów PPP
DK Energy Polska
Partner wydania

W pewnym zakresie coraz większe potrzeby w obszarze
ochrony środowiska mogły być współfinansowane ze środków zewnętrznych (UE i środki budżetu państwa), jednak
skuteczność interwencji dotacyjnej nie zawsze szła w parze
z ponoszonymi nakładami. Mimo nasilających się potrzeb
publicznych skala pomocy zewnętrznej nie wzrasta, a pozyskiwanie grantów wymaga zaangażowania, zapewnienia wkładu własnego i prefinansowania dofinasowanych projektów,

co stopniowo przekracza możliwości sektora publicznego.
W sektorze energetycznym konieczne staje się integrowanie różnorodnych źródeł energii w ramach lokalnych systemów energetycznych, stosowanie inteligentnych sieci oraz równoważenie
miksu energetycznego w kierunku energii odnawialnej. Procesy sprzyjające spełnieniu coraz wyższych parametrów z zakresu
efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji muszą uwzględniać jednocześnie wrażliwość ekonomiczną mieszkańców na drożejącą energię, konieczną do ogrzania mieszkań.
Wobec tych niekorzystnych zjawisk oraz ograniczonych
środków dotacyjnych na inwestycje w sektorze mieszkalnictwa, współpraca z sektorem prywatnym na płaszczyźnie
finansowej i organizacyjnej jest szansą na szybsze i sprawniejsze (efektywniejsze) zrealizowanie licznych inwestycji.
Nie bez znaczenia jest również możliwość wykorzystania
zasobów intelektualnych i operacyjnych sektora prywatnego na etapie projektowania i eksploatacji infrastruktury wytworzonej w ramach współpracy typu PPP.
Współpraca z sektorem prywatnym, w przypadku energomodernizacji osiedla Juliusz, z punktu widzenia Miasta Sosnowiec miała na celu walkę z niską emisją i zanieczyszczeniem powietrza, co miało nastąpić poprzez zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji i pyłów do atmosfery. Projekt
przyczynił się do podwyższenia efektywności energetycznej
polegającej na zmniejszeniu jednostkowego zużycia energii pierwotnej w lokalach objętych projektem, co przełoży
się również na poprawę zdrowia wszystkich mieszkańców
Sosnowca. Realizacja projektu podniosła komfort i bezpieczeństwo lokatorów za sprawą pełnej automatyzacji procesów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Pozwoliła na
likwidację zagrożeń związanych z ryzykiem pożaru, zatrucia
czadem czy poparzeń. Wzrosła estetyka elewacji i pozostałych elementów ogólnobudowlanych komunalnego zasobu
mieszkaniowego. Co ważne, model finansowania przedsięwzięcia uwzględnił wrażliwość ekonomiczną mieszkańców
na koszt ogrzewania i ciepłej wody, przy gwarancji osiągnięcia realnych oszczędności energetycznych w perspektywie
długofalowej, dzięki przeniesieniu dużej części ryzyka i zadań integratora projektu na stronę prywatną.
Bartosz Korbus
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Kolejnym elementem, do którego podmioty publiczne powoli się przekonują, jest kwestia odpowiedniego podziału ryzyk. Podział ten jest istotą projektów realizowanych w formule PPP i jednocześnie stoi
w sprzeczności z praktyką podmiotów publicznych
wykształconą na gruncie zamówień publicznych. Naturalną tendencją po stronie publicznej jest więc wypychanie wszelkich ryzyk w stronę partnera prywatnego. Na szczęście podmioty publiczne coraz mocniej
przekonują się, że z jednej strony same mają szerokie
możliwości niwelowania pewnych ryzyk, a z drugiej
strony ryzyko przeniesione na stronę prywatną wróci
do nich w postaci zwiększonego wynagrodzenia. Poziomy ryzyka po stronie prywatnej przekładają się na
wzrost kosztów finansowania.
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Pożyczki unijne na
termomodernizację
w mieszkalnictwie
Ponad 468,5 mln zł – taka kwota trafi do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego
(TBS) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Pożyczki
unijne pozwolą na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym przyczynią się m.in.
do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery.
Czym są pożyczki na termomodernizację i efektywność
energetyczną?
Pożyczki unijne to nowa oferta dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS oraz JST. Środki pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020. Kwota do rozdysponowania na poprawę efektywności energetycznej w mieszkalnictwie
to ponad 468,5 mln zł. Pożyczki są nisko oprocentowane, mają
długi okres spłaty, a proces ich otrzymania jest prosty i klarowny.
Na jakie wsparcie mogą liczyć wspólnoty i spółdzielnie,
TBS, JST?

Dlaczego warto skorzystać z pożyczek?
To wyjątkowa pożyczka o stałym, atrakcyjnym oprocentowaniu i długim okresie spłaty. Nie trzeba wnosić wkładu własnego, nie ma prowizji i dodatkowych opłat. Zysk dla mieszkańców jest oczywisty – niższe koszty ogrzewania i oszczędność,
bo znikome oprocentowanie nie ma sobie równych. Ponadto
pożyczka termomodernizacyjna jest w zasięgu ręki. Dokumenty aplikacyjne nie powinny przysparzać trudności w ich przygotowaniu, a pracownicy instytucji finansujących służą radą
i pomocą. – zapewnia Magdalena Tymińska z WFOŚwB.

Pożyczki na termomodernizację i efektywność energetyczną można otrzymać w województwie łódzkim, małopolskim, opolskim i podlaskim, a wkrótce także w dolnośląskim i lubuskim. W zależności od regionu, wartość pożyczki
wynosi od 100 tys. do nawet 10 mln zł. Okres spłaty to 8
do 20 lat, a karencji od 6 miesięcy do 1,5 roku.
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Proste i jasne zasady
Jeszcze do niedawna z pożyczek unijnych mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy. Teraz w ofercie unijnej znajdziemy specjalne
produkty, które wspierają mieszkalnictwo wielorodzinne – pożyczki na termomodernizację i efektywność energetyczną, (w tym
możliwość instalacji OZE). Skorzystać z nich mogą spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, TBS i JST. Pożyczka sfinansuje kompleksową, tj. głęboką modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Co to dokładnie oznacza? Odpowiada
Magdalena Tymińska, zastępca prezesa zarządu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – instytucji, która takich pożyczek udziela na Podlasiu:
Środki z pożyczki spółdzielnie, wspólnoty i TBS wykorzystają
m.in. na izolację cieplną budynków, wymianę wyposażenia
na energooszczędne czy przebudowę systemów grzewczych,
wentylacji i klimatyzacji oraz na wydatki z tym związane.
Powstaną także specjalne, energooszczędne systemy zarządzania i sterowania oświetleniem. W przypadkach, gdy jest
to energetycznie uzasadnione, pożyczka sfinansuje także
instalację OZE lub systemów chłodzących w modernizowanych budynkach.

Otrzymanie pożyczki unijnej jest proste i przyjazne - wystarczy zgłosić się bezpośrednio do wybranych instytucji finansujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które przeprowadzą przez cały proces,
nie pobierając przy tym żadnych prowizji czy dodatkowych opłat.
Województwo Podlaskie - Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Województwo Małopolskie – Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Województwo Opolskie – Fundacja Rozwoju Śląska
Województwo Łódzkie – Alior Bank S.A. oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Więcej informacji na temat pożyczek i projektów unijnych
znajdziesz na: rpo.bgk.pl
Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka podmiotu.

Zamówienia publiczne

27

Zarząd Inwestycji
Miejskich w Krakowie
– doświadczenia i plany
w zakresie PPP

Zainicjowane wiosną postępowanie związane z wyłonieniem partnera prywatnego potrwa około 15 miesięcy.
Najpierw zainteresowane podmioty mogły składać wnioski o udział w postępowaniu. Ten etap już się zakończył
i wpłynęło 11 ofert. Wnioski będą ocenianie przez komisję
przetargową. Zaproszenia do udziału w dialogu zostaną
wysłane jedynie do trzech firm, które przejdą gęste sito
preselekcji. W okresie od lipca do października odbędą
się trzy rundy dialogu, a następnie komisja prowadząca
postępowanie zaprosi podmioty, z którym prowadzony
był dialog do złożenia ofert. To spośród tych złożonych
ofert wybrana będzie ta najkorzystniejszą, a z firmą która ją złoży Miasto podpisze umowę na realizację projektu
w formule PPP.

Partner wydania

Na czym miałaby polegać współpraca pomiędzy Gminą a prywatnymi podmiotami w zakresie Centrum Obsługi Inwestora? Miasto przekaże teren, a także kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem
na budowę. Natomiast druga strona umowy sfinansuje
budowę Centrum z własnych środków. Po wybudowaniu, Gmina nadal będzie właścicielem obiektu, umożliwiając partnerowi świadczenie w okresie umowy usług
związanych zarządzaniem i utrzymaniem budynku. Wynagrodzeniem na jego rzecz będą odroczone do czasu

oddania budynku w użytkowanie, i rozłożone w czasie płatności za dostępność, które Miasto będzie ponosić w okresie eksploatacji budynku. Ostateczny zakres
przedsięwzięcia (w tym m.in. komercjalizacja budynku,
jego wyposażenie) zostanie określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.
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Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi dialog
konkurencyjny dotyczący zamówienia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora
w Krakowie (COI) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. W efekcie, wyłoniony w ten sposób prywatny partner wybuduje na własny koszt obiekt w oparciu o istniejący
projekt budowlany, a następnie będzie zarządzał i utrzymywał biurowiec przez 20 lat obowiązywania umowy. Dialog
konkurencyjny, prowadzony w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, wpisuje się w aktualną politykę rządu,
wyrażoną uchwałą z lipca 2017 roku w sprawie Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zamówienia publiczne
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Warto podkreślić, że w budynku przewiduje wykorzystanie
energii słonecznej (instalacja solarna do wstępnego podgrzewu c.w.u.) oraz montaż systemu „grey water” – instalacja mająca za zadanie wykorzystanie wody opadowej
z dachu obiektu poprzez jej magazynowanie, uzdatnianie
(podczyszczanie, filtrowanie), a następnie wykorzystywanie
na potrzeby COI. Szacowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 258 mln PLN brutto.

W procedurze wyłonienia przyszłego partnera prywatnego
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie korzysta ze wsparcia niezależnych doradców – konsorcjum warszawskich
firm: Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. (doradca prawny,
lider konsorcjum), Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (doradca techniczny), Crido Taxand Sp. o.o. (doradca finansowy),
których prace zleciło i finansuje Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Zespół doradczy przygotował wcześniej analizy
przedrealizacyjne, z których wynika pozytywna rekomendacja dla realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
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Reprezentacyjny gmach Centrum Obsługi Inwestora zaprojektowany przez włoskiego architekta Claudio Nardiego planowany jest do realizacji przy ul. Centralnej w dzielnicy Nowa Huta - Czyżyny. Powierzchnia terenu objętego
projektem wynosi ok. 19 700 m2. Powierzchnia całkowita budynku to ok. 46 700 m2, a jego wysokość do 19.7 m.

W Krakowie, w trybie koncesji na roboty budowlane, który określany jest mianem małego PPP udało się zrealizować
parking podziemny pod Placem Na Groblach. W tym przypadku wynagrodzeniem dla koncesjonariusza za wykonanie
obiektu na gminnej działce i według projektu przekazanego przez Gminę Kraków jest prawo do pobierania korzyści
z tytułu jego użytkowania przez 70 lat. Wykonawcą, a jednocześnie operatorem obiektu jest hiszpańska firma ASCAN
Empresa Constructora y de Gestion. Na podobnych zasadach zrealizowana została spopielarnia zwłok, a także budowany jest nowy cmentarz komunalny w Podgórkach Tynieckich. W tym przypadku umowa na realizację publicznego
zadania przez prywatny podmiot została podpisana z konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.
z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA
T. Salski i D. Salska z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch.
W obu przypadkach, za projekt odpowiadał Wydział Inwestycji UMK, na bazie którego powstał Zarząd Inwestycji
Miejskich.

Zarząd Inwestycji
Miejskich
w Krakowie

Zarząd Inwestycji
Autor zdjęć: Bogusław Świerzowski
Miejskich
w Krakowie

Autor wizualizacji: Claudio Nardi Architects

ZIM

ZIM
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Budowa Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju etap IV
- ZIKiT pionierem PPP

Zakres przedsięwzięcia składa się z kilku etapów: zaprojektowania infrastruktury tramwajowej; sfinansowania przedsięwzięcia; budowy linii tramwajowej wraz z tunelem (odcinek KST, IV
etap); utrzymania wybudowanej infrastruktury tramwajowej.
Struktura finansowania nakładów ponoszonych przez Partnera Prywatnego obejmuje niezbędne zapotrzebowanie na
wydatki kapitałowe w okresie budowy, w którym to okresie nie przewiduje się jakiejkolwiek wypłaty wynagrodzenia
Partnerowi Prywatnemu.

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie PPP wykazuje szereg korzyści w stosunku do tradycyjnego modelu realizacji projektu. Korzyści te mają zarówno charakter dający
się wyrazić w wartościach pieniężnych (ryzyko związane
z budową i eksploatacją przeniesione na partnera prywatnego), ale również charakter jakościowy. Wśród wartości tych należy wymienić: zwiększenie jakości usług
publicznych i korzystanie z know-how partnera prywatnego; możliwość sfinansowania szerszego zakresu inwestycji publicznych; ograniczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia w związku z działalnością partnera prywatnego,
który będzie dążył do optymalizacji kosztów i efektywniejszego nimi zarządzania; motywację do oddania inwestycji
w terminie; promocję wizerunku Podmiotu Publicznego
wynikającą z zaangażowania Partnera Prywatnego w realizację przedsięwzięcia.

W trakcie przygotowywania projektu Miasto Kraków przewiduje
podjęcie starań o wpisanie go na listę zadań zidentyfikowanych

Jednostką realizującą kompleksowo projekt z ramienia
Miasta jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie. ZIKiT jako pierwszy w Polsce będzie koordynować ten pilotażowy program, którego celem jest budowa i utrzymanie linii tramwajowej w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

Krakowski Szybki Tramwaj, etap II

Planowany przebieg - KST etap IV

Partner wydania

Celem inwestycji jest połączenie istniejącej sieci tramwajowej poprzez poprowadzenie nowej linii tramwajowej od
skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Lema, Meissnera poprzez
ul. Meissnera, ul. Młyńską, ul. Lublańską, ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicką, ul. Bohomolca, ul. ks. Kazimierza Jancarza do istniejącej pętli tramwajowej „Mistrzejowice”.

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) oraz uzyskanie dofinansowania ze środków UE. W takim
przypadku refundacji będą podlegały wydatki kwalifikowane
poniesione przez Miasto oraz Partnera Prywatnego.
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Miasto Kraków planuje zrealizować projekt Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV w modelu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Wybór Partnera Prywatnego planowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w trybie dialogu konkurencyjnego.
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Kolejny raport na temat
rynku PPP opublikowany
– zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji
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Kwestionariusz dostępny na stronie internetowej Instytutu PPP – ippp.pl, ma na celu zebranie informacji o planowanym projekcie PPP, bezpośrednio od podmiotu publicznego będącego inicjatorem projektu. Należy podkreślić,
że kwestionariusz jest przeznaczony do sukcesywnego
uzupełniania danych, w miarę, jak stają się one dostępne
bądź zyskują ostateczny charakter. Zakres kwestionariusza
obejmuje całkowitą informację o przedsięwzięciu, włączając dane, jakie będą w pełni dostępne dopiero w momencie podpisania umowy o PPP z partnerem prywatnym.
Na etapie planowania i przygotowania projektu nie będzie
zatem możliwe wypełnienie wszystkich rubryk kwestionariusza konkretnymi danymi. W przypadku, gdy informacja nie będzie jeszcze dostępna, prosimy o zamieszczenie
w danej rubryce zdania „Brak informacji na obecnym etapie prac nad projektem”. Osobą odpowiedzialną z ramienia
Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego za aktualizację niniejszego kwestionariusza jest dr Krzysztof Szymański. Wypełnione kwestionariusze prosimy przesyłać na adres
email: krzysztof.szymanski@ippp.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących sposobu wypełniania
kwestionariusza oraz całego procesu aktualizacji bazy projektów PPP prosimy o kontakt z dr Szymańskim pod wskazanym adresem email, lub telefoniczny pod nr 602 629 209.

Od niemal dwóch lat Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie na mocy umowy
nr DPA/BDG-III/POWER/1/2016 z dnia 7 października
2016 r., zawartej z Ministerstwem Rozwoju, realizuje projekt badawczy „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Przedmiotem projektu jest monitorowanie
aktualnego stanu rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju w najbliższym okresie.
Kluczowym elementem projektu jest prowadzenie oraz
okresowa aktualizacja bazy projektów PPP. Przy pomocy
wspomnianej bazy gromadzona jest całościowa informacja
na temat postępowań planowanych i ogłoszonych („Baza
zamierzeń inwestycyjnych PPP”) oraz postępowań zakończonych zawarciem umowy PPP („Baza zawartych umów
PPP”). Dane zebrane w bazie służą następnie do przygotowania okresowych analiz rynku PPP w Polsce.

Projekt realizowany przez Instytut PPP ul. Noakowskiego 24, 00–668 Warszawa tel.: 22 435 95 02 | e: info@ippp.pl,
na zlecenie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa tel.: 22 250 01 30 | e: kancelaria@mr.gov.pl
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu
kompleksowej bazy projektów ppp w Polsce!

Stan rynku partnerstwa publiczno-prywatnego na
koniec 2017 roku1
Od początku 2009 roku do końca 2017 roku wszczęto łącznie 506 postępowań o łącznej wartości 19,60 mld zł netto,
wśród których zidentyfikowano 382 unikalne postępowania o łącznej wartości 16,12 mld zł netto.
1

Tekst przygotowany na podstawie „Analiza rynku PPP za okres od
2008 do 31 grudnia 2017” red B. Korbus przygotowanej przez Instytut PPP na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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W wyniku wszystkich wszczętych postępowań zawarto
129 umów o łącznej wartości 6,01 mld zł brutto, przy czym:
•

•

117 kontraktów o łącznej wartości prawie 5,59 mld zł
brutto jest realizowanych zgodnie z umową, z czego
19 zostało już zrealizowanych,
12 kontraktów o łącznej wartości blisko 420 mln zł
brutto nie jest realizowanych, z czego 9 zostało formalnie rozwiązanych, a w odniesieniu do 3 nie podjęto żadnych działań zmierzających do realizacji ich
zapisów.

•
Do zawarcia umów, doprowadziło niespełna co czwarte postępowanie na wybór partnera prywatnego (23,12%). Wciąż

partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest stosowane
głównie przez władze samorządowe. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki (bezpośrednio lub za pośrednictwem
swoich spółek lub innych zależnych od samorządu jednostek
organizacyjnych) zainicjował łącznie 486 postępowań (96,05%)
na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Samorządy bezpośrednio lub pośrednio są stroną 106 umów,
tj. 90,60% wszystkich realizowanych i zrealizowanych umów
o PPP. Administracja rządowa zawarła zaledwie 5 kontraktów
stanowiących 4,27% wszystkich realizowanych umów, a tylko
w pojedynczym przypadku umowa taka dotyczyła infrastruktury. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez rząd centralny w latach 2016 i 2017, udział projektów rządowych w polskim rynku PPP powinien w bliskiej przyszłości znacząco się podnieść.
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Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych i postępowań w toku z uwzględnieniempodziału na regiony.
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Liczba wszystkich wszczętych postępowań z uwzględnieniem podziału na ogólny i szczegółowy status postępowania (stan na 31 grudnia 2017 r).
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Samorządy realizują projekty o wartość poniżej 5 mln zł, które próbowano wdrożyć w 105 postępowaniach unikalnych
(27,49% rynku), w ujęciu do realizowanych umów 42,73%
(50) to projekty mikro. Jednak wartość polskiego rynku PPP
jest zdominowana przez projekty duże i bardzo duże: w latach 2009–2017 przedsięwzięć o wartości 100 mln zł i więcej było 39 na poziomie postępowań unikalnych i 16 na
poziomie realizowanych umów, a wartość tych projektów
stanowiła odpowiednio 62,56% oraz 74,89% wartości całego rynku.
Partnerstwo publiczno-prywatne próbowano nawiązać
niemal we wszystkich branżach usług publicznych, jednak realnie powiodło się to w kilku sektorach: 19 umów
realizowanych było w obszarze efektywności energetycznej, 16 w sektorze sportu i turystyki i w obszarze
infrastruktury transportowej, 13 w sektorze gospodarki
wodno-kanalizacyjnej i 11 w obszarze telekomunikacji.
W wymiarze finansowym cały polski rynek PPP wart był
pod koniec 2017 roku 5,59 mld zł. Spośród 117 realizowanych i zrealizowanych umów o PPP, 22 zawarły podmioty
publiczne z woj. mazowieckiego, na kolejnych miejscach
znalazły się: śląskie z 19, pomorskie z 13, małopolskie z 12,
dolnośląskie z 11 i wielkopolskie z 10 projektami.
Dotychczas, podmioty publiczne zainteresowane były
szczególnie modelem koncesyjnym PPP, w którym to
strona prywatna ponosi większą część ryzyka ekonomicznego w czasie współpracy. W założeniach większości samorządów, decydujących się na skorzystanie

z formuły PPP, partner prywatny lub koncesjonariusz
ma przyjąć na siebie ryzyko zaprojektowania, budowy
i utrzymania infrastruktury, będącej przedmiotem umowy, ale również powinien sfinansować całość, a przynajmniej zasadniczą część nakładów inwestycyjnych
koniecznych do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Analogiczne założenia dotyczące celów współpracy
podzielały również uczelnie wyższe i administracja rządowa. W konsekwencji 263 na 382 wszystkie wszczęte
unikalne postępowania (68,85%) dotyczą przedsięwzięć
o naturze koncesyjnej, w tym 154 unikalne postępowania (40,31%) obejmują swym zakresem realizację robót
budowlanych, a 109 unikalnych postępowań (28,53%)
zakłada świadczenie usług przez operatora istniejącej infrastruktury publicznej.
Wariant PPP, zakładający wypłatę większości lub całości
wynagrodzenia dla partnera prywatnego bezpośrednio
z budżetu podmiotu publicznego, stanowił założenie jedynie w 118 postępowaniach unikalnych (30,89% wszystkich
postępowań tego typu). Na ich podstawie zostało zawartych 41 umów (35,04% wszystkich umów realizowanych
i zrealizowanych). Spośród 117 realizowanych w końcu
2017 roku umów PPP, najwięcej, bo aż 79, znajdowało się
w fazie zarządzania umową, tzn. świadczenia usług użytkownikom infrastruktury publicznej. Są to projekty, których zakres nie przewidywał fazy inwestycyjnej (koncesje
na usługi), bądź faza ta została już pomyślnie zakończona.
Kolejne 19 umów o krótkich terminach realizacji zostało
już w całości wykonanych i rozliczonych. W fazie inwestycji (budowy infrastruktury) pozostaje wreszcie 19 umów.
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Przyczyny unieważnienia postępowań, w odniesieniu do których wszczęta została jedna procedura przetargowa.
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Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych, postępowań w toku, realizowanychi zrealizowanych umów, rozwiązanych umów oraz nierealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na lata.
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Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych i postępowań w toku z uwzględnieniem podziału na podstawę prawną wyboru partnera
prywatnego.
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Korzystanie z usług doradczych w projektach zakończonych zawarciem umowy.

Wartość nakładów inwestycyjnych oraz wartość usług z uwzględnieniem podziału na wszystkie wszczęte postępowania i postępowania unikalne (netto).

W świetle badań dotyczących planów w obszarze PPP, podmioty publiczne planowały lub przygotowywały 113 projektów PPP, z czego 47 osiągnęło już etap analiz przedrealizacyjnych, bezpośrednio poprzedzający ogłoszenie
postępowania na wybór partnera prywatnego. Zainteresowane wdrażaniem nowych przedsięwzięć są wciąż głównie samorządy, ale zauważalny jest wzrost zamierzeń PPP
planowanych przez administrację centralną (9 projektów
o znacznej wartości).
Wśród zamierzeń inwestycyjnych przodują przedsięwzięcia z zakresu sportu i turystyki (21), na kolejnych miejscach
plasują się sektory infrastruktury transportowej (17), usług

transportowych (16), efektywności energetycznej (15) oraz
budynków publicznych (11).
Najbardziej skłonne do stosowania PPP są podmioty działające na Mazowszu i Małopolsce (po 13 projektów) oraz Śląsku i Dolnym Śląsku (po 11 projektów).
Zachęcamy do udziału w badaniach. Na stronie Instytutu PPP znajdą Państwo wstępny formularz badania, który należy wysłać pod adres internetowy
info@ippp.pl.
Bartosz Korbus
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PROJEKT RESTAURA
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Rewitalizacja
Dziedzictwa Kulturowego
w Formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego
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KIM JESTEŚMY
Stanowimy grupę 10 instytucji z 4 krajów, skupionych na promowaniu i wdrażaniu inwestycji z zakresu rewitalizacji
zabytkowych budynków w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

1

2

3

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Partner wiodący

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Partner projektu

6

7

Partner projektu

Instytut Katolicki, Wydział Studiów
Biznesowych
Partner projektu

Fundacja Ochrony Krajobrazu
Partner projektu

Miasto Nova Gorica

8

Centrum badawcze Słoweńskiej
Akademii Nauk i Sztuki
Partner projektu

4

Instytut Rozwoju i Współpracy
Międzynarodowej
Partner projektu

5

Agencja Rozwoju Regionu Gemer
Partner projektu
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RESTAURA
Rewitalizacja
Dziedzictwa
Kulturowego
w Formule
Partnerstwa
PublicznoPrywatnego

9

10

Miasto Buzet
Partner projektu

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
Partner projektu

1
2
3
5
10
6
7
8
4
9
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CZYM SIĘ
ZAJMUJEMY
Brak środków finansowych jest dla większości władz
publicznych jednym z najbardziej palących problemów
w odniesieniu do ochrony oraz utrzymania zasobów
dziedzictwa
kulturowego.
Ten
problem
jest
szczególnie ważny w przypadku krajów regionu Europy

RESTAURA to wspólny projekt 4 krajów z Europy
Środkowej: Polski, Słowacji, Słowenii i Chorwacji.
W każdym z tych krajów instytucje z sektora
publicznego
instytucje

i

prywatnego

(władze

badawczo-edukacyjne,

lokalne,

stowarzyszenia

Środkowej, gdzie zawirowania historyczne oraz zmiany
polityczne i terytorialne przyczyniły się do zniszczenia
lub pozostawienia bez opieki wielu budynków
o wartości historycznej. Budynki te umiejscowione są

PPP i organizacje pozarządowe, agencje rozwoju)

często na zdegradowanych obszarach gdzie pojawiają
się problemy natury ekonomicznej oraz społecznej,
które wymagają natychmiastowej interwencji.

Środkowej, a ponadnarodowa wymiana doświadczeń

Projekt

RESTAURA

ma

na

celu

współpracują w zakresie opracowywania i realizacji
projektów rewitalizacyjnych. Jest to wciąż nowy
obszar

dla

państw

członkowskich

z

Europy

poprawi wskaźniki skuteczności w implementacji
tego typu projektów.

identyfikację,

testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk
w

zakresie

Partnerstwa

Publiczno-Prywatnego

przy okazji rewitalizacji miast i budynków o wartości
historycznej. PPP pozwala na połączenie zasobów

EFEKTY PROJEKTU:

i zdolności sektora publicznego oraz prywatnego, przy

Strategie i plany działania,

jednoczesnym

Dostęp do istniejących narzędzi i tworzenie

zapewnieniu

ochrony

dziedzictwa

kulturowego. Mając na uwadze ograniczone zasoby

nowych,

sektora publicznego (fundusze krajowe oraz UE),

Wsparcie działań pilotażowych i warsztatów

zaangażowanie finansowania i doświadczenia sektora

skierowanych do organów publicznych, które

prywatnego, schematy PPP są jedyną alternatywą

przy wykorzystaniu formuły PPP pragną

dla

odrestaurować i tchnąć nowe życie

zachowania

dziedzictwem
dzisiejszego

w
jest

i

zarządzania

Europie
tylko

Środkowej.
kilka

unikatowym
Do

dnia

przykładów

PPP

w opuszczone i zniszczone zabytki

Kształcenie i wzmocnienie potencjału sektora publicznego
RESTAURA to inicjatywa mająca na celu wspieranie
profesjonalistów w rozwoju ich kompetencji w zakresie

Projekt RESTAURA przewiduje
20 warsztatów dla sektora

rewitalizacji obiektów zabytkowych poprzez formułę PPP. Ten
pierwszy cel szczegółowy wynika z logiki projektu RESTAURA,

publicznego:

zgodnie z którą zmiany można dokonać jedynie poprzez
szkolenia oraz podnoszenie świadomości i kompetencji
specjalistów, którzy będą zaangażowani w przyszłe projekty PPP.
RESTAURA zwiększa kompetencje instytucji zaangażowanych
w takie projekty, a także umiejętności grup docelowych
borykających się z podobnymi wyzwaniami, uwzględniając
kluczowe aspekty takie jak rewitalizacja, konserwacja, a także
kwestie finansowe, prawne i techniczne.

4 warsztaty w Polsce,
4 warsztaty w Chorwacji,
4 warsztaty w Słowenii,
8 warsztatów na Słowacji.
Warsztaty zostaną
przeprowadzone do końca
2018 roku.
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w projektach rewitalizacyjnych w Europie.
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Lepsze strategie i sprawdzone narzędzia do identyfikacji potrzeb
i obiektów rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, pozwalające w pełni
wykorzystać potencjał PPP
W ramach projektu RESTAURA powstały następujące dokumenty
strategiczne, mające pomóc w zdefiniowaniu wizji, celów i priorytetów
w zakresie rewitalizacji zabytkowych budynków i obiektów:

PODRĘCZNIK na temat
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w
rewitalizacji dziedzictwa kulturowego
Podręcznik opracowany z myślą o zapewnieniu pomocy zarówno stronie
publicznej, jak i potencjalnym partnerom prywatnym w optymalnym
przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia PPP w obszarze rewitalizacji
obiektów zabytkowych.

RESTAURA HELPDESK
RESTAURA HELPESK to narzędzie opracowane w celu zapewnienia
szybkiej odpowiedzi na pytania dotyczące formuły Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (PPP) w zakresie rewitalizacji. Zapytania mogą
zgłaszać instytucje publiczne, jak i prywatne podmioty zainteresowane
lub zaangażowane w projekty PPP. RESTAURA HELPDESK ma służyć
podmiotom indywidualnym i instytucjom poszukującym informacji
na temat wykorzystania PPP w projektach rewitalizacyjnych.

ZINTEGROWANE PLANY REWITALIZACJI
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (IBRHP) dla
Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 1 (37) 2018

4 miast: Bratysława (Słowacja), Buzet (Chorwacja),
Nowy Dwór Mazowiecki (Polska), Nova Gorica (Słowenia)

IBHRP: dokumenty odnoszące się do publicznych
strategii i planów działania, obejmujące również
określoną wizję, cele i priorytety w zakresie
rewitalizacji budynków i obiektów kulturowych.
Przedstawiono w nich plany przygotowane w celu
identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych i możliwości
zastosowania formuły PPP przez wszystkie 4 miasta.

PLAN rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Buzet
Dokument
ten
zakreśla
wizję
zrewitalizowanego zabytkowego centrum
miasta jako zrównoważonego ekologicznie,
społecznie
i
ekonomicznie
miejsca
zamieszkania. Została ona oparta na
Europejskiej Strategii nt. Dziedzictwa
kulturowego w XXI wieku. Strategia ta
zakłada
zaangażowanie
lokalnej
społeczności we wszystkie kluczowe
decyzje, ochronę charakteru miejsca,
poszanowanie zasad odpowiedzialności za
środowisko, koordynację działań zainteresowanych stron oraz
stworzenie wstępnych warunków mających na celu poprawę
poziomu
przedsiębiorczości,
a
także
racjonalnych
i ukierunkowanych inwestycji. Strategia ta zostanie wdrożona
na przykładzie pałacu Verzi.

Główne cele planu rewitalizacji historycznego centrum
miasta Buzet:
1. stworzenie sprzyjającego środowiska społecznego, a co za tym
idzie, zapewnienie wysokiej jakości mieszkań zlokalizowanych
w obszarze zabytkowym i nowoczesnej infrastruktury
komunalnej, co obejmuje również kwestie związane
z
wywożeniem
odpadów.
Ponadto,
zapewnienie
zadowalających rozwiązań w zakresie ruchu ulicznego i miejsc
parkingowych, a także zmodernizowanych obiektów o profilu
społecznym i kulturalnym i ich zastosowań;
2. zróżnicowanie aktywności gospodarczej, czyli prowadzenie na
starym mieście różnego rodzaju działalności komercyjnej,
edukacyjnej, kulturalnej i badawczej, co tym samym
doprowadzi do stworzenia miejsc zatrudnienia i wypracowania
dochodów dla mieszkańców historycznego centrum;
3. zwiększenie atrakcyjności starego miasta przez zwrócenie
historycznemu centrum ogrodów, deptaków i placów, a także
remont i / lub rekonstrukcję budynków i fasad.
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PLAN rewitalizacji
Starego Miasta
w Bratysławie

Główne cele Planu rewitalizacji Starego Miasta
w Bratysławie:
1. Wykorzystanie
zabytkowego
dziedzictwa
z
uwzględnieniem obecnego porządku społecznego
oraz
zachowaniem
historycznego
charakteru
i funkcjonalności.
2. Zapewnienie różnorodności działań, ze szczególnym
uwzględnieniem
społecznego,
komercyjnego,
kulturalnego,
edukacyjnego
i
badawczego
wykorzystania obiektów zabytkowych.
3. Uatrakcyjnienie historycznej części Starego Miasta w
Bratysławie przez stworzenie lepszych warunków dla
mieszkańców, turystów i innych zainteresowanych
stron. Rozważenie wykorzystania istniejących
zabytków znajdujących się w częściach historycznego
centrum Bratysławy, które wcześniej nie były
rewitalizowane, ale wpisują się we współzależności
między kwestiami związanymi z mieszkalnictwem,
zatrudnieniem i opieką społeczną.

Dokument
analizujący
potrzebę
opracowania
strategii
dotyczącej
opracowania
dokumentów
strategicznych w zakresie podstaw działania
pilotażowego: remont zamku Rihemberk, podstaw
działania pilotażowego w istniejących ramach, analizy
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla
realizacji istniejących planów renowacji zamku.
Strategia zakłada, że zamek Rihemberk zostanie
całkowicie odnowiony do 2025 r. i stanie się słynnym
na świecie ośrodkiem twórczego myślenia oraz
rentownym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym.
Główne cele Planu rewitalizacji dla miasta Nova
Gorica:
1. pełne wykorzystanie potencjału kulturowego,
przyrodniczego i turystycznego terenu zamku oraz
przestrzeganie wytycznych dotyczących zabytków
kultury w zarządzaniu i rozbudowie zamku;
2. uczynienie z zamku źródła zrównoważonego
rozwoju dla regionu i długofalowego dobrobytu
miejscowej ludności;
3. stworzenie i wypromowanie zamku jako „Pałacu
twórczego myślenia i kreacji", który stanie się
jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów
w Słowenii i Europie;
partnerstwa
strategicznego
4. wzmocnienie
i współpracy z sąsiednimi zamkami i zabytkami
kultury, z sektorem turystyki oraz powiązanymi
z nim instytucjami w kraju i za granicą, aby
zwiększyć ich znaczenie, rolę i pozycję na
globalnym rynku turystycznym.

PLAN rewitalizacji dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Dokument strategiczny określający
możliwości
wzrostu
społecznego
i
gospodarczego
dla
obszaru
pilotażowego w perspektywie rozwoju
całego miasta. W centrum działań
rewitalizacyjnych ujętych w planie
znajdują się sprawy i potrzeby
społeczności
lokalnej.
Obszarem
realizacji Planu będzie Plac Solny
i tereny nadbrzeżne.

Główne cele Planu rewitalizacji dla miasta
Nowy Dwór Mazowiecki:
1. rozwój oferty turystycznej, rekreacyjnej
i sportowej;
2. tworzenie nowych miejsc spotkań w celu
wzmocnienia integracji i poczucia lokalnej
tożsamości;
3. tworzenie lepszych warunków życia dla
obecnych i przyszłych mieszkańców miasta.
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Ten strategiczny dokument
koncentruje się na analizie
rozwoju Starego Miasta w
Bratysławie
pod
kątem
stabilności gospodarczej, ekologicznej i społecznej,
przy
jednoczesnym
dopuszczeniu
częściowej
urbanizacji i wielofunkcyjności zabytkowych budynków
zlokalizowanych w centrum. Plan opiera się na
dostępnych dokumentach strategicznych i uwzględnia
obszar
gminy
oraz
założenia
planowania
przestrzennego. Ponadto, dokument uwzględnia plany
rewitalizacji zatwierdzone przez Radę Miasta
Bratysławy. Zawiera również zasady i procedury
przygotowywania
i
implementacji
projektów
rewitalizacyjnych w formule PPP, a także procedurę ich
dalszego wdrażania oraz ocenę osiągniętych korzyści.

PLAN rewitalizacji
dla miasta
Nova Gorica
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PPP w strategiach rewitalizacji
dziedzictwa kulturowego - podręcznik
dla samorządów terytorialnych
„PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego - podręcznik dla samorządów
terytorialnych” to dokument zawierający wytyczne dotyczące przygotowania oraz
wdrażania Zintegrowanych Planów Rewitalizacji Dziedzictwa Kulturowego (IBRHP),
w tym zasady i procedury, które mogą przyspieszyć rewitalizację poprzez zastosowanie
modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Podręcznik przedstawia krok po kroku
wskazówki dotyczące procedur rewitalizacji zabytków przy zastosowaniu formuły PPP.
Podręcznik rozpoczyna się od definicji Zintegrowanego Planu Rewitalizacji Dziedzictwa
Kulturowego, nowoczesnego narzędzia rewitalizacji zabytków, zarysowując główne
punkty tworzenia takiego planu i określając główne zasady dobrego zarządzania
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zintegrowany Plan Rewitalizacji
Dziedzictwa Kulturowego jest osadzony w kontekście ogólnej, strategicznej
perspektywy rozwoju miast. Po omówieniu głównej struktury Planu jest przedstawiona
lista projektów / pomysłów dotyczących rewitalizacji zabytków zebranych na podstawie
planu działania. Te elementy stanowią punkt wyjścia przy wdrażaniu projektów
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Następnie zostają przeanalizowane
różne warianty realizacji planów rewitalizacji (od tradycyjnych zamówień publicznych,
przez modele PPP, aż do pełnej prywatyzacji), po czym przedstawia się procedury
zalecane w rewitalizacji zabytków w formule PPP (ocena uzasadnienia zastosowania
modelu PPP oraz przygotowanie i zatwierdzenie propozycji projektu). Na zakończenie
wyjaśniono procedury odnoszące się do wyboru partnera prywatnego, a także
zawierania, wdrażania i monitorowania realizacji zapisów umowy PPP.

4 DZIAŁANIA PILOTAŻOWE związane z wykorzystaniem PPP
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w projektach rewitalizacyjnych

Działania pilotażowe podejmowane w Bratysławie (Słowacja), Buzet (Chorwacja), Nowym Dworze
Mazowieckim (Polska) i mieście Nova Gorica (Słowenia), polegają na zaplanowaniu i przygotowywaniu
projektów PPP w zakresie rewitalizacji (zgodnie ze Zintegrowanymi Planami Rewitalizacji Dziedzictwa
Kulturowego opracowanymi przez przez każde z powyższych miast), ocenie ich wyników i przygotowaniu
wytycznych dalszego rozpowszechniania. Działania pilotażowe mają na celu ustalenie zasadności
zastosowania PPP, a także wyboru optymalnego wariantu PPP i przygotowanie dokumentacji
poprzedzającej przetargi PPP. Działania pilotażowe będą realizowane do września 2018 roku.

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Plan dla historycznego Placu Solnego i terenów nadbrzeżnych
Działania pilotażowe w Nowym
Dworze Mazowieckim będą składać
się z kilku elementów. Miasto
planuje stworzyć film promocyjny,
aby przedstawić sytuację przed
wdrożeniem projektu i jego efekt.
W filmie przede wszystkim zostaną zaprezentowane
części miasta objęte projektem, tj. Plac Solny, teren
zlokalizowany nad rzeką Narew i obszary mieszkalne na
północno-wschodnich obrzeżach miasta.
Dzięki działaniom pilotażowym Nowy Dwór Mazowiecki
zamierza przyciągnąć uwagę inwestorów prywatnych

i zaprezentować wyjątkowy potencjał miasta
jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie,
szczególnie dla projektów w modelu PPP. Jako
że PPP uważa się często za rozwiązanie
wymagające i skomplikowane pod względem
prawnym, Nowy Dwór Mazowiecki chce
przedstawić kompletną koncepcję udzielającą
jasnych i jednoznacznych odpowiedzi na
wszystkie ewentualne pytania. Cel ten
zostanie zrealizowany przez szczegółową
analizę prawną i finansową.
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PPP W PROJEKTACH REWITALIZACJI
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE
Dokument "PPP w projektach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego planowanie i przygotowanie" zostanie stworzony na podstawie wyników
4 działań pilotażowych wdrożonych przez 4 podmioty:
Miasto Buzet,
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie,
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
Miasto Nova Gorica.
Podręcznik będzie zawierać rekomendacje dostosowane do specyfiki kraju
partnera projektu, a także praktyczne wzory i opisy procedur
zastosowanych w działaniach pilotażowych gotowe do użycia przez inne
podmioty publiczne.
Podręcznik pojawi się w grudniu 2018 r.

INTERAKTYWNE NARZĘDZIE INTERNETOWE
wspomagające stosowanie formuły PPP w projektach
rewitalizacyjnych

IInteraktywne narzędzie internetowe ma stanowić wsparcie w projektach rewitalizacyjnych
i funkcjonuje w języku angielskim, a także w językach lokalnych (polskim, słowackim,
słoweńskim i chorwackim), z uwzględnieniem specyfiki każdego kraju. Narzędzie to ma na celu
podniesienie kompetencji zawodowych i zdolności menedżerskich w zakresie programów
rewitalizacyjnych i PPP, tak aby jego użytkownicy bez obaw wdrażali projekty PPP
w przyszłości.
Narzędzie będzie działać w języku angielskim oraz w każdym z języków krajów partnerskich chorwackim, polskim, słoweńskim i słowackim.
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Interaktywne narzędzie internetowe zacznie działać w maju 2018 roku.
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