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W przededniu nowej regulacji

On the eve of the new regulation
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W poprzednim numerze Forum PPP zastanawialiśmy się nad przyszłością ppp w nowej rzeczywistości politycznej. Jak
mogliśmy się przekonać, przedstawiciele nowego rządu zapowiadali już wtedy, stosownie do postulatów formułowanych przez przedstawicieli rynku, przyjazny stosunek do współpracy publiczno-prywatnej, która w strategii rządu miała
być ważnym elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowywanej przez kierownictwo nowego
Ministerstwa Rozwoju. Z perspektywy kilku miesięcy można potwierdzić, że letnie miesiące, mimo sezonu wakacyjnego,
upłynęły w tym roku pod znakiem wypełniania deklaracji przedstawicieli rządu dotyczących przyspieszenia prac nad
wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych i politycznych służących rozwojowi ppp. W Ministerstwie wznowione zostały prace Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a dodatkowo prace podjęły, powołane do wsparcia prac Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, grupa robocza ds. Polityki Rządu
w zakresie ppp oraz grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Prace nad stworzeniem doskonalszych ram
dla ppp oraz wypracowaniem polityki w zakresie ppp, która rozwijałaby założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zbiegają się z ustanowieniem nowych regulacji w zakresie zamówień publicznych i koncesji. Równolegle
do procesu legislacyjnego i politycznego uregulowania ppp, jako instrumentu realizacji zadań publicznych, wdrażane
są kolejne projekty w obszarze wodno-kanalizacyjnym oraz efektywności energetycznej. Przed wyborem sposobu realizacji inwestycji w tym obszarze warto zapoznać się z dobrymi doświadczeniami prezentowanymi przez sektor prywatny, szczególnie wobec wyników kontroli NIK dotyczącej samodzielnej realizacji zadań przez samorządy za pośrednictwem spółek komunalnych.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania Forum PPP.
Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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PPP w ujęciu strategicznym
– programowanie działań rządu

1. Przegląd prawa i wyeliminowanie z niego barier systemowych i problemów związanych z rozwojem ppp.
1

https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf

2. Wypracowanie standardowych dokumentów umownych i przetargowych dla projektów.
3. Działania szkoleniowe w zakresie ppp dla jednostek
publicznych wszystkich szczebli i przedsiębiorców.
4. Stworzenie bazy pipeline, obejmującej inwestycje rządowe i samorządowe, które potencjalnie mogą być realizowane w ramach ppp.
5. Szersze wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania
w realizacji projektów ppp, w tym Polskiego Funduszu
Rozwoju oraz środków i instrumentów gwarancyjnych
UE.
6. Zintensyfikowanie wsparcia merytorycznego i weryfikacji planowanych projektów ppp.
Zapisy projektu SOR wskazują, że konieczne jest opracowanie szczegółowej polityki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – działania prowadzące do wzrostu
efektywności wydatków publicznych w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług publicznych i infrastruktury
publicznej oraz zwiększenie zaangażowania kapitału prywatnego w projekty publiczne, dzięki
stworzeniu lepszego klimatu dla
inwestycji publicznych wykorzystujących mechanizm ppp. Departament Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w Ministerstwie
Rozwoju, wraz z powołaną przy
Zespole ds. partnerstwa publiczno - prywatnego grupą roboczą
ds. Polityki Rządu w zakresie ppp,
wypracowuje właśnie założenia
tego szczegółowego dokumentu
rozwijającego założenia SOR.
Co istotne, dla rozwoju rynku ppp „szczegółowa” polityka rządu w zakresie ppp zakłada, że jest on „zainteresowany dynamicznym rozwojem wykorzystania formuły ppp
do realizacji infrastruktury publicznej oraz świadczeniem
na jej bazie wysokiej jakości usług, a samo ppp powinno
być rozważane przed jednostki sektora publicznego
jako alternatywna, równoważna z zamówieniami tradycyjnymi forma realizacji inwestycji”. W tym kontekście podkreślana jest jednak konieczność uzyskania dzięki
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Z początkiem lipca bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju (łączącego obecnie kompetencje dotychczasowych
ministerstw Gospodarki oraz Infrastruktury i Rozwoju)
wznowione zostały prace Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Dodatkowo, prace podjęły powołane do wsparcia Departamentu Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju grupa robocza ds.
Polityki Rządu w zakresie ppp oraz grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Prace nad zmianami prawa
omówione zostały osobno na łamach niniejszego wydania FORUM PPP, warto zatem równolegle przyjrzeć się jak
ppp usytuowane jest w tworzonych dokumentach strategicznych rządu. Partnerstwo publiczno-prywatne wspominane jest w projekcie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 1(SOR) w dziale „Kapitał dla rozwoju”, jako
droga do zwiększenia stopy inwestycji w Polsce. Głównym
celem strategii rządu w obszarze „Kapitał dla rozwoju” jest
trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków
krajowych. Jak wskazują zapisy projektu strategii, realizacji
tego celu posłużyć ma mobilizacja i koordynacja różnych
źródeł finansowych (prywatnych i publicznych). Zgodnie
z przygotowywanym dokumentem rządu konieczne jest
większe wykorzystanie środków
publicznych do stymulowania
prywatnych inwestycji. Zgodnie
z zapisami i konsultowanym projektem SOR, partnerstwo publiczno-prywatne stwarza szansę
na realizację istotnych projektów
w takich obszarach jak: edukacja,
ochrona zdrowia czy infrastruktura, a zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej
i przedsiębiorców. Jak podkreślono w dokumencie, oprócz
korzyści związanych z pozyskaniem finansowania przez partnera publicznego, PPP ma wpływ
na jakość świadczonych społeczeństwu usług i poprawę
standardu dostępnej infrastruktury. W związku z powyższym, w strategii w odniesieniu do ppp zaplanowano następujące działania:
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współpracy z sektorem prywatnym korzyści, jakie dla konkretnej inwestycji wynikają z zastosowania kompleksowego podejścia do projektowania, budowy, eksploatacji i zarządzania (uzyskanie tzw. value for money).
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Dokument odnosi się do największych barier w dotychczasowym rozwoju rynku ppp, definiuje cele polityki rządu w tym zakresie, uszczegółowiające cele SOR. Polityka
ppp określać będzie kluczowe zasady realizacji projektów
ppp, niezbędne działania na rzecz rozwoju ppp oraz odpowiedzialność właściwych instytucji. W zakresie przedmiotowym polityka odnosi się do współpracy między podmiotem publicznym i prywatnym, w rozumieniu ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Polityka ujmować ma nie tylko projekty realizowane przez rząd, ale
również przedsięwzięcia samorządowe i to bez rozróżnienia skali przedsięwzięć, ich zakresu „branżowego” i czasu na
jaki mają być zawarte umowy. Dokument będzie omawiał
kluczowe zasady realizacji projektów i wskazówki dotyczące odpowiedniego przygotowania projektów już na etapie
ich przygotowania. Szczególnie istotne w tym kontekście
ma być uzyskanie korzyści wynikających z ppp, przewyższających korzyści uzyskane z samodzielnej realizacji badanego projektu (przez administrację dokonującą analizy),
a ponadto zabezpieczenie interesu publicznego. Omawiany dokument będzie stwarzał ramy do wypracowania
szczegółowych metodologii w zakresie definiowania projektów, odpowiedniego podziału zadań i ryzyk, jak i zapew-

nienia przejrzystości i konkurencyjności procesu wdrażania
projektów ppp, wyboru partnera oraz późniejszego zarządzania zawartą umową o ppp. Założenia rządowej polityki ds. ppp odnoszą się również do roli, działań i odpowiedzialności poszczególnych instytucji państwa w zakresie
jej wdrażania. Centralna rola w obszarze realizacji polityki
ppp przypadać będzie ministrowi właściwemu do spraw
rozwoju regionalnego. Nowością w dyskusji nad zadaniami administracji w zakresie ppp jest rozważany obowiązek
wdrożenia obligatoryjnej oceny zasadności realizacji dużych projektów rządowych, które miałyby być finansowane z budżetu państwa, pod kątem ich realizacji w formule ppp (negatywny test ppp). Ponadto, przewidywane jest
podjęcie działań w kierunku ustanowienia systemu gwarancji i poręczeń dla sektora prywatnego, skłonnego zaangażować się w projektu ppp. Osobno analizowana jest
sprawa zakresu i zasad ewentualnej certyfikacji projektów
ppp (oceny gotowej dokumentacji). Omawiana jest również kwestia zapewnienia kompleksowego wsparcia merytorycznego dla podmiotów wdrażających przedsięwzięcia
ppp oraz opracowanie i wdrożenie stosownych metodologii na potrzeby analityki rządowych projektów inwestycyjnych, jak i stosownej działalności edukacyjnej w zakresie
ppp. Dokument zapewne będzie zawierał również stosowne zapisy w zakresie monitoringu i ewaluacji przyjętych założeń polityki ppp. Założenia polityki rządu w zakresie ppp
powinny być przyjęte do końca bieżącego roku.
Bartosz Korbus

Studia Podyplomowe
„Przygotowanie i Zarządzanie
Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”
Opracuj swój projekt PPP w SGH
Ucz się od praktyków
Informacje: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/projekty-partnerstwo-publiczno-prywatne/Strony/default.aspx
Zapisy online: https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSPIZPPPP
Kierownik Studiów: dr Katarzyna Sobiech-Grabka
e-mail: katarzyna.sobiech@sgh.waw.pl
tel. 0 792 930 379

Początek VIII edycji: listopad 2016
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
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NIK o realizacji zadań publicznych
przez spółki komunalne
Samorządy gmin i województw w większości nieefektywnie
realizowały zadania publiczne za pośrednictwem tworzonych
przez siebie spółek. NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości,
zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i w gospodarowaniu
przez nie majątkiem, a także w wykonywaniu przez spółki poszczególnych przedsięwzięć. Zdarza się nawet, że spółki prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, z naruszeniem przepisów.
Samorządy w Polsce są najważniejszym publicznym usługodawcą i inwestorem. Jednakże na skutek zwiększania się poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, maleją
możliwości realizacji zadań publicznych ze względu na ograniczone środki niezbędne do ich sfinansowania. W tej sytuacji
samorządy coraz częściej decydują się na powołanie spółek,
których celem jest wykonanie określonych zadań, zwłaszcza
inwestycyjnych oraz związanych z zarządzaniem infrastrukturą publiczną (np. linia kolejowa, obiekty sportowe i kulturalne). Z danych Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że w 2013
r. jednostki samorządu terytorialnego miały udziały w ponad
2500 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz były akcjonariuszami ponad 400.
Kontrola wykazała, że realizacja dużych inwestycji samorządowych poprzez powoływane w tym celu spółki umożliwiła sfinansowanie i budowę ważnych obiektów infrastruktury publicznej (np. linia kolejowa, hala widowiskowo-sportowa).
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Najważniejsze stwierdzone nieprawidłowości
Co trzecia zbadana spółka komunalna prowadziła działalność
niedozwoloną w świetle obowiązujących przepisów, która często wykraczała poza sferę użyteczności publicznej. Większość
tych spółek podejmowała działalność w ogóle niezwiązaną
z zadaniami samorządu. Chodzi m.in. o prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, jak również o działalność deweloperską,
a nawet usługi pogrzebowe. Samorządy tłumaczą, że dzięki
temu miały możliwość pozyskania dodatkowych przychodów.
W ocenie NIK, tworzenie i przystępowanie przez samorządy do
spółek, choć powinno uwzględniać rachunek ekonomiczny, to
jednak ma służyć głównie wykonywaniu zadań publicznych.
Ponadto NIK zwraca uwagę, że spółki z udziałem samorządów
wykonując niedozwoloną działalność wchodzą w obszar konkurencji rynkowej (np. budowa mieszkań w systemie deweloperskim), a to może z kolei prowadzić do jej zaburzenia, gdyż
spółki komunalne korzystają z uprzywilejowanej pozycji (np.

otrzymując zlecenia usług od samorządu, który jest ich właścicielem).
Kontrola wykazała także, że samorządy mają problem z interpretacją, która część działalności spółek należy do sfery użyteczności publicznej. NIK zwraca uwagę na niejednoznaczność
przepisów w tym zakresie. Wątpliwości dotyczyły zarówno interpretacji pojęcia „użyteczność publiczna”, jak i interpretacji
przesłanek umożliwiających działalność spółkom z udziałem
samorządów poza sferą użyteczności publicznej.
Samorządy powierzając swoim spółkom zadania w większości nie przeprowadzały przed ich rozpoczęciem analiz biznesowych (m.in. szacowanie kosztów i korzyści), które potwierdzałyby, czy poszczególne przedsięwzięcia są ekonomicznie
uzasadnione, a wybrany model realizacji optymalny.
W efekcie blisko 40 proc. przedsięwzięć, w które angażowały się spółki komunalne, było przygotowanych nierzetelnie. To
z kolei wpływało na częste zmiany koncepcji przedsięwzięć,
wydłużanie czasu ich realizacji (w przypadku 30 proc. przedsięwzięć średnie opóźnienie wyniosło blisko 15 miesięcy) oraz
zwiększanie kosztów. Łączne koszty przedsięwzięć skontrolowanych przez NIK wzrosły o 7 proc. (tj. o prawie 224 mln zł)
w stosunku do założeń.
Z 55 zbadanych przedsięwzięć, realizowanych przez spółki samorządowe, osiem w ogóle nie zostało zrealizowanych, a 15
przedsięwzięć przeprowadzono z nieprawidłowościami. Nieprawidłowościami, poza błędami i zaniechaniami na etapie
przygotowawczym, były: niezapewnienie spółkom przez samorządy odpowiednich środków finansowych oraz warunków
organizacyjnych przy realizacji powierzonego przedsięwzięcia,
błędy w procedurach dotyczących zamówień publicznych,
nieuzasadnione odstępstwa od przyjętych założeń oraz nieprawidłowy nadzór nad zatrudnionymi wykonawcami.
NIK zwraca też uwagę, że w ośmiu skontrolowanych samorządach dwie lub trzy spółki równocześnie wykonywały te same
zadania, przy czym nie przeprowadzono rzetelnej analizy ekonomicznej takiej organizacji. W konsekwencji zwiększały się
koszty realizacji zadań (np. przez dublujące się koszty ogólnego zarządu), a w niektórych przypadkach miało to negatywny
wpływ na skuteczność i efektywność wykonywanych zadań.
Jednym z głównych powodów powierzania przez samorządy zadań, zwłaszcza inwestycyjnych, spółkom komunalnym
była chęć przeniesienia poza jednostkę samorządową ryzyka
finansowego i niezwiększania jej zadłużenia. Przejmując zada-
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Przykłady nieprawidłowości w realizacji niektórych
przedsięwzięć:

Warto zauważyć, że w tym samym czasie zatrudnienie w spółkach wzrosło o blisko 10 tys. etatów.

• Agencja Rozwoju Miasta SA w Krakowie, należąca do
Miasta Krakowa, w sposób niezgodny z warunkami
umowy zwiększyła koszty budowy Hali Widowiskowo-Sportowej o 75,5 mln zł (stanowiło to 20 proc. wszystkich wydatków poniesionych na tę budowę), z czego niemal 23 mln zł wydano z naruszeniem prawa.
• Województwo Mazowieckie kupiło za ponad 18 mln zł
udziały w Centrum Praha oraz kinie Luna od należącej
do niego spółki Max Film SA. Stanowiło to nieuzasadnioną pomoc wobec spółki, tym bardziej, że nie wywiązała
się ona z wcześniejszych zobowiązań wobec województwa (nieuregulowane podatki, niespłacone pożyczki,
których urząd nie próbował wyegzekwować).
• Zakopane utworzyło spółkę Polskie Koleje Górskie SA, by
za jej pośrednictwem wziąć udział w prywatyzacji i przejęciu kontroli nad Polskimi Kolejami Linowymi SA (spółką
zarządzającą m.in. kolejką na Kasprowy Wierzch i Gubałówkę). Miasto nie postąpiło jednak zgodnie z rekomendacją firmy doradczej i nie zapewniło sobie odpowiedniego udziału w kapitale PKG SA oraz w wykonywaniu
głosów z akcji i tym samym pozbawiło się wpływu na
działalność PKL.
• Województwo Małopolskie nie wybudowało internetowej Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej z powodu nieuzasadnionych zmian koncepcji inwestycji, a następnie
sprzedało udziały w spółce, odrzucając korzystniejszą finansowo ofertę. W dodatku straciło wpływ na stworzenia sieci szerokopasmowej, choć to znaczeniem przedsięwzięcia dla rozwoju województwa uzasadniano
powołanie spółki MSS.

Poza obiektywnymi czynnikami, uniemożliwiającymi osiągnięcie lepszych wyników (np. brak przychodów na etapie budowy obiektów infrastruktury publicznej, czy realizacja zadań
z założenia nierentownych) powodem niekorzystnych wyników było złe zarządzanie (w tym m.in. brak działań obniżających koszty działalności). Zarządy spółek nie troszczyły się
o zmniejszenie kosztów realizacji zadań, ponieważ w większości skontrolowanych przypadków samorządy zobowiązały się
do pokrywania ewentualnych strat, dofinansowania działalności spółek lub ich dokapitalizowania. NIK wskazuje, że brakuje
mechanizmów wymuszających na spółkach oszczędne i wydajne wykonywanie zadań. Sytuacji nie poprawia nieskuteczny
nadzór zarówno nad wykorzystywaniem powierzonego majątku, jak i jakością i kosztami wykonywanych zadań publicznych.

NIK zwraca uwagę na niekorzystne tendencje w sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek komunalnych. Wzrastało zatrudnienie w spółkach, pogorszyły się wskaźniki ich zadłużenia oraz
obniżyły się wyniki finansowe. W latach 2009 - 2013 zobowiązania skontrolowanych spółek komunalnych wzrosły o blisko
53 mld zł (z 28,6 do 81,6 mld zł). Poziom tego zadłużenia jest
coraz większy w stosunku do zadłużenia samorządów (wzrost
z 3 do 5 proc.). Ponadto nastąpił ponad trzykrotny spadek wyniku finansowego analizowanych spółek - z łącznego zysku 2,4
mln zł na koniec 2008 r. do straty 2,6 mln zł na koniec 2013 r.

Samorządy nie zapewniły sobie skutecznej kontroli sposobu
wykorzystania majątku wnoszonego do spółek. W 236 spółkach (na 244 poddanych analizie) nie przeprowadzono w latach 2009-2013 żadnej kontroli w tym zakresie. Ustalenia NIK
wskazują, że w 12 spółkach wystąpiły nieprawidłowości związane z wykorzystaniem majątku, a w 10 majątek był wykorzystywany do celów innych niż te, do których spółki powołano.
Wnioski
W celu zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych
za pośrednictwem spółek komunalnych, samorządy powinny
przeprowadzać i wykorzystywać analizy prawne i ekonomiczne do tworzenia i działalności spółek z ich udziałem. Samorządy powinny przykładać większą wagę do rzetelnego i profesjonalnego przygotowywania przedsięwzięć powierzanych
spółkom oraz lepiej nadzorować ich realizację.
NIK sformułowała także wniosek de lege ferenda, w którym
wnosi o doprecyzowanie ustawy o gospodarce komunalnej.
W szczególności chodzi o doprecyzowanie pojęcia „użyteczności publicznej” oraz przesłanek tworzenia i przystępowania
przez gminy do spółek prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, tak aby nie było wątpliwości, jaka działalność
może być prowadzona przez spółki komunalne.
Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-zadan-publicznych-przez-spolki-komunalne.html

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 3 (33) 2016

nia, Spółki przejmują bowiem jednocześnie bezpośredni ciężar ich sfinansowania, co pozwala uniknąć obciążeń w budżecie samorządu. Ten sposób działania nie zabezpiecza jednak
w pełni finansów jednostek samorządu terytorialnego. W wielu
przypadkach bowiem samorządy poręczają kredyty oraz gwarantują inne zobowiązania spółek, a także przyjmują na siebie
zobowiązania finansowe wobec spółek, biorąc tym samym na
siebie ryzyko związane z ich działalnością.

W latach 2009-2013 wszystkie skontrolowane samorządy wniosły do spółek środki finansowe oraz aporty w łącznej wysokości 7,7 mld zł, w większości bez należytej analizy potrzeb spółek
w zakresie ich dofinansowania. Decyzji o wniesieniu składników
majątkowych do spółek nie poprzedzano również wyliczeniami
korzyści lub pożytków, jakie samorząd zamierzał osiągnąć. Tylko
pojedyncze samorządy przeprowadziły analizy pod kątem pomocy publicznej, przy czym część zrobiła to nierzetelnie.
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Rozmawiamy z Maciejem Kopańskim,
Dyrektorem ds. rozwoju ENGIE Polska

Jak ocenia Pan rynek inwestycji komunalnych?
Polskie samorządy stoją przed ogromną szansą związaną
z obecną perspektywą finansową UE. Dostępne środki dają
szansę na dokonanie inwestycji, które nie tylko odtworzą
poziom infrastrukturalny jaki obecnie jest dostępny w krajach tzw. starej unii, ale pozwolą na implementację rozwiązań znacznie je wyprzedzających. Niestety, często inwestycje są prowadzone wg. utartych schematów i powielane
są rozwiązania mające ugruntowaną pozycję na rynku.
W dobie ogromnego rozwoju technologii, to właśnie partnerstwo z podmiotami mającymi dostęp do najnowszych
technologii daje szansę na wypracowanie rozwiązań, które nie ulegną szybkiej technicznej dezaktualizacji. Należy
podkreślić, że właśnie innowacyjność znalazła odzwierciedlenie w najnowszej nowelizacji ustawy PZP, gdzie wprowadzono nowy tryb postępowania,
tj. partnerstwo innowacyjne. Element ten jest również podkreślany w strategii rządu jako nieodzowny czynnik rozwoju i motor
napędowy gospodarki.
Tak więc jakie elementy można
wyróżnić jako innowacyjne?
Rozwój technologii cyfrowych
stwarza szansę na wprowadzenie mierników jakości usług, które do tej pory były uznawane za
niemierzalne. O ile możemy sobie
wyobrazić zmierzenie np. zużycia
energii w budynku, to np. punk-

Rozwiązania te związane są z pojęciem
smart city. Dzięki rozwojowi technologii można realnie
myśleć o stworzeniu mierników jakości życia w miastach.
Temu np. służy norma ISO 37120 Zrównoważony rozwój
społeczności - Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia, która zawiera zestaw ponad 100 wskaźników. Oczywiste
jest, że próba zarządzania w oparciu o tą normę bez możliwości szybkiej aktualizacji danych jest niemożliwa.
Znaczenia nabierają kompleksowe systemy do zarządzania
nie tylko aglomeracjami, ale również mniejszymi miastami.
Nasz koncern oferuje szereg takich rozwiązań, które mogą
być wdrażane w zależności od potrzeb poszczególnych samorządów. Systemy te umożliwiają partycypację społeczną. Dzięki upowszechnieniu informacji i uzyskaniu do niej
łatwego dostępu, mieszkańcy uzyskują wiedzę nt. efektywności działania władz lokalnych. Dobrze zorganizowany system informacji miejskiej znacząco ułatwia codzienne życie.
W niektórych polskich miastach jest już wdrażany system

Partner wydania

Grupa GDF SUEZ w skład której chodzi
Cofely, taką decyzję podjęła już w zeszłym roku, zmiana nazwy spółek z grupy Cofely na rynku polskim jest tego
naturalną konsekwencją. Zmiana nazwy odzwierciedla nasze głębokie zaangażowanie w proces przemian jakie
zachodzą na rynku świadczenia usług.
Dostrzegamy, że zmiany technologiczne wymuszają w wielu obszarach przedefiniowanie tradycyjnych modeli działalności.

tualność dojazdu poszczególnego autobusu na każdy przystanek wymagała
zatrudnienia jeszcze do niedawna rzeszy kontrolerów. Dzięki technologii GPS
można już śledzić ruch poszczególnych
pojazdów, jednak to dopiero rozwiązania typu BIG Data i internet of things
dają możliwość ustalenia realnych mierników jakości. Może to dotyczyć wszelkich sfer związanych z usługami komunalnymi np. utrzymanie czystości,
zapewnienie bezpieczeństwa.
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z grupy Cofely, co jest przyczyną takiej decyzji?
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informujący w aplikacji mobilnej o liczbie wolnych miejsc
parkingowych na poszczególnych ulicach. Jest to przykład
jak technologia może zmieniać nasze codzienne życie.
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Jak polskie samorządy mogą pozyskać środki na realizację tego typu innowacyjnych projektów?
Uważam, że dla sfinansowania tego typu inwestycji kluczowe jest umiejętne połączenie środków zewnętrznych
z wkładem partnerów oraz zaanagażowaniem instytucji finansowych. Nie jest to zadanie łatwe, wymaga ono dobrej
znajomości różnych modeli finansowania przedsięwzięć
PPP. W ramach naszej grupy działa firma Tractebel, posiadająca wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracach nad
studiami wykonalności, projektami, ale również w zakresie pozyskiwania środków dotacyjnych. Są to kompetencje unikatowe dla naszego rynku, które w naszej ocenie są
niezbędne przy współpracy z samorządami. Jest to wiedza,
którą koncerny międzynarodowe albo posiadają lokalnie,
albo ich nie mają wcale. Trudno bowiem sobie wyobrazić,
aby eksperci z Francji, Holandii czy Niemiec posiadali wiedzę o zasadach rozliczania RPO.
Jak więc należy podchodzić do współpracy pomiędzy
podmiotem prywatnym i publicznym?
ENGIE, jako ogólnoświatowy dostawca usług, klientów
publicznych traktuje w sposób szczególny. Ten segment
rynku wymaga połączenia doświadczenia i profesjonali-

zmu z dostawą usług dla biznesu (segment B2B) oraz zrozumienia zachowań i potrzeb klientów indywidulanych
(segment B2C), dlatego już od kilku lat funkcjonuje pojęcie B2T Business to Territory. Nasza grupa działa na tym
rynku od dziesięcioleci, dlatego też posiadamy szereg programów i produktów dedykowanych dla miast. Przykładem może być program Terrinnove, w którym nasza grupa dostarcza dla samorządów kompleksowe narzędzia do
zarządzania miastami. We Francji posiadamy już 30 takich
porozumień, w ramach których pomagamy również budować strategię rozwoju lokalnego. Jedną z cech segmentu B2T jest podejmowanie wieloletniej współpracy. Wynika to z charakteru inwestycji np. w systemy ciepłownicze,
które przez dziesięciolecia będą obsługiwać mieszkańców.
Przykładami mogą być projekty realizowane przez naszą
grupę w Wielkiej Brytanii, gdzie w wielu miastach ENGIE
wybudowało nowoczesne systemy grzewcze, w oparciu o najnowsze wysokosprawne i ekologiczne technologie. Takie projekty jak w Coventry, Birmingham – drugim
największym mieście Wielkiej Brytanii, realizowane były
w formule DBFMO, design, built, finance, manage, operate (zaprojektuj, sfinansuj, wybuduj, utrzymuj). To właśnie
doświadczenia z tego rynku, będącego pionierem rozwiązań PPP, są dla nas niezwykle cenne. Jesteśmy aktywnym
uczestnikiem rynku PPP nie tylko we Francji i Wielkiej Brytanii. Na przykład w Belgii i Holandii nasza dedykowana
spółka zajmuje się, w ramach wieloletnich umów, dostarczaniem miejskiej infrastruktury sportowej dla kilkunastu
miast, właśnie w formule DBFMO.
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Przykładem takiej współpracy jest nasze partnerstwo
z North East Lincolnshire, gdzie odpowiadamy za całość
usług miejskich z gwarancją oszczędności na poziomie 30
milionów funtów. Jednak to, co czyni ten projekt wyjątkowym jest nasze zobowiązanie do pomocy miastu w rewitalizacji jego tkanki miejskiej. Nasze wspólne działania od
2010 roku, stworzyły już 1800 miejsc pracy, a projekt zdobył
szereg prestiżowych nagród, takich jak np. Transformation
Partnership i Social Impact Award.
Czy łatwo jest współpracować z samorządami przy budowaniu takich złożonych projektów?
Na pewno nie jest to zadanie łatwe, wymaga ono dużego zaangażowania oraz specjalistycznej wiedzy. Koncern
nasz doskonale rozumie, że klient publiczny posiada swoją
unikatową specyfikę, wewnętrznie używamy pojęcia B2T
Business to Territory. Zadania stojące przed władzami lokalnymi są ogromne i bardzo zróżnicowane. Włodarze polskich miast muszą być ekspertami w dziedzinach takich jak
edukacja, opieka społeczna, ochrona zdrowia czy też transport. Oczywiste jest że, ograniczone środki budżetowe
nie pozwalają śledzić na bieżąco najnowszych rozwiązań
w tych wszystkich dziedzinach. Widzimy w tym rolę partnerów prywatnych, którzy dzięki dostępowi do najnowszych
technologii mogą skutecznie promować aktualne rozwiązania. ENGIE posiada dostęp do najnowszych rozwiązań
obejmujących większość zadań samorządowych. Poczynając od transportu, utrzymania czystości, zaopatrzania w ciepło i energię elektryczną, kończąc na systemach informacji
miejskiej i systemach zarządzania infrastrukturą miejską. Nasze rozwiązania z powodzeniem są stosowane od lat w wielu samorządach na całym świecie.
Rozwiązania te są wypracowywane w naszych 11 ośrodkach badawczych rozlokowanych na całym świecie. Pragnąc, aby nasza oferta jak najlepiej odpowiadała potrzebom
samorządów jesteśmy aktywnym członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń. W tym roku ENGIE uczestniczyło
w World Cities Summit w Singapurze, podczas którego dokonano otwarcia naszego kolejnego ośrodka badawczego
utworzonego wraz z Singapore Economic Development
Board (EDB). Ośrodek ten będzie się zajmował pracami nad
rozwojem zdecentralizowanej gospodarki niskoemisyjnej.

Rozwiązania nasze oferujemy w oparciu o otwarte technologie umożliwiające łatwą rozbudowę systemów. Wynika to
z naszej ogólnoświatowej obecności i znaczącej pozycji na
rynkach globalnych. Jesteśmy w stanie zawsze zaproponować najlepsze rozwiązania, a nie pochodzące od konkretnych producentów.
Jakie rodzaje projektów są dla Państwa szczególnie
atrakcyjne?
Dzięki długoletniej obecności na polskim rynku, posiadając doświadczenie z wielu obszarów, włączając w to nieruchomości i budownictwo, przystępując do współpracy
z samorządami nie patrzymy wąsko tylko na jeden obszar,
który wymaga usprawnienia. Dzięki naszemu doświadczeniu staramy się stworzyć rozwiązania kompleksowe np. proponując modernizację oświetlenia miejskiego, wskazujemy
na powiązanie tego tematu z monitoringiem, mobilnością
czy też efektywnością energetyczną.
W naszych projektach PPP nie ograniczmy się do jednej
sfery kompetencji. Chcemy być partnerem, który dostarcza
rozwiązania w jak najszerszym zakresie. Dlatego uczestniczymy w różnych postępowaniach czy to związanych
z rewitaliazacją, opieką nad osobami starszymi, energetyką
miejską, oświetleniem ulicznym, czy efektywnością energetyczną. Wychodzimy z założenia, że dostarczanie usług
publicznych jest systemem naczyń powiązanych, które
mają na celu jak najbardziej efektywne zapewnienie lepszych warunków życia w miastach i aglomeracjach.
Jak widzi Pan udział ENGIE w naszym rynku PPP?
Poszukujemy rozwiązań służących lokalnemu rozwojowi.
Rozwiązania opracowane przez naszych zagranicznych
kolegów zawsze poddajemy gruntownej analizie, tak aby
dostosować je do naszych polskich potrzeb i oczekiwań.
W tym celu współpracujemy z wieloma osobami zajmującymi się, również naukowo, finansami lokalnymi, rynkiem
pracy, socjologią, prawem czy też ochroną środowiska. Nasze projekty rozwijamy wraz z polskimi firmami, które traktujemy jako naszych partnerów, nie zaś tylko jako podwykonawców czy dostawców prostych prac. Właśnie takie
podejście do biznesu jest wypełnieniem naszych korporacyjnych zasad CSR (Corporate Social Responsibility).
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Może Pan podać przykłady takiej współpracy?

Dostrzegając potrzebę rozwoju, ENGIE wraz z IBM utworzyło wspólne przedsięwzięcie mające na celu analizę w czasie
rzeczywistym funkcjonowania miast i aglomeracji.
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Naszą silną stroną w tego typu projektach jest nie tylko
wieloletnie doświadczenie i potencjał finansowy, ale przede wszystkim dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii w większości sfer związanych z dostarczaniem dóbr
lokalnych. Nie jesteśmy partnerem, który ogranicza się tylko do jednego obszaru, na miasta patrzymy jako na organizm.
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Lwów korzysta z krakowskich
doświadczeń w ppp
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Fot. Przemysław Chwała

Kierunkiem kolejnej wizyty studyjnej, która odbyła się
7-10 czerwca 2016 r. był Lwów. Pierwszy dzień poświęcono omówieniu aktualnego stanu, potrzeb i planów
w zakresie inwestycji w tym mieście. Nie było dla nikogo zaskoczeniem, że potrzeby są ogromne i znacznie przekraczają możliwości finansowe samorządu
– o czym mówiła Viktorya Dovzhyk, p.o. Dyrektora
Departamentu Polityki Gospodarczej. Następnie Lina
Ostapchuk, Dyrektor Biura Kongresów oraz Yulian
Chaplinsky, Dyrektor Wydziału Inżynierii Budynków,
Transportu i Architektury opowiedzieli o projektach,
które najprawdopodobniej będą realizowane w ppp:
budowa nowego centrum kongresowego oraz parkingów podziemnych w różnych lokalizacjach.
Drugi dzień rozpoczął się wystąpieniem Dmytro Yakymetsa niezależnego ukraińskiego eksperta, który przygotował
prezentację o prawnych możliwościach realizacji przedsięwzięć w formule ppp na Ukrainie. Na początku wprowadził
słuchaczy w temat podstawowych aktów prawnych regulujących zawieranie umów ppp. Wśród nich wymienił Konstytucję Ukrainy, Kodeks Cywilny, Kodeks Gospodarczy oraz
ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, obowiązującą ze zmianami od 2010 r. oraz kilka ustaw dotyczących
koncesji.
Procedury związane ze wszystkimi etapami wdrożenia
projektu ppp, począwszy od przedstawienia propozycji

implementacji ppp, poprzez analizę efektywności, podjęcie decyzji
o wdrożeniu ppp, przeprowadzenie konkursu i zatwierdzenie wyników, zawarcie umowy, aż do zakończenia współpracy partnerów
w ramach umowy ppp, są dość
szczegółowo regulowane przez
odpowiednie rozporządzenia organów wykonawczych: Gabinetu
Ministrów Ukrainy i Ministerstwa
Rozwoju Ekonomicznego. Akty te
dotyczą m.in. trybu zatwierdzania propozycji dotyczących spełniania zasad właściwych dla ppp,
metodyki przeprowadzenia analizy efektywności przedsięwzięcia
ppp, identyfikacji ryzyk związanych
z projektem ppp, przygotowania
i przeprowadzenia konkursu na wybór partnera prywatnego.
Pierwszym etapem wdrożenia projektu ppp jest przedstawienie propozycji takiego przedsięwzięcia pełnomocnikowi Gabinetu Ministrów Ukrainy przez organ administracji
publicznej. Co ciekawe, prawo ukraińskie dopuszcza również możliwość, aby z wnioskiem o wdrożenie projektu
ppp wystąpił prywatny przedsiębiorca. Przedtem jednak,
podobnie jak podmiot publiczny, musi zbadać i uzyskać
uzasadnienie dla realizacji danego przedsięwzięcia w formule ppp w formie dokumentu o nazwie TEO (techniczno-ekonomiczne uzasadnienie dla wdrożenia ppp). Nie jest to
sprawa prosta, gdyż ten kompleksowy dokument zawiera poddane uprzednim badaniom wszystkie aspekty przygotowania i wprowadzenia projektu w przekroju ekonomicznym, finansowym, socjalnym, prawnym, technicznym
i ekologicznym. Zawiera on analizę możliwych wariantów
realizacji danego projektu oraz formułuje rekomendacje
i porady dla stron współpracy, co do możliwości zastosowania lub braku możliwości zastosowania ppp.
Metodyka przeprowadzenia analizy efektywności
wdrożenia ppp, zatwierdzona została nakazem Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego od 27.02.2012 № 255, który reguluje zasady wykonywania kolejnych etapów analizy.
Z uwagi na poziom skomplikowania analizy TEO, przewiduje ona np. stosowanie na każdym etapie specjalnej procedury kontrolnej z zastosowaniem list z odznaczanymi
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punktami. Takie check-listy są podstawą dla taksatorów
ТЕО i stanowią składową sprawozdania o przeprowadzeniu analizy ТЕО.
Decyzję o wdrożeniu ppp angażującego infrastrukturę
publiczną podejmuje Gabinet Ministrów Ukrainy, a w przypadku przedsięwzięć ppp wdrażanych przez samorząd miejscowa rada miejska. Te same organy są uprawnione
do podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu.
Tryb przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera
prywatnego reguluje uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy
z 11.04.2011 № 384.

Po omówieniu specyfiki rodzimego rynku ppp przez ukraińskiego eksperta, przyszedł czas na przedstawienie tego
tematu z polskiej perspektywy. Bartosz Korbus, ekspert
z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Adam
Jędrzejewski, inicjator projektu „Polska Parkuje”, po przedstawieniu ogólnych zasad wdrażania ppp w polskich warunkach i nakreśleniu obrazu rynku ppp w Polsce, skupili
się na obszarze mobilności i poprawy jakości przestrzeni
miejskiej przy pomocy ppp – budowie parkingów podziemnych oraz stworzeniu sieci miejskich bezobsługowych
wypożyczalni samochodów. Idea współdzielenia samochodów (car sharing) dopiero wchodzi na rynek polski, gdy na
świecie jest już obecna w ponad tysiącu miast, z flotą liczącą w sumie 123 tysięcy pojazdów i 6,5 milionami zarejestrowanych użytkowników. Jest sprawdzonym sposobem na
zmniejszenie liczby pojazdów na ulicach, a tym samym po-

prawę jakości powietrza, zmniejszenie korków, hałasu i innych negatywnych zjawisk związanych z dużym wskaźnikiem motoryzacji. Umożliwia szybki i wygodny transport
oraz w wielu przypadkach obniża koszty korzystania z samochodu. W Polsce pojawiają się już pierwsze próby wdrażania takiego rozwiązania - najbardziej zaawansowane jest
ogłoszone jeszcze w 2015 r. postępowanie na uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu. W Krakowie właśnie rozpoczął się
dialog techniczny dla podobnego projektu. Prawdopodobnie już wkrótce można będzie pojechać pierwszym w Polsce współdzielonym autem.
Zdecydowanie mniej optymistycznie wygląda sytuacja z projektami dotyczącymi parkingów podziemnych.
Pierwsze dwa takie przedsięwzięcia: pod Placem Wolności
w Poznaniu oraz pod Placem na Groblach w Krakowie zrealizowano jeszcze przez wejściem w życie ustaw o ppp i koncesji. Od 2010 r. zawarte zostały natomiast tylko 3 umowy:
pod Placem Nowy Targ we Wrocławiu, obok Hali Stulecia
we Wrocławiu oraz pod Placem Kopernika w Opolu, chociaż ogłoszonych postepowań było znacznie więcej. Bartosz Korbus jako przyczyny niepowodzenia tych projektów
wskazał: brak gotowości podmiotu publicznego do uczestniczenia w finansowaniu, przerzucanie zbyt wielu ryzyk na
partnera prywatnego, narzucanie zbyt niskich stawek opłat
parkingowych, brak istotnych informacji w ofertach przedstawianych sektorowi prywatnemu.
Polskim ekspertom udało się przyciągnąć uwagę słuchaczy. Czas na pytania i dyskusję po ich wystąpieniu okazał się
niewystarczający do zaspokojenia ciekawości gospodarzy
spotkania, dlatego niektóre rozmowy musiały zostać dokończone w kuluarach. Dotyczyło to zwłaszcza, aktualnego
w związku z trwającym właśnie pożarem wysypiska śmieci, tematu gospodarki odpadami oraz wytwarzania ekologicznej energii. Zainteresowanie strony ukraińskiej wzbudził polski sztandarowy projekt z tej kategorii - budowa
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• dane podmiotu publicznego (wraz z adresem składania wniosków o udział w konkursie);
• przedmiot ppp;
• termin realizacji i czas trwania umowy;
• forma realizacji ppp i jego główne etapy;
• zakres i forma udziału partnera publicznego w finansowaniu przedsięwzięcia ppp.
• tryb i warunki przyznania partnerowi prywatnemu
prawa do korzystania z działki rolnej;
• treść istotnych postanowień umowy (stosownie do
założeń analizy przedrealizacyjnej);
• informacje związane z procedurą konkursową, m.in.
liczba etapów, terminy składania wniosków o udział
w konkursie, przedstawiania propozycji konkursowych, otwarcia ofert;
• główne wymogi kwalifikacyjne dla uczestników konkursu;
• główne kryteria przeprowadzenia oceny propozycji
konkursowych oraz ich wagi.

Fot. Przemysław Chwała
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W decyzji o przeprowadzeniu konkursu powinny
znaleźć się następujące dane:
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Fot. Przemysław Chwała

spotkań projektów, na razie jednak Polacy mogli obejrzeć
jedynie kilka miejsc, w których planowane są parkingi, ponieważ prace nad nimi jeszcze nie ruszyły. Bardziej interesujące okazało się zwiedzanie ukraińskiego stadionu narodowego - Areny Lwów, zarządzanego przez państwową
spółkę Sports Arenas of Ukraine.

Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Rozmawiano również na temat współpracy w ramach ESCO oraz wdrażanego obecnie we Lwowie
przy udziale partnera prywatnego projektu wypożyczalni
rowerów miejskich.

Uczestnicy delegacji wrócili ze Lwowa z zupełnie innymi
wrażeniami niż z Norymbergi. Będące potęgą gospodarczą Niemcy dzieli przepaść od znajdującej się w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i geopolitycznej Ukrainy.
Jednak to właśnie tutaj dobre praktyki są najbardziej potrzebne. Dlatego chętnie dzielimy się z naszym wschodnim
sąsiadem doświadczeniami w ppp. Już wkrótce będzie ku
temu doskonała okazja, gdyż na październik planowane jest
wydarzenie, stanowiące punkt kulminacyjny całego projektu – spotkanie wszystkich partnerów na międzynarodowej
konferencji ppp w Krakowie, połączonej z prezentacją krakowskich projektów ppp oraz zwiedzaniem obiektów zrealizowanych w ppp.

Program kolejnego dnia przewidywał, podobnie jak w Norymberdze, oglądanie „na żywo” omawianych w trakcie

Bartosz Korbus
Marta Wyderko
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Samorządowe Forum PPP w Krakowie
Wiosną tego roku Krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej zainicjował nowy projekt międzynarodowy pn. „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”.
Jego celem jest podnoszenie kompetencji oraz wymiana doświadczeń w zakresie ppp między miastami partnerskimi Krakowem, Norymbergą i Lwowem. Po wizycie
w Norymberdze i Lwowie nadszedł czas na zaprezentowanie doświadczeń polskich, w tym również krakowskich.
19 października 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa
odbędzie się w związku z tym konferencja podsumowująca projekt. W trakcie wydarzenia, skierowanego przede
wszystkim do przedstawicieli polskich samorządów, zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane przez samorząd Krakowa, jak i plany na najbliższą przyszłość. Ponadto,
zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty realizowane w Polsce. Firma Siemens przedstawi przedsięwzięcia realizowane w obszarze efektywności energetycznej,
a firma Warbud doświadczenia z realizacji pierwszego

partnerzy:

projektu rządowego w zakresie kubatury (Budowa Sądu
w Nowym Sączu). Udział w wydarzeniu, skierowanym do
przedstawicieli polskich władz samorządowych, zadeklarował również przedstawiciel Norymbergi, który zaprezentuje doświadczenia miasta bliźniaczego Krakowa w zakresie
budowy szkół w formule ppp oraz reprezentant bawarskiego ministerstwa, który opowie o wspieraniu przez bawarski rząd lokalnych inwestycji ppp. Ponieważ konferencja organizowana jest w okresie istotnych zmian legislacyjnych
zamykających ostatnie 7 lat rozwoju rynku ppp, będzie to
również okazja do podsumowania tego czasu i zapoznania się z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi pod kątem
realizacji kolejnych projektów.
Miejsce: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Data: 19 października 2016 r., godz. 9.00
Info o rejestracji: www.ppp4krakow.pl

organizator:

dofinansowanie:
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Partnerstwo publiczno-prywatne to
transparentny proces i gwarantowany efekt

Kilkanaście krajowych projektów PPP dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których
firma Siemens brała udział, w pełni potwierdza stosowanie
opisanych zasad w praktyce.
Druga cecha wymieniona w tytule – gwarantowany efekt –
jest podstawową zasadą, warunkiem koniecznym prowadzenia projektu w formule PPP. Z tego powodu ustawodawca

wymaga zapisania w umowie „dotkliwych kar” w przypadku braku efektów na właściwym poziomie, stwierdzonych
przez partnera publicznego. Ta cecha jest również kluczowa
w sytuacji wydawania środków publicznych. Partner publiczny określa cele, które chce osiągnąć, ale nie bierze na siebie
ryzyka wyboru właściwych rozwiązań ani ich realizacji, lecz
przenosi je na partnera prywatnego za pomocą mechanizmu zapłaty adekwatnej do uzyskiwanych efektów ( „dostępności” ). Zapłata dokonywana jest w ratach w okresie całego
kontraktu i jest uwarunkowana stałą weryfikacją uzyskiwanych efektów prowadzoną w sposób szczegółowo opisany
w kontrakcie („metodologia”).
Projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej budynków stanowią dobry przykład takiej formy PPP,
gdzie zarówno określenie wymaganych celów i poziomu
gwarancji, jak i weryfikacja efektów są łatwe do obiektywnej oceny za pomocą pomiarów technicznych. Takie projekty można rekomendować jako pierwsze dla tych jednostek
publicznych, które dopiero zaczynają stosowanie formuły
PPP w realizacji swoich zadań.
Tutaj również, jak pokazują doświadczenia firmy Siemens
w Polsce, założenia formuły sprawdzają się bardzo dobrze:
osiągane efekty są zbieżne, a często wyższe od gwarantowanych.
Można powiedzieć, że formuła PPP jest idealnym rozwiązaniem dla tych partnerów publicznych i prywatnych, którzy
za rzecz oczywistą przyjmują przejrzystość swoich działań
i nie boją się stawiać i podejmować ambitnych celów oraz
ponosić ryzyka swoich działań.
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Każdy prawidłowo poprowadzony projekt PPP gwarantuje transparentność procesu oraz efektywność. Transparentny proces wyboru partnera prywatnego przez podmiot
publiczny ma kolosalne znaczenie w przypadków projektów opartych na środkach publicznych. Procedura wyboru
wykonawcy musi być przejrzysta i łatwa do weryfikacje zarówno w czasie, jak i po postępowaniu. Kluczowe jest to, że
standardowo stosuje się tryb postępowania o nazwie „dialog konkurencyjny”, bardzo naturalny dla obu stron. W tym
trybie dochodzenie do wyboru rozwiązań i uzgodnienia
zapisów umownych wieloletniego kontraktu odbywa się
w trakcie bezpośrednich spotkań, rozmów i wymiany argumentów. Partner „zamawiający” określa swoje potrzeby oraz
cele, które chce osiągnąć i inne główne założenia projektu.
Partner „wykonujący” przedstawia swoje możliwości, technologie jakimi dysponuje i określa planowany poziom cenowy. To wszystko odbywa się podczas tak zwanych spotkań negocjacyjnych. Ich ilość, czas trwania oraz tematyka
dostosowane są do potrzeb konkretnego projektu. W negocjacjach z natury biorą udział wieloosobowe zespoły.
Treść takich rozmów jest poufna, a więc niedostępna dla
pozostałych negocjujących firm prywatnych. Jednak podmiot publiczny, biorąc udział we wszystkich spotkaniach,
może ostatecznie ukształtować jednolite warunki złożenia
oferty dla wszystkich uczestników postępowania – czyli specyfikację istotnych warunków zamówienia z programem funkcjonalno-użytkowym i wzorem umowy. W trakcie dialogu konkurencyjnego partner publiczny gromadzi
wszystkie tworzone i prezentowane materiały. Dotyczą one
zarówno proponowanych cen, zakresu usług i dostaw, rozwiązań finansowych, jak również warunków gwarancji, kar
i innych zapisów umownych. Strona publiczna ma wystarczająco dużo czasu, by porównać tego typu informacje zebrane od wszystkich potencjalnych partnerów prywatnych,
zweryfikować w odniesieniu do planowanego budżetu itp.
Może również dołączyć do swojego zespołu negocjacyjnego specjalistów własnych lub wynajętych. Ma więc wszelkie możliwe warunki, żeby zorientować się w szczegółach
przyszłej oferty. Jednym słowem, maksymalnie bezpiecznie
dokonać wyboru jednej z firm i powierzyć jej realizację wieloletniego kontraktu.
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Kluczowe kwestie finansowe
wciąż aktualne
Jak pokazała dotychczasowa praktyka rozwoju ppp, spójna polityka w zakresie ppp może znacznie ułatwić wdrażanie tego typu przedsięwzięć. Przez minione 6 lat kluczowe
dla wielu projektów ppp było jednak rozstrzygnięcie kwestii związanych z zagadnieniami budżetowo-podatkowymi. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się
z odpowiedzi jakie FORUM PPP uzyskało w kluczowych dla
rozwoju ppp kwestiach w Ministerstwie Finansów:
Czy z rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego mogą
wiązać się jakieś niekorzystne następstwa dla finansów
publicznych? Czy można im skutecznie przeciwdziałać?
Marek Szczerbak – Zastępca Dyrektora
Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie
Finansów.
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Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może mieć
wpływ na poziom deficytu lub długu publicznego. Potwierdzeniem tego jest m.in. art. 18 a ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, który określa,
jakie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają
wpływ na poziom długu publicznego. Poszczególne jednostki poprzez podejmowane decyzje o kształcie zawieranych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz podziale ryzyk pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym,
będą decydowały o tym, czy powstanie zobowiązanie zaliczane do długu publicznego, czy też nie.
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
oraz dług publiczny (wg definicji krajowej oraz definicji
UE) w relacji do PKB są podstawowymi parametrami określającymi kondycję finansów publicznych państwa. Zgodnie z regulacjami UE (kryteria konwergencji) deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie powinien
przekraczać 3% PKB, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 60% PKB. W regulacjach krajowych Konstytucja RP określa limit wielkości państwowego długu publicznego na poziomie 60% PKB. W celu
przestrzegania powyższych wielkości ustawa o finansach
publicznych zawiera: stabilizującą regułę wydatkową, która ma na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych w Polsce i korygowanie ich ewentualnej nadmiernej
nierównowagi, poprzez ograniczanie wzrostu wydatków
sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne uruchamiane w sytuacji, gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB
przekroczy poziom 55% oraz 60%.

Jak Ministerstwo Finansów ustosunkowuje się do postulatów zmian w zakresie zasad opodatkowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego podatkiem VAT
(w szczególności opodatkowania wynagrodzenia partnera prywatnego w formie tzw. opłaty za dostępność?
Czy możliwa jest kompleksowa usługa VAT, czy odrębnie opodatkowana ma być zapłata za roboty budowlane i zapłata za usługi)?
Tomasz Tratkiewicz – Dyrektor Departamentu
Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie
Finansów.
Na wstępie podkreślić należy, że system podatku VAT
w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, państwa członkowskie zaś są zobowiązane do przestrzegania zgodności
krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza to, że regulacje przyjęte w przepisach krajowych muszą być zgodne
w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/
WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347
z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.) oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.
zm.) – dalej „ustawa o VAT”, w istocie pozostają w zgodzie
z przepisami ww. dyrektywy. Przepisy ustawy o VAT nie
określają szczególnych zasad opodatkowania czynności
wykonywanych w ramach realizacji projektów w formule
partnerstwa publiczno–prywatnego, co oznacza, że stosuje się do nich ogólne zasady wynikające z ustawy o VAT
oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy.
Odnosząc się do zagadnienia uznania wykonywanych
w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
usług za świadczenie kompleksowe, czego następstwem
jest traktowanie w podatku VAT w sposób jednolity usług
o różnym charakterze, zauważyć należy, że wskazówki dokonywania oceny świadczonych usług pod kątem ich kompleksowości zawarte są w ugruntowanym już w tym temacie orzecznictwie TSUE. Zgodnie z orzeczeniami TSUE jedna
transakcja występuje, kiedy dwa lub więcej elementów
albo dwie lub więcej czynności, dokonanych przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie
tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.
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Podkreślić należy, że brak jest bezwzględnej zasady dotyczącej ustalania zakresu danego świadczenia z punktu widzenia podatku VAT, a co za tym idzie, w celu ustalenia zakresu danego świadczenia należy wziąć pod uwagę ogół
okoliczności, w jakich ma miejsce dana transakcja (por. np.
sprawa C-224/11 BGŻ Leasing).
Zasady współpracy podmiotów publicznych i partnerów
prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
określone są w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno–prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696), ustawa ta nakreśla jednak tylko pewne ramy realizacji przedsięwzięć partnerskich, wskazując w szczególności co może
być ich przedmiotem oraz wskazując na konieczność ich
realizacji na podstawie zawartej umowy. Oznacza to, że
szczegółowe warunki współpracy, w tym rodzaj dokonywanych świadczeń, sposób i warunki wynagrodzenia partnera prywatnego wynikają z zawieranych umów. Wielość zaś
i różnorodność branżowa możliwych projektów w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego powoduje, że nie jest
możliwe dokonanie generalnej oceny takich przedsięwzięć
pod kątem sposobu ich opodatkowania podatkiem VAT.
Ocena w zakresie skutków prawnopodatkowych w podatku VAT czynności wykonywanych w ramach umów o partnerstwie publiczno–prywatnym powinna być dokonywana z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych
zaistniałych w każdym indywidualnym przypadku.
Z zapytania nie wynika, jakich konkretnych przypadków
działań w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego ono dotyczy oraz jakie są postulaty zmian zasad
opodatkowania podatkiem VAT wykonywanych czynności.
Przypuszczać należy, że chodzi zapewne o przedsięwzięcia
w postaci budowy obiektu, a następnie świadczenia usług
utrzymania i zarządzania nim w zamian za wynagrodzenie w formie tzw. opłaty za dostępność. W tym kontekście
wskazać należy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyj-

nego z 13 marca 2014 r. sygn. akt I FSK 614/13, który dotyczył wybudowania i eksploatacji drogi w ramach umowy
partnerstwa publiczno-prywatnego. W wyroku tym NSA
stwierdził, że: „Aczkolwiek każde z tych świadczeń zachowuje swoją użyteczność z punktu widzenia potrzeb gminy,
jako przeciętnego konsumenta, to nie oznacza to jednak,
że usługi te pozostają ze sobą nierozerwalnie złączone ekonomicznie. Przede wszystkim, każda z tych czynności może
być realizowana przez inny podmiot. Nie ma też ścisłego
związku pomiędzy tymi usługami”.

Czy istnieje szansa na wykorzystanie mechanizmu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa (poręczeń i gwarancji
Banku Gospodarstwa Krajowego) dla ułatwienia finansowania przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?
Jacek Barylski – Dyrektor Departamentu
Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów.
Istnieje możliwość wykorzystania mechanizmu poręczeń
i gwarancji Skarbu Państwa (poręczeń i gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego) dla finansowania przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Działania te muszą odbywać się w ramach
obowiązujących przepisów krajowych, jak również regulacji unijnych dotyczących kwestii pomocy publicznej.
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa udzielane są
zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 8
maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Wspomniane wsparcie jest udzielane zasadniczo w związku
z realizacją dużych wartościowo projektów inwestycyjnych. Tego typu poręczenia i gwarancje są udzielane powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 mln EUR.
Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub środków pochodzących z emisji obligacji na m.in. finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:
1)
2)
3)
4)

rozwój lub utrzymanie infrastruktury;
rozwój eksportu dóbr i usług;
ochronę środowiska;
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy regionalnej;
5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych
lub prac rozwojowych;
6) restrukturyzację przedsiębiorstw.
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Ponadto jest tak również, jeżeli jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, natomiast pozostałe
świadczenie lub świadczenia stanowią świadczenie lub
świadczenia dodatkowe/pomocnicze, traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne tj.
dzielące los podatkowy świadczenia głównego. W szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe/pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli
nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy
skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego tj. stanowi środek do korzystania na jak najlepszych
warunkach z tego świadczenia (np. wyroki w sprawach
C-349/96 CPP, C-34/99 Primback, C-41/04 Levob, C-44/11
Deutsche Bank, C-224/11 BGŻ Leasing i in.).
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Ponadto ww. ustawa przewiduje, iż poręczenia/gwarancji
nie udziela się, jeżeli z analizy ryzyka wypłat budżetowych
wynika, że podmiot, którego zobowiązania mają być objęte poręczeniem/gwarancją, nie będzie w stanie wykonać
tych zobowiązań. Skuteczność poręczenia lub gwarancji
jest uzależniona od wniesienia opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji. Warunkiem udzielenia poręczenia
lub gwarancji jest również ustanowienie zabezpieczenia
na rzecz Skarbu państwa, na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub
gwaranta.

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, np. niektórych przedsiębiorców należących do branż:
rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, drogowego transportu towarowego, jeśli
pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, czy też przedsiębiorców związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
z prowadzeniem działalności eksportowej.

Istotnym zagadnieniem dotyczącym udzielania wsparcia w postaci poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa jest
zapewnienie zgodności tych działań z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Odnosi się to
w szczególności do kwestii takich jak np.:

Gwarancje de minimis mogą zabezpieczać maksymalnie
do 60% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji nie
może przekroczyć 3,5 mln zł.
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Ø kredytobiorca musi znajdować się w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zapewniającej samodzielną spłatę poręczonych lub zagwarantowanych zobowiązań;
Ø kredyt/pożyczka mogą być objęte poręczeniem/gwarancji do maksymalnie 80% zobowiązania, natomiast
w przypadku emisji obligacji pouczenie/gwarancja
może zabezpieczać 100% zobowiązania;
Ø od poręczenia/gwarancji pobierane jest wynagrodzenie na warunkach rynkowych;
Ø występuje konieczność ustanowienia na rzecz Poręczyciela/Gwaranta adekwatnych zabezpieczeń.
Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) udziela poręczeń i gwarancji w formule rynkowej oraz jako
pomoc de minimis, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
8 maja 1997 r. poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w ramach realizacji programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
Głównym instrumentem BGK, w ramach powyższego Programu, są gwarancje de minimis, obejmujące spłatę kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych przez
banki przedsiębiorcom z sektora MŚP.
Z gwarancji de minimis udzielanych przez BGK może skorzystać każdy posiadający zdolność kredytową przedsiębiorca należący do sektora MŚP, w ramach limitu ekwiwalentu dotacji brutto wynoszącego 200 tys. euro dla trzech
lat podatkowych (dla podmiotów z sektora drogowego
transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć
100 tys. EUR), za wyjątkiem przedsiębiorców wyłączonych
z możliwości uzyskania pomocy de minimis przepisami

Kredyty obejmowane gwarancjami de minimis oferowane są podmiotom z sektora MŚP przez 22 banki. Procedura udzielania tych gwarancji jest bardzo uproszczona,
ponieważ przedsiębiorca załatwia wszystkie formalności
w banku, w którym zaciąga kredyt. Zabezpieczenie gwarancji de minimis stanowi weksel in blanco. Opłata prowizyjna od gwarancji wynosi 0,5% rocznie.
W przypadku niespełniania przez przedsiębiorców wymogów pomocowych, mogą się oni ubiegać o poręczenie lub gwarancję BGK udzielane na warunkach komercyjnych - opłata prowizyjna za udzielone poręczenie lub
gwarancję jest wówczas ustalana na zasadach rynkowych.
Jednocześnie należy podkreślić, iż ewentualne wykorzystanie mechanizmu poręczeń lub gwarancji w finansowaniu
przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego może mieć wpływ na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów
publicznych. Zgodnie bowiem z art. 18a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym: „zobowiązania wynikające
z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner
prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość
ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem
wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy”.
Z uwagi na powyższe, podmioty publiczne przystępujące
do realizacji tego typu projektów z wykorzystaniem mechanizmu poręczeń i gwarancji powinny brać pod uwagę ich wpływ na kwestię zaliczania zobowiązań z tytułu
umów ppp do państwowego długu publicznego oraz ich
wpływ na deficyt sektora finansów publicznych .
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Co się zmienia, a co się
musi zmienić w otoczeniu
prawnym PPP?

1

W dniu oddawania tego numeru Forum PPP do druku nad ustawą
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi pracował Senat.

Nowelizacja PZP a PPP
W dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw2. Głównym celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do przepisów nowych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
(Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.UE.L Nr 94, s.
243). Spośród szerokiego katalogu zmian, które w największym stopniu wpłyną na procedurę wyboru partnera prywatnego wymienić należy zmiany w procedurze dialogu
konkurencyjnego, w sposobie weryfikacji spełnienia przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu, a także
dotyczące warunków zmiany umowy o PPP.
W odniesieniu do procedury dialogu konkurencyjnego zmianie uległy przesłanki zastosowania tego trybu wyboru wykonawcy. Wcześniej przesłanki te określone były w sposób
2

Dz. U. z 2016 r., poz. 1020
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Ostatnie miesiące przyniosły szereg istotnych zmian otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Najistotniejsze zmiany dotyczą procedur wyboru partnera prywatnego. W pierwszej kolejności wymienić należy bardzo
głęboką nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca br., która weszła w życie 28 lipca.
Kolejne ważne zmiany do działania PPP wprowadzi ustawa o umowie o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
uchwalona przez Sejm RP w dniu 5 września 2016 r.1 Równocześnie w Ministerstwie Rozwoju, z udziałem praktyków
rynku i podmiotów doradczych, rozpoczęły się prace nad
przeglądem prawa w zakresie PPP. Mają one doprowadzić
do sformułowania najważniejszych postulatów legislacyjnych, dla których zainicjowany zostanie proces ustawodawczy. W świetle powyższego, przedmiotem niniejszego
artykułu jest opisanie najważniejszych zmian dla funkcjonowania PPP wynikających z nowelizacji PZP, a także uchwalonej przez Sejm ustawy koncesyjnej. Ponadto, w niniejszym
artykule wskazane zostaną najważniejsze w ocenie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego postulaty legislacyjne w zakresie PPP. Intencją autora jest zainicjowanie
dodatkowej płaszczyzny dyskusji na temat najbardziej pożądanych zmian w obszarze PPP.
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będzie przesłanka, że objęte zamówień przedsięwzięcie PPP
obejmuje nie tylko wykonie robót budowlanych, ale także zaprojektowanie obiektu budowlanego (projektu i buduj). W innych sytuacjach wystarczająca powinna być przesłanka, że ze
względu na charakter, stopień złożoności lub uwarunkowania
prawne lub finansowe, względnie ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami, zamówienie nie
może być udzielone bez wcześniejszych negocjacji/dialogu.
W porównaniu do dotychczasowych regulacji należy zatem
stwierdzić, że przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego uległy wyraźnemu uelastycznieniu.
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specyficzny dla dialogu konkurencyjnego. Po nowelizacji,
aby zamawiający mógł skorzystać z procedury dialogu konkurencyjnego, będzie musiała zostać spełniona przynajmniej
jedna z przesłanek do zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem (art. 60b ust. 1 PZP), określonych w art. 55 ust. 1 PZP.
Chodzi o następujące przesłanki:
• postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 PZP lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione;
• wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP;
• rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez
ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;
• roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
• zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych
negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań
prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane
z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
• jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP, wspólnej
specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 lit. d PZP, lub referencji technicznej.
W praktyce zatem w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP zamawiający zawsze, beż żadnego dodatkowego uzasadnienia będzie mógł skorzystać z trybu dialogu
konkurencyjnego. W przypadku zamówień przekraczających
kwoty progowe, określone w art. 11 ust. 8 PZP, wystarczającą

Rozszerzeniu uległ zakres treści ogłoszenia o zamówieniu
w trybie dialogu konkurencyjnego. Zamawiający, oprócz zawarcia w treści ogłoszenia opisu potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu oraz informacji
o ewentualnych nagrodach dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę
do składania ofert, obligatoryjnie będzie musiał zamieścić informację o wstępnym harmonogramie postępowania (art. 60c
ust. 1 pkt 3 PZP). Ponadto, zamawiający będzie musiał wskazać
w ogłoszeniu, czy zamierza podzielić dialog na etapy w celu
ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach (art. 60c ust. 1 pkt 4 PZP).
Ustawodawca rozszerzył zakres informacji, które powinny się
znaleźć w zaproszeniu do dialogu. Zaproszenie do dialogu
powinno zawierać m.in. adres strony internetowej, na której
dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia albo wykaz oświadczeń
lub dokumentów, które należy dołączyć w celu uzupełnienia podanych przez wykonawcę informacji, wagę przypisaną
kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu
o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców oraz
informację o języku lub językach, w jakich będzie prowadzony dialog (art. 60 ust. 5 pkt 4-7 PZP). W tym miejscu przypomnieć należy, że do dialogu zaproszeniu zostaną jedynie
ci wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w oparciu o kryteria selekcji zamawiający
może ograniczyć liczbę wykonawców do 3 (art. 60d ust. 2
i 3 PZP). Warto wskazać, że dotychczas zamawiający stosował kryteria selekcji jedynie wobec wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, przy czym weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu wiązała się
oceną dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 25a
ust. 1 PZP do wniosku o dopuszczenie do udziału w postę-
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Kolejną istotną zmianą w procedurze dialogu konkurencyjnego jest dopuszczenie możliwości negocjowania ostatecznych
warunków umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty (art.
60f PZP). W takie sytuacji, w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie, zamawiający może negocjować z wykonawcą ostateczne warunki
umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów

oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.
Istotne znaczenie dla PPP mają nowe przepisy o zmianach
umów zawartych w trybie PZP. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, przy czym wprowadzono jednocześnie cały szereg okoliczności pozwalających
na zmianę umowy. W szczególności warto zwrócić uwagę
na przepis art. 144 ust. 1 pkt 4 PZP, zgodnie z którym możliwa jest zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił
zamówienia na nowego wykonawcę na podstawie postanowień umowy o PPP pod warunkiem, że odpowiednie przepisy w umowie o PPP, pozwalające na zmianę wykonawcy,
przewidziane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określając charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Powyższy przepis daje podstawę do tzw. step in
rights, czyli zastąpienia wykonawcy przez spółkę z tej samej
grupy kapitałowej (np. spółkę córkę), lub przez zupełnie inny
podmiot, np. wskazany przez bank finansujący przedsięwzięcie w sytuacji, gdy partner prywatny nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec banku.
Zmiana bezpośrednio odnosząca się do PPP uregulowana
została w art. 142 ust. 4 pkt 6 PZP. Dotychczas, wbrew oczywistej naturze umów PPP, będących kontraktami wieloletnimi, zamawiający prowadzący postępowanie w trybie PZP
w celu zawarcia umowy o PPP, której wartość przekraczała
kwoty progowe (art. 11 ust. 8 PZP), zobligowany był do zawiadamiania Prezesa UZP w terminie 3 dni od dnia wszczęcia
postępowania o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy
niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wskutek
nowelizacji z obowiązku tego bezpośrednio wyłączone zostały umowy o PPP.
Ustawa o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi jest konsekwencją konieczności implementacji do prawa polskiego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r.
w sprawie udzielania koncesji (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 1). Omawiana ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 113). Z uwagi na to, że ustawa o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi jest regulacją całościową i obszerną, a ponadto jest jeszcze przedmiotem prac
legislacyjnych Senatu RP, to w ramach tego artykułu omówione zostaną tylko najważniejsze kwestie, najbardziej bezpośrednio odnoszące się do PPP.
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powaniu wykonawca dołącza jedynie aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić mają wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji,
o których mowa w art. 60d ust. 3 PZP. Z kolei art. 26 PZP ust.
1 wskazuje, że w przypadku zamówienia o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przed udzieleniem zamówienia zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Tym samym weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu dokonywana będzie dopiero po wyborze
najkorzystniejszej oferty i tylko w odniesieniu do oferenta,
którego ofertę najwyżej oceniono. Jest to rozwiązanie znane dotychczas z procedury koncesji na roboty budowlane
lub usługi. W przypadku postępowań o wartości poniżej progu kwotowego (art. 11 ust. 8 PZP) zamawiający będzie mógł
w ogóle odstąpić od weryfikacji dokumentów (art. 26 ust.
2 PZP). Pewnym wytrychem, pozwalającym zamawiającemu na weryfikację dokumentów na wcześniejszym etapie,
niż dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty, jest przepis art. 26 ust. 2f PZP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
W związku z powyższym, wykładnia przepisu art. 26 ust. 2f
PZP może prowadzić do wniosku, że po dokonaniu selekcji
wykonawców, a przed zaproszeniem do dialogu, zamawiający będzie mógł zażądać dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia. W konsekwencji zamawiający jeszcze
przed zaproszeniem do dialogu będzie mógł wykluczyć wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 13-23 PZP. Stosownie do art. 24 ust. 12 PZP zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania.
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Należy wskazać, że omawiana ustawa wprowadzi zmiany
bezpośrednio w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 696 i 1777).
W pierwszej kolejności wprowadzona została kosmetyczna
zmiana dotycząca ministra właściwego ds. PPP. W miejsce
nieistniejącego obecnie resortu gospodarki PPP przekazane
zostało do kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (art. 61 pkt 1 ustawy o umowie koncesji). Analogiczną kosmetyką objęty został art. 18a ust. 2 UPPP. Istotna zmiana wprowadzona została w art. 4 UPPP, określającym
przesłanki zastosowania poszczególnych ustaw proceduralnych do wyboru partnera prywatnego i umowy o PPP.
Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1 tego przepisu, ustawa
o umowie koncesji znajdzie zastosowanie do wyboru partnera prywatnego i umowy o PPP w sytuacji, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego ukształtowane zostanie analogicznie do wynagrodzenia koncesjonariusza zgodnie z art. 3
ust. 2 ustawy o umowie koncesji. Wskazany przepis określa, że
wynagrodzeniem koncesjonariusza w przypadku powierzenia mu wykonania robót budowlanych jest wyłącznie prawo
do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością. W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi świadczenia usług i zarządzania tymi usługami wynagrodzeniem koncesjonariusza jest
wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością (umowa
koncesji na usługi). Wskazaną regulację należy uznać za idącą
w dobrym kierunku, acz niekonsekwentną. Przepisy ustawy
o umowie koncesji powinny być stosowane w zgodnie z prawem UE, tj. w szczególności Dyrektywą 2014/23/UE. Oznacza
to, że zarówno umowa koncesji, jak i umowa o PPP zawarta
w trybie ustawy o umowach koncesji, powinny przewidywać
model wynagrodzenia partnera prywatnego mieszczący się
w granicach koncesji. Niekonsekwencja ustawodawcy polega jednak na tym, że możliwa będzie sytuacja, że choć wynagrodzenia partnera prywatnego mieścić się będzie w zakresie
tego, co jest koncesją, to inne zapisy umowy o PPP, w szczególności odnoszące się do podziału ryzyka ekonomicznego, nie będą pozwalać na zastosowania przepisów ustawy
o umowie koncesji. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 3 ustawy
o umowie koncesji koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub
wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Dlatego w art. 4 ust. 1 UPPP powinno się znaleźć odniesienie wskazujące na to, że o zastosowaniu ustawy
o umowie koncesji nie decyduje tylko wynagrodzenie partnera prywatnego zgodne z art. 3 ust. 2 ustawy o umowie koncesji, ale również okoliczność przejęcia przez partnera prywatnego ryzyka ekonomicznego związane z eksploatacją obiektu
budowlanego lub wykonywaniem usług, zgodnie z art. 3 ust.
3 ustawy o umowie koncesji.
Ważne PPP jest także uchylenie pkt 7 w art. 3 ust. 1 PZP oraz
art. 131 PZP (art. 59 pkt 1 i 6 ustawy o umowie koncesji). Do-

tychczas zarówno koncesjonariusz, jak i partner prywatny
wybrany w oparciu o przepisy ustawy koncesyjnej do udzielania dużych zamówień na roboty budowlane zobowiązani byli stosować niektóre przepis PZP. Jako że dyrektywa
2014/23/UE ten obowiązek zniosła, to w ślad za nią również
polskie prawo od tego kuriozalnego wymogu odstępuje.
Co dalej?
Omówione zmiany w PZP oraz nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadzają szereg
rozwiązań, które przysłużyć się powinny sprawniejszemu
funkcjonowania PPP w Polsce. Przepisy te jednak tylko częściowo wychodzą naprzeciw temu, co konieczne dla rzeczywistego usprawnienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego PPP. Jako pilne powinno zostać potraktowane uchwalenie
przynajmniej niektórych z postulatów legislacyjnych, o których mowa poniżej.
Pierwszy, najpilniejszy postulat zasygnalizowany został
w części II artykułu, i dotyczy on pełnego dostosowania treści art. 4 ust. 1 UPPP do art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o umowie koncesji. Warunkiem zastosowania ustawy o umowie koncesji
do wyboru partnera prywatnego i umowy o PPP powinno
być nie tylko ustalenie wynagrodzenia partnera prywatnego
w sposób analogiczny do wynagrodzenia koncesjonariusza,
ale także przeniesienie na partnera prywatnego ryzyka ekonomicznego wykonywania przedsięwzięcia.
Zasadne jest ponadto uchylenie przepisu art. 6 UPPP dotyczącego obligatoryjnych i nieobligatoryjnych kryteriów oceny ofert. W świetle nowego brzmienia przepisów PZP i odejścia od szczególnej pozycji kryterium ceny, jako kryterium
jedynego, odpada ratio legis, jakie przemawiało za regulacją
art. 6 UPPP.
Istotna jest również kwestia przepisów regulujących zmiany
umowy o PPP. UPPP przewiduje w art. 13 warunki dopuszczalności zmian umowy o PPP. Stosownie do tego przepisu:
1) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru partnera prywatnego, chyba że podmiot publiczny
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił warunki takiej
zmiany. 2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1
jest nieważna. Z uwagi na treść art. 4 ust. 1 i 2 UPPP, przepisy
ustawy koncesyjnej i PZP stosuje się także do umowy o PPP
w zakresie nieuregulowanym w UPPP. Zarówno ustawa koncesyjna (art. 23), jak PZP (art. 144) określają warunki dopuszczalności zmiany umowy. Reguły wykładni przydają jednak
prymat przepisowi art. 13 UPPP, a nie odpowiednim przepisom ustaw proceduralnych. W dotychczasowym stanie prawnym takie rozwiązanie było uzasadnione. Jednak art. 144 PZP
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UPPP nie zawiera jednoznacznej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego. Okoliczność ta powoduje, że w wielu sytuacjach zamawiający nie mają pewności, czy ciąży na
nich obowiązek stosowania UPPP do zawarcia umowy, która
spełnia ustawowe cechy PPP (art. 1 ust. 2 UPPP) oraz umowy
o PPP (art. 7 ust. 1 i 2 UPPP). Jednocześnie, w literaturze przedmiotu oraz w licznych stanowiskach Urzędu Zamówień Publicznych podkreśla się, że jedną z kluczowych funkcji UPPP
jest zapewnienie, aby w określonych sytuacjach, do nietypowych, skomplikowanych zamówień publicznych, jakimi są
umowy o PPP, zamawiający stosowali przepisy zapewniające transparentny, konkurencyjny i jawny tryb wyboru wykonawcy (tj. PZP lub Ustawę o Koncesjach). Stąd brzmienie art.
4 ust. 1 i 2 UPPP. Aby wymóg stosowania PZP i Ustawy o Koncesjach był skuteczny, tj. nie powodował luk systemowych,
sprawiających, że jakieś umowy wiążące się z odpłatnym
zakupem robót budowlanych, dostaw i usług przez zamawiających nie były objęte reżimem PZP i Ustawy o Koncesjach, kluczowe jest ustawowe zdefiniowanie PPP. Tymczasem przepis art. 1 ust. 2 UPPP definiuje jedynie „przedmiot
PPP”, a nie samo PPP, wskazując, że Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Nie jest jasne, czy
ustawodawca chciał zdefiniować PPP, czy „przedmiot PPP”.

Jeśli zamierzał zdefiniować „przedmiot PPP”, to definicja ta
nie ma istotnego znaczenia normatywnego. Pojęcie „przedmiotu PPP” występuje w UPPP jeszcze kilkukrotnie, w różnym kontekście. W art. 4 ust. 1 „przedmiot PPP” występuje
w kontekście wynagrodzenia partnera prywatnego. Podobnie w art. 7 ust. 2 UPPP. Dla przykładu ozwinięte w art. 4 ust.
1 pojęcie „przedmiotu PPP” skutkowałoby normą w brzmieniu: „Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo
do pobierania pożytków ze wspólnej realizacji przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem
publicznym i partnerem prywatnym [...]”. Z kolei rozwinięte
w art. 7 ust. 2 UPPP pojęcie „przedmiotu PPP” skutkuje normą w brzmieniu: „Wynagrodzenie partnera wspólnej realizacji przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym”. Nie
sposób wyobrazić sobie, jak wynagrodzenie może zależeć do
faktycznej dostępności wspólnej realizacji przedsięwzięcia.
Norma taka jest sprzeczna z regułami gramatycznymi języka polskiego i pozbawiona jest jakiegokolwiek praktycznego
znaczenia. Reguły gramatyczne przemawiają za użyciem innego pojęcia w art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 2 UPPP niż „przedmiot
PPP”. Bardziej właściwym pojęciem wydaje się „przedsięwzięcie”, względnie „przedmiot przedsięwzięcia”. W kontekście art.
4 ust. 1 UPPP wynagrodzeniem partnera prywatnego będę
„pożytki z przedsięwzięcia”. Z kolei w kontekście art. 7 ust. 2
UPPP wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zależne
od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności
„przedmiotu przedsięwzięcia”. Pojęcie „przedsięwzięcia” zostało w UPPP zdefiniowane (art. 2 pkt 4), jako budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie
dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub inne świadczenie - połączone z utrzymaniem lub
zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego
lub jest z nim związany. W każdej umowie PPP zakres przedsięwzięcia będzie się przedstawiał inaczej. Stąd proponowane zastąpienie „przedmiotu PPP” pojęciem „przedsięwzięcia”,
względnie „przedmiotu przedsięwzięcia” w art. 4 ust. 1 i art.
7 ust. 2 UPPP powinno ułatwić stosowanie UPPP. Należy na
marginesie wskazać, że pojęcie „przedmiotu przedsięwzięcia”
występuje już w UPPP (art. 6 ust. 3 pkt 4). Konsekwencją rozważanej zmiany powinna być nowa definicja PPP, nieposługująca się pustym normatywnie pojęciem „przedmiotu PPP”.
Proponowane brzmienie nowej definicji PPP w art. 1 ust. 2
UPPP to: „Partnerstwem publiczno-prywatnym jest wspólna
realizacji przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym”.
Tym samym każda umowa pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym służąca wspólnej realizacji
przedsięwzięcia (w rozumieniu art. 2 pkt 4 UPPP), oparta na
podziale zadań i ryzyk, będzie PPP. A skoro będzie PPP, to do
zawarcia tej umowy podmiot publiczny będzie musiał zastosować jeden z konkurencyjnych trybów z art. 4 UPPP. Dzięki
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w obecnym brzmieniu w sposób znacznie bardziej szczegółowy reguluje dopuszczalność zmian umowy, w szczególności
dopuszczając taką możliwość w wielu sytuacjach, które dotychczas budziły wątpliwości. Tym samym art. 144 w nowym
brzmieniu znacznie bardziej oddaje realia rynkowe związane
z wykonywaniem umów, a w szczególności istotnie ułatwia
wykonywanie umów wieloletnich, w okresie realizacji których
może wystąpić wiele zdarzeń uzasadniających zmianę umowy. Obecnie przepis art. 13 UPPP istotnie dyskryminuje PPP
w stosunku do innych umów zawieranych w trybie PZP. Dyskryminacja taka nie ma żadnego uzasadnienia. Dlatego konieczne jest uchylenie przepisu art. 13 UPPP.
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wprowadzonej zmianie zmniejszyć się może sfera niepewności prawnej, a wręcz luki systemowej w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji. Istnienie tej luki powoduje, że
PPP wywołuje nieprawidłowe, wręcz negatywne skojarzenia.
Wprowadzona zmiana będzie również służyła większej spójności prawa polskiego w dziedzinie zamówień publicznych
i koncesji z prawem UE. Dodatkowym zabezpieczeniem służącym dyscyplinie finansów publicznych jest obwarowanie
odpowiedzialnością za naruszenie obowiązku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w jednej z konkurencyjnych i jawnych procedur określonych w art. 4 UPPP.
Niejasna jest kwestia prywatyzacji niektórych składników
majątkowych w ramach PPP. Przedmiotem wkładu własnego
podmiotu publicznego może być nieruchomość (art. 2 pkt 5
w zw. z art. 2 pkt 3 UPPP). Wkład własny w postaci nieruchomości może zostać wniesiony m.in. w drodze umowy sprzedaży (art. 9 ust. 1 UPPP). Art. 37 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) wskazuje, że nie wymaga przetargu zbycie nieruchomości skarbowej lub samorządowej,
jeżeli jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce,
o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy UPPP, jeżeli sprzedaż
stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub UPPP. Z zestawienia tych przepisów
wynika niewątpliwie, że ustawodawca dopuścił możliwość
sprzedania partnerowi prywatnemu nieruchomości tytułem wkładu własnego podmiotu publicznego. Rozwiązanie
takie jest zasadne i odpowiada realiom rynkowym. Częstokroć umowa o PPP polegać będzie na tym, że w zamian za
określone świadczenia (np. rewitalizację miejskiego rynku,
lub okolic dworca), partner prywatny nabędzie od podmiotu publicznego własność nieruchomości przewidzianych pod
zabudowę komercyjną, współgrającą z funkcjami publicznymi (np. partner wybuduje galerię handlową, lub hotel w sąsiedztwie dworca). Rozliczenie „ziemia za roboty budowlane”
służyć będzie nie tylko racjonalnemu zagospodarowaniu nieruchomości publicznych, kompleksowości przedsięwzięcia,

ale także pozwoli uniknąć podmiotowi publicznemu zapłaty wynagrodzenia partnera prywatnego w formie pieniężnej
(oszczędności dla budżetu). Reguły obrotu gospodarczego
uzasadniają to, aby partner prywatny miał swobodę w zakresie komercjalizacji obiektów o takim właśnie przeznaczeniu,
zrealizowanych w ramach PPP. Wiąże się to np. z możliwością
dalszej sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych, usługowych, lub wręcz całych obiektów handlowych. W tym celu
partner prywatny powinien mieć swobodę dokonywania takich transakcji. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości nie stoją na przeszkodzie swobodnemu gospodarowaniu
nieruchomościami nabytymi przez partnera prywatnego od
podmiotu publicznego. Jedynie przepis art. 68a UGN wskazuje, że jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu z bonifikatą od ceny (ustalonej w oparciu o operat
szacunkowy), to sprzedaż następuje z zastrzeżeniem prawa
odkupu (art. 68a ust. 2 UGN). Wnioskując a contrario, jeżeli
nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu po
cenie odpowiadającej jej wartości (bez bonifikaty), to nie istnieje obligo obwarowania takiej transakcji prawem odkupu.
Tymczasem przepis art. 11 ust. 1 UPPP wskazuje, że Po zakończeniu czasu trwania umowy o PPP partner prywatny lub
spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, w stanie niepogorszonym,
z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa o PPP stanowi inaczej. Przepis art. 9
ust. 3 stosuje się odpowiednio. Z przepisu można wnioskować,
że umowa o PPP może wprost stanowić, że po zakończeniu
czasu trwania umowy o PPP partner prywatny nie przekaże
podmiotowi publicznemu składnika majątkowego. Taka wykładnia byłaby zgodna z regułami wykładni gramatycznej.
Zdanie chyba że umowa o PPP stanowi inaczej można bowiem odnosić i do zadania pierwszej części zdania (dot. zwrotu składnika majątkowego) oraz drugiej części zdania (dot.
tego, w jakim stanie ma być zwrócony składnik majątkowy).
Jednakże, teoretycznie, pojawić się może wykładnia, że zdanie chyba że umowa o PPP stanowi inaczej odnosi się tylko do
tego, w jakim stanie ma być składnik majątkowy w momencie
jego przekazania podmiotowi publicznemu po zakończeniu
czasu trwania umowy o PPP. Taka wykładnia de facto oznaczałaby, że wszelkie składniki majątkowe wykorzystywane
do realizacji przedsięwzięcia, w tym również nieruchomości
sprzedane partnerowi prywatnemu i zagospodarowane komercyjnie, po zakończeniu czasu trwania umowy o PPP podlegałyby zwrotowi podmiotowi publicznemu (np. na zasadzie
odkupu). Zarysowana w ostatnim zdaniu powyżej wykładnia
art. 11 ust. 1 UPPP byłaby sprzeczna z art. 68a ust. 2 UGN, który ustanawia obligatoryjne prawo odkupu tylko w przypadku
sprzedaży partnerowi prywatnemu nieruchomości z bonifikatą od ceny. Ponadto, sprzeczna byłaby z naturą PPP i regułami obrotu gospodarczego. Dlatego proponuje się zmianę
treści art. 11 ust. 1 na następującą: Art. 11. ust. 1. Jeżeli umowa
o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stanowi inaczej, po

Zamówienia publiczne

Stosownie do art. 14 ust. 1 UPPP umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną.
Przepis art. 14 UPPP statuuje zasady współpracy podmiotu
publicznego i partnera prywatnego w formie spółki prawa
handlowego. Spółka taka ma być narzędziem wykonania
umowy o PPP. Przepis art. 14 ust. 1 UPPP przewiduje jednak
tylko jeden wariant współpracy stron umowy o PPP w formie
spółki - poprzez utworzenie nowej spółki. Tymczasem w wielu konkretnych sytuacjach uzasadnione będzie wykorzystanie już istniejących podmiotów do realizacji umowy o PPP.
Dla przykładu, wiele gmin ma spółki wodociągowo-kanalizacyjne, lub zajmujące się gospodarką odpadami. Poszukując
partnera prywatnego gminy poszukiwać będą zazwyczaj inwestora, który wniesie kapitał w majątek gminy lub tej spółki,
rozbudowując sieć wodociągową lub kanalizacyjną, budując
oczyszczalnię ścieków, albo instalację do zagospodarowania
odpadów. Spółka miejska będzie zazwyczaj właścicielem lub
dzierżawcą całości wymaganej do realizacji przedsięwzięcia infrastruktury, a także będzie stroną umów z odbiorcami
usług. De facto, celem PPP będzie dokapitalizowanie tej spółki
w zamian za możliwość czerpania dywidendy z zysku spółki
przez partnera prywatnego oraz wpływ na zarządzanie nią.
Powoływanie w takiej sytuacji dodatkowego, odrębnego od
stron umowy podmiotu, będzie nadmiernie komplikować
przedsięwzięcie, a także podnosić jego koszty. Uzasadnione
jest, aby partner prywatny miał możliwość nabycia pakietu
akcji lub udziałów spółki komunalnej w zamian za jej dokapitalizowanie, wykonanie i sfinansowanie określonych inwestycji. Obecne brzmienie art. 14 ust. 1 UPPP nie pozwala na takie
rozwiązanie. Warto przy tym dodać, że dopuszczenie możliwości kapitałowego przystępowania partnera prywatnego
do spółki komunalnej, po uprzedniej konkurencyjnej procedurze wyboru partnera prywatnego (art. 4 ust. 1 lub 2 UPPP),
częstokroć zastąpi procedury prywatyzacji akcji lub udziałów
spółek komunalnych w trybach niekonkurencyjnych (np. rokowań tylko z wybranym podmiotem).
Ostatni postulat dotyczy kwestii z pozoru drobnej, ale wywołującej dużo zamieszania. Rozporządzenie Ministra Go-

spodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 284), służące dokonywaniu oceny podziału
ryzyk w umowie o PPP z punktu widzenia analizy wpływu
zobowiązań z umowy o PPP na państwowy dług publiczny
i deficyt sektora finansów publicznych, w § 5 określa czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie ryzyka budowy. W pkt 3) wskazano, że czynnikiem takim jest
sposób ujęcia nowego środka trwałego w księgach rachunkowych. Przepis § 5 pkt 3 jest zupełnie niezrozumiały. Nie ma
żadnych logicznych przesłanek uzasadniających powiązanie ryzyk związanych z procesem budowlanym z kwestią rachunkowego ujęcia środków trwałych. Przepisy ustawy o rachunkowości dopuszczają zarówno inwestycję we własne,
jak i w obce środki trwałe. O tym, kto ponosi ryzyko budowlane inwestycji, nie rozstrzygają kwestie księgowe, a zapisy
umowy o PPP dotyczące w szczególności sposobu i źródeł finansowania inwestycji (w tym zabezpieczenia finansowania),
a także odpowiedzialności za jej nieterminowe, wadliwe, lub
przekraczające założony budżet wykonanie. Niesposób odgadnąć, jak na te ryzyka wpływać mają zapisy księgowe. Przepis nie rozstrzyga przy tym, jaki sposób ujęcia nowego środka trwałego w księgach rachunkowych ma mieć przełożenie
na podział ryzyka budowy. W czyich księgach rachunkowych
ma być ujęty środek trwały, aby miało to jakiekolwiek znaczenie dla podziału ryzyka budowy? W którym momencie ma
być ujawniony środek trwały w księgach rachunkowych danego podmiotu, aby miało to jakieś przełożenie na podział
ryzyka budowy? A dlaczego w przepisie mowa tylko o nowym środku trwałym, skoro inwestycje mogą być prowadzone również w obcych środkach trwałych i polegać mogą na
ich ulepszeniu (np. budowa i eksploatacja parkingu wybudowanego na działce miejskiej)? Powyższe rozwiązanie jest
kompletnie niezrozumiałe. Analiza toku prac legislacyjnych
nad projektem tego rozporządzenia wskazuje, że przepis
ten pojawił się tuż przed podpisaniem rozporządzenia przez
Ministra Gospodarki. Nie był on przedmiotem jakichkolwiek
wcześniejszych prac legislacyjnych, ani konsultacji. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w ogóle do tego przepisu
się nie odnosi. Nie można zatem w żaden sposób ustalić, jakie było ratio legis tej regulacji. Konieczne jest zatem usunięcie z rozporządzenia komentowanego przepisu.
Wyżej omówione postulaty legislacyjne nie wyczerpują zagadnienia. Wiele z innych kwestii jest przedmiotem dyskusji
i sporów wśród prawników. Wydaje się, że kwestie powyżej
zarysowane wydają się mieć największe znaczenie z punktu widzenia usprawnienia funkcjonowania PPP, lub przynajmniej usunięcia największych niejasności. Mam nadzieję, że
niniejszy artykuł przyczyni się do ukierunkowania dyskusji nt.
zmian prawnych i pomoże skupić się na co bardziej palących
problemach.
adw. Marcin Wawrzyniak
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zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny lub spółka, o której mowa
w art. 14 ust. 1, przekazuje podmiotowi publicznemu składnik
majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub był z nim związany. Składnik majątkowy przekazany zostanie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem
jego zużycia wskutek prawidłowego używania. Przepis art.
9 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Powyższa propozycja utrzymuje zasadę powrotu składników majątkowych do podmiotu publicznego po zakończeniu okresu trwania umowy o PPP,
jednocześnie wyraźnie dopuszczając możliwość odmiennego uregulowania tej kwestii w umowie.
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Dear readers,

In the previous issue of Forum PPP, we considered the future of PPP in the new political reality. As we could see, the representatives of the new government had already announced, in accordance with the postulates expressed by market representatives, a friendly attitude to public-private cooperation, which was supposed to be a vital element of the government’s
strategy of responsible development prepared by the head of the new Ministry of Economic Development. Several months
later, we may confirm that the summer months, the holiday period notwithstanding, were marked by the government fulfil
ling its declarations on the acceleration of work aimed at the introduction of legal and political regulations that would facilitate the development of PPP. The Ministry’s Public-Private Partnership Team resumed its work. Additionally, a working party
on the government’s PPP policy and a working party on the review of legal provisions on PPP have been established in the
Department of Public-Private Partnership. Work on creating a better framework for PPP and a PPP policy that would develop
the principles of the responsible development strategy coincides with new regulations on public procurement and licenses.
Subsequent projects in the areas of water supply and sewage as well as energy efficiency are implemented simultaneously
with the legislative and political process of regulating PPP as an instrument of completing public tasks. Prior to choosing the
manner in which investment in these areas should be carried out, it is worthwhile to become acquainted with positive experiences presented by the private sector, particularly in the context of the results of the Supreme Audit Office’s audit on the
independent completion of tasks by local authorities through utility companies.
Enjoy the newest issue of Forum PPP.
Bartosz Korbus
Editor-in-Chief
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Government’s support
for Public-Private
Partnership

In Poland, Public-Private Partnership is perceived as an alternative tool of financing the infrastructure projects, but
certainly, this is a misleading perception. PPP is an instrument which helps public sector to perform its tasks in
a cost-effective, timely and reliable manner. The logic behind PPPs is to enable public sector entities to ‘pay less for
the same services’ or ‘get more for the same money’ and
not just to ‘finance a project’. Although PPPs can bring considerable benefits to the public sector, the decision to use it
for optimisation of public services always confronts public
entities with complex challenges.
Both central government and local authorities can, relatively autonomously, decide which of the public objectives or tasks will be implemented by applying
PPPs. While making these decisions, however,
authorities must carefully assess whether
the PPP is the best formula for carrying out
of a given task. If a public entity decides to
adopt a PPP scheme, some important practical questions will arise. What criteria should
be used to evaluate the offer of private partners? Should an institutional PPP be selec
ted? If yes, how should equity be secured
for the project? Should the commercial and

Mikołaj Markiewicz,
trainee advocate,
Clifford Chance

the financial closings of a PPP project be combined? For
how long will it be beneficial to work with a private investor? What should be done in the event of a force majeure,
or if there is a material change of law? Should the public
entity and the private partner enter into a direct agreement
with the financing institution? How should the PPP agreement and compensation amounts be settled between the
parties in case of an early termination? At a later stage of
preparation of a PPP project, questions will arise as how to
negotiate project documents effectively and how to agree
with the private partner on structuring the financing in order to reduce its cost. These are typical management issues which the public entity needs to
resolve when carrying out a PPP pro
ject. Issues of political nature are also
involved in PPP projects. Public officers engaged in PPP projects have
to make organisational and financial decisions of high complexity.
This exposes them to a risk of political criticism and liability.
Due to all of these dilemmas public entities tend to favour conventional public
procurement in providing public services.
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Bartosz Korbus,
Instytut PPP
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Marcin Bejm, advocate,
Clifford Chance
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Below we point out what we think should happen in order
to improve dynamics of PPP in Poland.

It is important that the country should support coope
ration between the private and public sectors. Transpa
rent legal regulations and system facilitation for projects
implemented with the use of the partnership model can
certainly ensure increasing numbers of such underta
kings. However, in this context, the most important factors are mutual trust and the awareness of the benefits
for both parties. It is advisable to start with the simplest
things, i.e. facilitating contacts, supporting talks and real
partnership dialogue between the parties. There must
be openness and readiness; there must be exchange of
knowledge. Without these factors, it will not be possible to overcome the barriers that currently exist. On the
one hand, local governments, i.e. the public sector to
the agreement, must be convinced of the benefits and
project targets they want to achieve. On the other hand,
they must be supported by companies, the private party
to the agreement – in terms of knowledge, experience,
competence and, most of all, credibility. We should remember that we deal with long-term projects, so the
stability and credibility of both parties is absolutely essential.

Firstly, the Polish government should adopt an integrated
infrastructure development programme. In the programme
the government should acknowledge the preferred position of the PPP projects. This is an absolute must for development of the PPPs in Poland. The programme should
define the needs, trends, objectives and tools for infrastructure development in various infrastructure sectors in the
short term (e.g. five years) and medium term (10–15 years).
Along with the adoption of the programme, a government
agency should be established to implement it. The agency
would be obliged to give the government programme its
definite shape, to identify key actions needed to achieve
the sector objectives, to identify the projects’ pipeline, to
cooperate with regulatory authorities responsible for specific infrastructure sectors, to examine the feasibility of
identified projects, as well as to support their preparation
and implementation with the help of specialised knowhow. Works of the agency would be also aimed at determination of infrastructure projects which might be carried
out under a PPP scheme.
Both creating of a government programme and establi
shing of a government agency as the guardian of the programme will allow achieving the stability of public entities’
operations in the field of developing and maintaining economic and social infrastructure, including PPP projects. This
will also allow eliminating practical or political dilemmas
of public officers, which we referred to at the beginning
of the article.

Although they may be not as effective as the PPPs, they
are simpler and public officers do not have to worry about
the assessment of their work by controlling officers or political critics.

Both the way in which the government agency will carry
out its activities and the scope of its tasks can be modified,
depending on the real needs of the market in any phase of
its operations. In respect of the PPP projects, the agency,
depending on the needs identified at a given stage, may
be involved developing sector PPP programmes, crea
ting good practices in the field of the PPP, creating sector
analyses, selecting projects for implementation in the PPP
model, combining similar projects in groups so that they
could be covered by one proceedings, preparing standard
risk matrixes, standardising the PPP projects’ documentation in each particular sector, spreading the methodology
to assess the benefits associated with the implementation
of the PPPs. So far all the above activities have been neglec
ted by the central government.

Bearing in mind that only those simple reasons are sufficient to slow down the development of the PPPs, we
should ask ourselves what action should we take to unlock
the potential of the PPP in Poland? Otherwise, we will fail
to achieve our domestic development goals.

The above ideas do not relate to untested concepts. They
were put into effect in other countries. The National Infrastructure Delivery Plan 2016-2021 prepared by the British
Infrastructure and Projects Authority exemplifies what kind
of action the Polish government agency may be dedica

Peter Baudrexl, President of the Management Board,
Siemens Sp. z o.o.

PPP every day

In France, the central authorities are responsible for the
creation of a legal framework under which local authorities can decide whether to implement their investments
in the PPP formula. The main task of central government,
however, is to control and to support specific PPP projects.
Prefects (counterpart of Polish ‘wojewoda’) verify whether
PPP projects are legal and justified and such verification
1

2

3

For example, policy guidelines on PPPs in Portugal are defined within by a team of experts appointed by the Ministry of Finance, while
Portuguese PPP contracts of a substantial value for the system are
subject to control by the Court of Auditors, which verifies whether
a given contract has been prepared in accordance with applicable
economic and financial principles in this area and examines the
competitiveness of the proceedings. The positive result of the audit
determines the admissibility of the payments to the private partner.
See E. Bagińska ‘Misja studyjna ppp w Portugalii’ p. 32 Biuletyn PPP
no. 3, issued by PARP ISBN 978-83-7633-150-8, Source: http://www.
ppp.parp.gov.pl/uploads/ files / newsletter% 20PPP% 203.pdf
Please refer to ‘A new approach to Public-Private Partnership’, deve
loped by the Ministry of the Treasury, UK. The entity responsible for
the implementation of policies in the area of PPP, regardless of their
constitutional status, should also conduct analytical and educational activities. In the first stage of development of the PPP market,
collecting and dissemination of good examples of PPP implementation can be valuable as well as appropriate methodology for the
administration of activities in the field of PPP.
Since 2004, statutory Public-Private Partnership regulations have
been in force in France and have led to the implementation of
hundreds of PPP projects (in the strict sense as opposed to thousands of employment public services contracts implemented on
a general basis). Since 1993, the Act, which established the rules of
competition in the process of delegating the implementation of
public services (Loi SAPIN3), has been in force. In 2002-2005 further industry regulations were introduced, including Act LOPSI4
and LOPJ5 concerning internal security and justice, and even in
2003 a regulation on simplification of procedures and the creation
of health facilities was introduced into the legal system. More on
the PPP market in France: B. Korbus ‘Zarys systemu wsparcia ppp
we Francji. Biuletyn partnerstwa publiczno prywatnego nr 6’. (Eng:
Outline of PPP support system in France. Public Private Partnership
newsletter no. 6 of 2013, published by PARP ISBN 978-83-7633-220-8
Source: http://www.ppp.parp.gov.pl/uploads/files/Biuletyn_PPP_
nr_6.pdf)

Conversely, although a private partner is obliged under
PPP agreements to take assume some responsibilities,
“know-how” should be also transferred to the public entity during the term of the agreement. This can take the
form of regular training, and by this approach a public
entity will be able to reassume the responsibilities, e.g.
in the case of the private entity’s withdrawal from the
agreement, irrespective of any technical solutions development. The acquired knowledge might be used in
other areas of the public entity’s activity, not only in the
area covered by the PPP.
With such an approach, the PPP will become a development and additional value creation mechanism instead
of only a financial instrument. In case of projects supported by the government, innovativeness and know
ledge transfer issues should be of particular importance.
Maciej Kopański, Development Director,
ENGIE Polska

has the nature of ex ante control which confirms and eva
luates the justification of the of a specific project based on
the adopted assumptions. Local authority may also receive
assistance with regard to the methodology of implementation of PPP projects, in the form of appropriate handbooks,
training and examples of good practices.
Mission d’appui aux partenariats public-privé or MAPPP
(Eng: Mission support for Public-Private Partnerships) is
a government agency operating within the French Ministry of the Economy which specialises in implementing PPP
projects. MAPPP develops the methodology of preliminary
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Reviewing solutions used in the most developed PPP markets in the world demonstrates that adopting a coherent
government policy is a condition sine qua non for the stable development of the PPP market, so is the establishment
of dedicated PPP task forces. These task forces usually have
additional powers to propose changes of the assumptions
of the PPP state policy.1

In the selection of a private partner, innovativeness, one of the priorities
of current government
policy, should play a special role. This is because
the PPP agreements are
in place for many years,
and even the best solutions at the time of the
agreement become obsolete during the term
due to technological advancements. Therefore, it is particularly important that
a private partner should be obliged to update technical
solutions as technology develops, so that upon termination of the agreement a public partner is not left with
obsolete technology.
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ted to. We must debunk the myth that the infrastructure
market will regulate itself. This market requires management and planning by the government at the macro level.
The direct sponsor of a PPP project (e.g. a territorial self-go
vernment unit) will have the deciding vote on what parti
cular rules to apply to a given project, but the decision on
whether the project will be carried out as a PPP should follow the assessment made at the national policy level and
the discussions held between the government agency and
the public sponsor.
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assessment whether the PPP ventures are justified and it
spreads good practices in this area. This expert body also
analyses the internal regulations and by-laws of public entities and local laws affecting the implementation of PPP
projects. MAPPP maintains a database of the executed
PPP agreements and respective executive documentation.
Owing to this, MAPPP can competently provide explanations of the applicable regulations in the area of PPP to
public administration and businesses interested in implementing the PPP model. MAPPP’s expertise is also used for
the training of public administration employees and for improving the methodology of implementing PPP projects.
The UK is the European leader in terms of the number of
PPP projects and its experience with PPP projects dates
back to the early nineties. The famous example of the PPP
investment from this period, implemented in cooperation
with France, is the tunnel under the English Channel. After
the 1997 devolution reform, independent bodies responsible for the implementation of policies in the area of PPP
were established in England, Scotland and Northern Ireland within the powers delegated to these regions. The
Project and Infrastructure Authority, operating within the
UK Treasury of 1 January 2016, is responsible for matters related to PPP projects in England and Wales, as well as PPP
projects under the authority which has not been devolved
to the regions. The Project and Infrastructure Authority advises the British government on matters of infrastructural
needs of the country in the long-term perspective, ensu
ring the expertise needed to carry out major PPP projects
and programmes. It also identifies and takes into account
the cross-cutting issues related to this area. It should be
noted, however, that local PPP projects, which do not receive funding from the central budget, do not require
approval from the central authorities and are carried out
without their formal participation.
There is no single act in force in the UK which regulates all
the issues relating to PPP. There is also no legislation which gives competence to public entities
to enter into PPP agreements and their competence to do so results from the documents
regulating the functioning of public entities
or from specific acts, such as the UK Government Act (the Local Government (Contracts)
Act), which allows local authorities to enter into
agreements with private partners in connection
with the execution of their public duties.
PFI (Private finance initiative (PFI) contracts are
typical UK’s variation of PPP agreements. PFIs are
long-term contracts, usually entered
into for a period of 20
to 35 years, in which

the private partner undertakes to contribute an asset, for
example, by developing of a building, and to provide financing for the project, whereas the revenues generated
by the use of the asset are utilised to secure the repayment
of the financing. The Partnerships UK (which was the institution which preceded the Projects and Infrastructure
Authority) and the UK Treasury created a standardised PFI
contract, the use of which is obligatory for the public sector entities in England and Wales.
As far as was necessary, the UK authorities took actions
aimed at protecting the PPP projects implemented in the
UK from the negative effects of national level regulations.
For example, PPP contracts are exempt from the law ensuring the protection of subcontractors. If there was no
exemption for the PPP agreements, part of the projects
implemented under these agreements could lose their
financial viability, which would negatively affect the national market for PPPs in the future.
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The current period, which is the time of emerging of the
framework of the government’s ‘Plan for responsible deve
lopment’, is also a good time for the government to consi
der the calls for preparation of a comprehensive government programme of infrastructure development and
creation of government agency responsible for its implementation. Clifford Chance and the Institute of PPP presented the Deputy Prime Minister, Mr Mateusz Morawiecki,

The letter also referred to the fact that all countries that
decided to introduce institutional support for the PPP pro
jects at the government level achieved success in terms
of the development of their PPP market. This solution was
adopted, for example, in the UK (PIA), Ireland (National Development Finance Agency), France (MAPPP), and in Germany (OPP Deutschland AG - Partnerschaften Deutschland
PDPT). The specific coordinating role of entities in each of
these countries, however, is obviously different due to the
varied needs in the PPP market. Our letter has over 30 signatories. We truly hope that the views which we presen
ted, shared by dozens of PPP players active both in Poland
and globally, will be taken into account by the Ministry of
Development in its considerations regarding making the
partnerships one of the investment instruments ensuring
accelerated economic and social growth in Poland.

Publication Partner

In Canada, the PPP Canada, which is a public entity acting
as a competence centre for the Government of Canada,
operates at the national level in matters of the PPP. The purpose of the PPP Canada is to support the PPP projects with
expert advice, to promote best practices and to offer the
exchange of experiences between public and private sectors and so that higher efficiency in the implementation of
investment projects in the infrastructure and public servi
ces areas may be achieved. The PPP Canada publishes numerous documents facilitating the use of the PPP model
in practice.

with a letter concer
ning the above issues. Our letter
pointed out to the
necessity that the
government develops
and adopts a comprehensive long-term policy
setting out the rules of using
the PPP as an instrument for the national development. We emphasised that, as
a result of adoption of this policy, the government should
indicate sectors of economic and social infrastructure, in
which the PPP, together with other government initiatives,
will be able to achieve the desired development goals. In
our opinion, only this approach could make the PPP a fully
fledged tool of Polish economic and social policy, and will
allow to take full advantage of its potential. We also take
on the appointment of the government agency, which,
in cooperation with relevant ministries and local authorities, would prepare and update sector PPP implementation
programmes. The agency would also gather the data about
planned PPP projects which would enable merging PPP
projects in order to obtain the benefits of economies of
scale, and would lead to the standardisation of risk allocation in PPP projects and to standardisation of project documentation, which, in turn, would reduce costs and shorten
the time of project preparation. This would also result in accumulating projects know-how by the public sector, which
would be made available to the public entities developing
PPP projects, thus reducing the risks to which these entities
are exposed due to limited access to information.
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In Australia, the
preparation and
implementation
of the PPP pro
jects in the country is defined by
the National Public
Private Partnership Po
licy and Guidelines, which
contains the rules for preparation and implementation of the PPP
projects across the entire country. It was prepared by
a governmental advisory infrastructure entity called Infrastructure Australia and approved by the Council of Au
stralian Governments. The consistency of rules set out for
preparation and implementation of the PPP projects is essential for the functioning of this institution in the whole of
Australia, which is a federal state. In May 2004, the National
Public Private Partnership (PPP) Forum, composing of mini
sters responsible for PPPs in all of the Australian states and
territories and from the federal government of Australia,
was established on the initiative of the state government
of Victoria. The National PPP Forum is a political body coordinating policies and regulations for the PPP across Australia. The Australian PPP policy is focused on the fact that the
main premise and condition for selecting the PPP formula
should be the demonstration of higher profitability in comparison with traditional methods. From the formal perspective, the Australian PPP policy is codified in a set of formal
publications describing the fundamental rules of the PPP.
These publications are supplemented with materials containing detailed rules on the preparation and implementation of individual PPP projects.
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PPP from the strategic
perspective
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– programming government activities
The beginning of July this year saw the Public-Private Partnership Team in the Ministry of Economic Development (which
combines the competencies of the previous Ministry of the
Economy and the Ministry of Infrastructure and Development) resume its work. Additionally, a working party on the
government’s PPP policy and a working party on the review
of legal provisions on PPP have been established in the Department of Public-Private Partnership. Work on amendments
to legal regulations are subject to a separate discussion in this
issue of Forum PPP. Therefore, it is worthwhile to take a look at
the place of PPP in the government’s current strategic documents. Public-private partnership is mentioned in the Strategy
for Responsible Development1 in the chapter “Development
Capital” as means of increasing the investment rate in Poland.
The central goal of the government’s strategy in the area of
development capital is the long-term, permanent growth of
the investment rate accompanied by a better use of natio
nal funding. As the draft strategy indicates, this goal should
be achieved by means of mobilizing and coordinating vario
us (private and public) sources of
funding. According to the govern
ment document, it is necessary
to make a better use of public resources in order to stimulate private investment. In accordance
with the provisions and consulted
draft, Strategy for Responsible Development, the public-private partnership offers an opportunity to
carry out vital projects in areas such
as education, health protection
and infrastructure, but it also poses
a challenge for public administration and for entrepreneurs. As the
document emphasizes, apart from
the benefits of obtaining funding by the public partner, PPP
affects the quality of services provided to society and the standard of the available infrastructure. Therefore, the strategy entails plans for the following activities with regard to PPP:
•

review of legal regulations and elimination of systemic
barriers and problems related to the development of PPP;

1

https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf

•

development of standard contractual and tender documents;

•

training on PPP for public entities at all levels as well as
for entrepreneurs;

•

establishment of a pipeline base including central and
local government investments which may be potentially
carried out as PPP;

•

broader use of available financial resources in PPP pro
jects, including the means of the Polish Development
Fund as well as EU resources and guarantee instruments;

•

intensification of qualitative support and verification of
planned PPP projects.

The draft, Strategy for Responsible Development, indicates
that it is necessary to prepare a detailed policy with regard
to the development of public-private partnership— activities increasing the effectiveness of public spending in terms of providing
high quality public services and infrastructure as well as increasing
the involvement of private capital in public projects by means of
creating better conditions for public investments based on the PPP
mechanism. The Department of
Public-Private Partnership at the
Ministry of Economic Development, together with the working
party on the government’s PPP po
licy established by the Public-Private Partnership Team, is currently working on the principles
of this detailed document, which is supposed to develop the
notions included in the strategy for responsible development.
Importantly, according to the government’s “detailed” policy
on PPP “the government intends to support a dynamic deve
lopment of the use of the PPP mechanism to complete public infrastructure and to provide on its basis high quality services, and public entities ought to consider PPP as such
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The document refers to the most considerable barriers in the
present development of the PPP market and defines the objectives of the government’s policy in this area, specifying the
goals of the strategy for responsible development in more detail. The PPP policy will define the key principles of carrying
out PPP projects, the necessary actions for the sake of PPP development and the responsibility of the relevant institutions.
In terms of subject matter, the policy refers to cooperation
between public and private entities and to the Act on Public
Works or Services Concession Contract. The policy is supposed
to involve projects carried out not only by the national go
vernment, but also by local governments, without differentia
ting between various scales of the investment projects, their
“industry” areas or the duration of the contracts. The document is going to discuss the key principles of carrying out
projects as well as guidelines on the appropriate preparation
of projects. What will be particularly essential in this context is
gaining benefits from PPP, which are supposed to exceed the
benefits that could be obtained if the project were carried out
independently (by the analyzing institution), as well as secu
ring public interests. The document will establish a framework

for developing detailed methodologies for defining projects,
assigning tasks and risks as well as ensuring transparency and
competitiveness in the implementation of PPP projects, the
choice of the partner and the subsequent management of
the PPP contract. Furthermore, the principles of the government’s policy on PPP refer to the roles, activities and responsibilities of individual state bodies related to the implementation of the policy. The central role in this area will fall to the
minister responsible for regional development. A new aspect
in the discussion on the tasks of public administration related
to PPP is the potential introduction of an obligatory assessment of the legitimacy of completing major government pro
jects that would be financed from the state budget by means
of PPP (negative PPP test). Moreover, actions towards the establishment of a system of guarantees and sureties for the private sector that might become involved in PPP are planned.
A separate matter subject to analysis is the scope and the
rules of potential certification of PPP projects (assessment of
completed documentation). Another point of discussion is
ensuring complex qualitative support to entities which carry
out PPP projects as well as developing and implementing appropriate methodologies for the analysis of government investment projects and educational activities related to PPP.
The document will probably include provisions on monitoring
and evaluating the newly adopted principles of PPP policy,
as well. The principles of the government’s policy on PPP are
supposed to be adopted by the end of this year.
Bartosz Korbus
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an alternative form of carrying out investments equal
to traditional procurements.”Yet, in this context the document emphasizes the need for cooperation with the private
sector to bring benefits which arise from the complex approach to design, construction, operation and management
(gaining so-called value for money) in the case of a given investment.
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The Supreme Audit Office on the completion
of public tasks by utility companies
The majority of communal and provincial authorities carried
out their public tasks through their companies ineffectively.
The Supreme Audit Office indicated numerous irregularities in
the formation of companies, their management of assets, and
how they carried out individual projects. Moreover, it happens
that the companies carry out business activity outside the area
of public utility, thus violating legal provisions.
The Polish local authorities are the major public service provi
der and investor. Yet, their ability to complete their public tasks
is dwindling due to the growing level of their indebtedness,
limiting the financial resources needed for investment. Therefore, local authorities ever more frequently decide to found
companies whose purpose is to perform specific tasks, parti
cularly investments, usually related to utilities (such as railway
or sport and cultural facilities). According to the data collected
by the Ministry of Treasury, local authority units in 2013 had
shares in more than 2500 limited liability companies and in
over 400 joint-stock companies.
The Supreme Audit Office’s audit revealed that the establishment of companies for the purpose of carrying out consi
derable local investments allowed local authorities to finance
and construct major utilities (e.g. a railway or a sports and entertainment hall).
Main irregularities

Forum PPP - public investment`s magazine 3 (33) 2016

Every third utility company carried out activity that is forbidden by legal provisions in force and which oftentimes went
beyond the area of public utility. The majority of these companies took up activities entirely unrelated to the local authority’s
tasks, for instance hotel and catering, property management
on a fee of contract basis or real property development; even
funeral services. Local authorities explain that this allowed
them to gain additional income.

The audit further revealed that local authorities have difficulties interpreting which parts of the companies’ activities fall
within the scope of public utility. The Supreme Audit Office
points out the ambiguity of the relevant legal regulations in
this respect. The doubts pertain to the interpretation of both
the concept of “public utility” and the requirements a company co-owned by local authorities must meet in order to be allowed to carry out activity unrelated to utilities.
Local authorities usually carried out no business analyses (including, among other things, estimating costs and benefits)
that would ascertain whether individual projects were economically reasonable and the model of their completion optimal prior to establishing their companies.
As a result, almost 40 percent of the projects carried out by utility companies were not sufficiently prepared. This, in turn, led
to frequent changes in the project’s ideas, their prolonged duration (the average delay amounted to 15 months in the case
of 30 percent of investments) and higher costs. The aggregate
costs of projects investigated by the Supreme Audit Office increased by 7 percent (i.e. almost PLN 224 million) in proportion
to the original estimates.
Out of 55 audited projects carried out by local authority companies, eight were never completed and 15 evinced irregularities.
The irregularities, apart from errors and omissions at the stage
of preparation, were: the local authorities failing to provide their
companies with sufficient financial means and organization-related conditions to carry out the project, errors in public procurement procedures, unjustified deviations from the adopted
principles and faulty supervision over the contractors.

According to the Supreme Audit Office, the founding and
entering into companies by local authorities, even though
it should be based on economic calculation, is supposed to
serve predominantly the completion of public tasks.

Furthermore, the Supreme Audit Office points out that in eight
of the local government entities subject to the audit, two or
three companies performed the same tasks with no reliable
economic analysis of such organization having been carried
out. Consequently, the costs of completing certain tasks increased (e.g. due to doubled administrative expenses), which
in some instances had an adverse impact on the efficiency of
completing the projects.

In addition, the Supreme Audit Office emphasizes that when
companies co-owned by local authority entities carry out
prohibited activities, they enter the sphere of market competition (e.g. development of apartments), which in turn
may lead to disruption of the market competition, since utili
ty companies profit from their privileged position (e.g. they
are commissioned with new tasks by the local authority who
owns them).

One of the principal reasons for local authorities entrusting
utility companies with their tasks, particularly those related to
investment, was the desire to transfer the financial risk beyond
the local authority unit and to avoid increasing its debt. Ta
king over the local authorities’ tasks, the companies simultaneously take over the direct burden of their financing, which
allows the former to avoid additional liabilities in their budgets.
Such methods of operation, however, do not fully protect the
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Examples of irregularities in the completion
of some projects:
• Agencja Rozwoju Miasta SA in Kraków, owned by the city of
Kraków, increased the costs of the construction of the Sports
and Entertainment Hall by PLN 75.5 million (amounting to
20 percent of the total expenses for the construction), which
was a violation of the terms of the contract. PLN 23 million
of the sum were expended in violation of the law.
• The Mazowieckie Province bought shares in Centrum Praha and in the Luna cinema from its company Max Film SA
for more than PLN 18 million. This purchase constituted
unjustified aid for the company, especially since Max Film
SA had not fulfilled its prior obligations towards the pro
vince (outstanding taxes and loans, which the provincial
authorities failed to try to collect).
• Zakopane established the company Polskie Koleje Górskie SA so that it could participate through the company
in the privatization and acquisition of control over Polskie
Koleje Linowe SA, which i.a. manages the cableway to the
peaks of Kasprowy Wierch and Gubałówka mountains.
Yet, against the recommendation of a consulting firm, the
municipality did not ensure a sufficient share in PKG SA’s
equity and in the voting rights attached to its shares, thus
depriving itself of influence on PKL SA’s activity.
• The Małopolskie Province failed to construct Małopolska
Sieć Szerokopasmowa due to unfounded modifications in
the investment’s concept. Subsequently, it sold its shares
in the company, rejecting a more profitable offer. In addition, it lost its influence on the construction of the broadband, although the company Małopolska Sieć Szerokopasmowa had been established due to the significance of
the investment, as the local authorities explained.
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Apart from objective factors that rendered it impossible for the
companies to perform better (such as lack of income at the
stage of constructing utility objects), the reason for the negative results was maladministration (including e.g. lack of measures to lower costs). The management boards did not care to
reduce the costs of carrying out their projects, as in the majority of the audited cases local authorities were obliged to finance potential losses, to fund the companies’ activities or to
recapitalize them. The Supreme Audit Office points out the
lack of mechanisms that would force the companies to perform their tasks efficiently and cost-effectively. What further
aggravates the situation is the ineffective supervision over
both the use of the entrusted assets and the quality and costs
of the public tasks performed by the companies.
In the period from 2009 to 2013, all the audited local authorities
made financial and non-financial contributions to their companies amounting to PLN 7.7 billion, in the majority of cases without having carried out a sufficient analysis of the companies’
financial needs. Moreover, the decisions to contribute components of assets to the companies were not preceded by calcula
ting profits or benefits that the local authorities intended to gain.
Only in isolated cases did local authorities carry out analyses
with regard to state aid, with some of these not being reliable.
Local authorities failed to ensure effective supervision over the
manner in which the assets they contributed to the companies
were used. No such audit was carried out in the period from
2009 to 2013 in 236 companies (out of 244 entities subject to
the Supreme Audit Office’s audit). The Supreme Audit Office
reports irregularities related to the use of assets in twelve companies and the use of assets for other purposes than those for
which the company had been formed in ten instances.

finances of local authority units. As it turns out in a great deal
of cases, local authorities are the guarantors of loans and other
liabilities of the companies and take on financial commitments
to them thus accepting the risk related to their activity.
The Supreme Audit Office emphasizes the negative trends in
the utility companies’ economic and financial situation. Employment in the companies grew, their debt ratios deteriorated and the financial performance declined. The liabilities of the
audited utility companies increased by almost PLN 53 billion
(from PLN 28.6 to 81.6 billion) in the period from 2009 to 2013.
The debt level keeps growing in relation to the debt of the local authorities (an increase from 3 to 5 percent). In addition,
the audited companies displayed a more than threefold drop
in their financial performance — from the aggregate profit of
PLN 2.4 million PLN at the end of 2008 to the loss of 2.6 at the
end of 2013. It ought to be noted that the number of jobs
in the companies increased by almost 10 thousand over the
same period.

In order to boost the efficiency in completing their public
tasks through utility companies, local authorities ought to
carry out and follow legal and economic analyses on the establishment and activity of such companies. They should pay
greater attention to the reliable and professional preparation
of projects carried out by those companies and ensure better
supervision of their completion.
Furthermore, the Supreme Audit Office draws the conclusion
de lege ferenda, motioning for more precise regulations in the
Utility Management Act. In particular, it advocates preparing
more precise provisions on the concept of “public utility” and
on the conditions for local authorities founding and entering
into companies that fall outside the scope of public utility, so
as to avoid any doubts about what type of activity may be carried out by utility companies.
Source: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-zadan-publicznych-przez-spolki-komunalne.html
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About sustainable infrastructure
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Public–private partnership
is a tool for development,
modernisation and optimisation of economic and social infrastructure. The development of an economic
infrastructure is considered
to be a prerequisite for propelling economic growth
and the general level of
prosperity that could ena
ble eradication of poverty
and social exclusion.1 Infrastructure development is- Marcin Bejm, advocate,
sues are also perceived as Clifford Chance
key to environmental protection, particularly in the context of climate change. As
a part of the debate on global infrastructure development
trends,2 there is a widespread agreement that current mo
dels of infrastructure planning, financing and use are far from
perfect.
The concept of a sustainable infrastructure is going to be
a game changer. This concept is based less on the idea that
infrastructure is built not only in the context of design, exe
cution, acceptance and use of specific projects, but proposes instead an emphasis on the planning of infrastructure
investments in a wider context. This broader context is to
ensure that ‘maintainability’ and ‘financeability’ aspects of
built infrastructure are included during implementation of
infrastructure projects and that the infrasturucture’s impact
on the environment, its usefulness and effectiveness in the
network of intersectoral relations and other non-economic
criteria are taken into account.
The debate on optimisation of design and development
processes of stable infrastructure is currently focused on its
three aspects of sustainability: environmental, financial, and
functional. The last two aspects overlap.

ments are here of lesser importance than purely pragmatic reasons of constantly
growing role. Shrinking deposits of natural resources,
the issue of supply of uncontaminated water apt for
human consumption, or, ta
king into account the urba
nisation rate that reaches
70% globally, substantial
problem of air pollution in
large urban areas, mean
Michał Głowacki, advocate that the costs of removing
trainee, Clifford Chance
the effects of infrastructure
projects implemented in
a non-optimised way outweigh short-term benefits from
the infrastructure development. This can be clearly seen on
the example of apparently spectacular projects carried out
in Asia. Their impacts on the environment as well as the related costs were disastrous.3 Consequently, the decisions on
implementation of infrastructure projects should be accompanied by comprehensive analyses of their long-term effects
on the environment, environmental risks that are likely to
occur during the use of relevant type of infrastructure, and
the way of mitigation or compensation of those risks. Infrastructure projects that entail environmental risks that may
cause effects that cannot be reasonably managed should
not be carried out at all. On the other hand, if elimination of
effects of the resulting environmental risk is greater in financial terms in comparison to the costs of building the infrastructure itself, these costs should be also taken into account
by the public sector commissioning the execution of such
investment. The public sector should also have a plan for financing actions that need to be taken to eliminate these
effects, whether independently or in cooperation with the
entities managing the infrastructure.

3

Environmental optimisation
In the modern world, the need to build an infrastructure
that includes environment protection requirements is not
questioned any more. The ethical or environmental induce1

2

i.a.: Ratajczak, M. Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, 1999, p. 11; Kuciński, K. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
1994, p. 155.
i.a.: Bielenberg, A., Kerlin, M., Oppenheim J., Roberts M. Financing
change: How to mobilize private sector financing for sustainable infrastructure, an analysis prepared by McKinsey & Company, 2016.

Zhou Shengxian, a former Chinese Minister of Environmental Protection
warns that ‘pollution will continue to grow’ as long environmental protection in China “remains less important than economic growth”. Zhou
replaced his predecessor, Xie Zhenhua, in December 2005 in an aftermath of the leakage of carcinogenic substances to the Songhua River
(north-east of the country), which deprived millions of people of water
for a few days and resulted in panic in the city of Harbin. Zhou informed
that in China there have been 76 accidents with adverse effects on the
environment since then. In his opinion, these accidents ‘pose a major
threat to social stability’. The most serious environmental disasters in
China include leakage of cadmium into the Pearl River (in the south of
China) in January 2006 and the leakage of gas in Chongqing in 2006 (the
centre of the country), which resulted in the evacuation of 15,000 people.
According to Zhou, 50% of environmental disasters in the territory of the
People’s Republic of China is related to river pollution and 40% to air pollution. Information from PAP Science service in Poland.
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Functional optimisation
Stable infrastructure is the infrastructure which functions in
a well-operating system of relations. Planning infrastructure
projects should meet not only needs that are obvious and
expected, but should also fit into the context of an already
existing infrastructure network and the plans for its future
development. In short, funds should not be spent unne
cessarily on duplicating infrastructure5 or building structu
rally underperforming infrastructure (e.g. the problem of ‘interconnectors’). The accomplishment of stable infrastructure
objectives requires thinking about the next phases of project
lifetime following the infrastructure building. For optimisation, it is necessary to develop the objectives regarding the
operational phase, as well as decommissioning a facility as
early as possible.
National context
If viewed from the Polish perspective, we need to think in
which sectors of the economy the idea of sustainable infrastructure might bring the greatest benefits in the short term.
Optimisation in Poland should apply to the following bran
ches of infrastructure: waste management, water manage4
5

i.a.: Della Croce, R., Gatti, S. Financing infrastructure – International
Trends, OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2014/1.
It seems that the concept of building an airport in Gdynia refers to
this issue. It must be indicated how the number of planned incineration plants in Poland has changed over the course of recent years.

The scale of infrastructure investments planned in Poland,
including large-scale projects such as a nuclear power station, improvement of navigability of the main rivers or already proposed road projects, makes the thorough study on
sustainability viable for our future development. Undoub
tedly, reasonable planning of stable infrastructure in Poland
should lead to the creation of necessary, useful and properly
parameterised projects. In this context, it would be of paramount importance for the government to consider the use
of tools for programming and planning infrastructure investments, e.g. in the same way as it was introduced by the HMS
government, convening a special nationwide commission
for planning infrastructure development (National Infrastructure Commission).
The role of private investors
undoubtedly, the PPP model will be used as a basic me
thod for bridging the financial gap between public funds
available for infrastructure investments and the funds which
are actually needed for their implementation. In practice, it
should mean that private entities taking part in financing
based on the PPP model should be more involved in optimised planning of the national infrastructure by speaking on
the directions of its development, exerting influence on the
public authorities, and analytical activities aimed at implementing innovative solutions. Otherwise, we could witness
prematurely abandoned infrastructure and the attainment
of goals such as power industry optimisation or cheap transportation could be hampered.

Publication Partner

In the context of the global gap existing between the
needs and the resources currently available to
build the new infrastructure, it is evident4 that
the public sector will not be able to meet financial challenges related to modernisation and ensuring the expected infrastructure growth rate in future. Optimisation in
this area should be construed in two ways:
firstly, as using alternative financing schemes
for infrastructure projects based primarily on a PPP
concept, and secondly, as an in-depth analysis of long-term
financial consequences of a given project. A responsibly designed project should burden taxpayers in the least possible way, in future years as well, and it should not generate
costs that are unjustified or impossible to be covered by the
local communities. When making decisions on building infrastructure necessary as for now, one cannot avoid asking
questions about how long its parameters will maintain their
functional adequacy or what costs of overhauls are expec
ted, or about the extra costs of raising its standard so that it
matches the needs arising from predictable and recognised
trends in using a particular type of infrastructure in the future.

ment, power industry, air transport and urban
transport infrastructure. In each of the above sectors,
Polish infrastructure keeps catching up with the European standards. Waste treatment plants established in
numerous places, modernisation of water supplies
and sewerage networks, new roads, airports and
countless projects carried out in urban space
can be easily noticed all around the country. Unfortunately, we cannot say that our infrastructure has been developed in a fully optimised way
in the course of the last 15 years. Regretfully, along
with successful projects, there are numerous widely
publicised mismanagement cases and cases involving buil
ding of unnecessary facilities or generating costs hard to be
carried by the local communities. The excessive momentum
in the planning and implementation of infrastructure investments in Poland in the past was the result, to a certain extent,
of easy access to EU funds and low costs of debt financing.
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Infrastructure projects worldwide
and in Poland – emerging trends
Global trends that recently changed the ways
of planning and execu
ting infrastructure pro
jects around the world
will soon influence Po
lish market.
Our firm is one of the
very few fully integra
ted law firms operating
globally. This gives us
a unique insight into in- Marcin Bejm, advocate,
frastructure projects car- Clifford Chance
ried out in various pla
ces in the world: in Asia, South America, the United States,
Africa, in the Gulf and across Western Europe. Access to
Clifford Chance’s projects know-how allows us to keep
abreast of the new developments in the projects & infrastructure realm. Below we would like to share with you
our insights on the recent changes in the infrastructure
sector that will surely leave their mark on projects carried
out in Poland.
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Infrastructure development and economic growth

Monika Adamin, attorney,
Clifford Chance

Clearly, in the future, creating of the public infrastructure will require
an effective planning
by the public sector, introducing a longterm
infrastructure projects’
agenda, making project
timelines shorter, looking
for synergies in investments and using new financial instruments. All
of these are briefly discussed below.

Public authority as the regulator of the
infrastructure market
Currently, an effective management of the infrastructure
projects market not only requires a thorough analysis of
the needs of the public sector but also the access to more
and more complex expertise and know-how of private investors. The governments fiercely compete to attract the
best investors for their infrastructure projects. They often
do this by offering „mega projects” or securing a sizable
projects’ pipeline.

The McKinsey Global Institute estimates that maintaining
the current rate of the global economic growth (varying
over the last 10 years between 2.75% and 3.8%)1 will require new investments in infrastructure worth 57 trillion US
dollars, until 2030.2 This amount exceeds the value of the
entire currently existing infrastructure. Consequently, if we
want the worldwide economy to stay on the growth curve,
the infrastructure „resources” of the world should be doubled over the nearest 15 years. In accordance with the data
published by the Polish government and the Standard &
Poor’s estimations, the value of infrastructure which should
be developed in Poland until 2030 equals to approximately
350 billion euro. It is assumed that approximately 150 billion euro out of this amount will need to be obtained from
the private sector.

In many places around the world, central governments
are already pursuing efforts aimed at shaping their infrastructure markets. Great Britain has taken the lead, with
the appointment of the National Infrastructure Commission and the Projects & Infrastructure Authority. Their primary responsibility is making long-term strategic decisions
on the effective and efficient development of infrastructure
in the UK, by determining what kinds of projects should be
carried out in which sectors and on what terms. It marks
a clear shift towards central planning of the infrastructure
projects market. But a centralized approach, based on informed selection of specific projects is crucial for convin
cing reliable contractors of the attractiveness of investing
in a given market.

Chris Heathcote, CEO, Global Infrastructure Hub, Turning around
global economic growth: how well-planned and bankable infrastructure can return our world to growth, speech delivered on April 5th
2016 at the forum of the Australian AmCham, published on the
Global Infrastructure Hub websites, 2016.
Analysis prepared by McKinsey&Company, Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year, 2016.

Poland should certainly consider following this example in the near future. Establishing a governmental task
force in Poland similar to the British Projects & Infrastructure Authority or the National Infrastructure Commission,
would be a breakthrough. Such agency could also plan
the PPP market development, select the PPP projects for

1

2

Visiting…

Another apparent global trend is the effort of central go
vernments aimed at reducing the capital-consuming costs
of infrastructure projects through planning and calibration of „ordered” infrastructure. The public sector wants to
achieve a higher efficiency of the existing projects by better management of the demand and capacity, leading to
a reduction of the costs of maintaining the entire system.
The purpose here is to achieve the highest operational efficiency of assets, as well as striving for asset standardization and modularity. At the same time, the public sector is
becoming more aware of the impact of the technological
development on infrastructure projects. Infrastructure designed today may no longer be able to fulfil its purpose
in 15-20 years, hence, even before its full amortization or
repayment of the financing provided for its construction.
With that prospect in mind, the investments executed in
the last couple of years involved careful analyses of the impact of technological development on the „adequacy” of
the developed infrastructure over a mid- and long-term
perspective, as well as an effort to minimize the costs of
increasing such adequacy in relation to the anticipated
benchmark.
The centralized approach towards the execution of infrastructure projects requires the determination of its best
possible utilization, involving incorporation of the new ele
ments into the already existing infrastructure. The possible
savings on projects developed by the public sector should
also be connected with introduction of transparent and objective criteria for choosing the infrastructure projects to be
executed. The economic or social goals of each infrastructure project and the benefits resulting from its completion
must be clearly defined in advance. A project pursued as
a consequence of a political decision will not necessarily
contribute to economic development. All these lead up to
a model of infrastructure development where a decision
regarding execution of a project is made not on the level
of a single project, but takes into consideration the objectives of the entire infrastructure system. Adopting mechanisms allowing to control the execution of new projects is
connected with a better management of the existing infrastructure assets and the development of mechanisms
that encourage users to exploit the existing infrastructure.
Financing of infrastructure - trends
Even though the differences in infrastructure management
skills between the private and the public sector are gradu-

Certain other phenomena occurring in the area of infrastructure projects development might also gain importance in the coming years. Firstly, in many countries users
are more and more often required to pay fees for use of the
infrastructure. The philosophy that governs this shift rests
on the idea of transferring the costs of infrastructure use
onto those who benefit from it directly. Secondly, privatization of infrastructure assets by the financial investors,
known as the so-called „asset monetization”, becomes more
and more common. Privatization of infrastructure assets releases the funds frozen in the existing infrastructure which
may then be applied for the development of a new, usually more complex infrastructure. Numerous projects of this
kind have already been accomplished in Australia.
In Poland monetizing has already been done in connection
to local authorities by the Local Government Investments
Fund managed by PFR S.A. This process will intensify in the
coming years. However, the fundamental rationale for mo
netization should always be a clear vision of how the income obtained from the sale of assets will be used by the
relevant public owner.
Over the last couple of years, the costs of acquiring capi
tal for infrastructure projects worldwide have continuously decreased. This results primarily from the oversupply of bank money and equity. We should consider using
these opportunities in Poland. We should also remember
that private capital flows readily into the markets that offer a stable and predictable investment environment. In
this context, we need to note that the current change of
the regulations governing the wind power sector is not
beneficial for building the trust in the eyes of private sector investors.
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Savings in planning

ally decreasing, which results in reducing the necessity to
obtain know-how from the private sector at the operational
phase of projects, the demand for cross-sectoral financing
of projects continues to rise. In the last few years, financing
market for infrastructure projects changed significantly. The
recent trends are most likely to continue in the coming
years. They include an growing share of debt financing provided for the projects by institutional investors, a growing
activity of the multilateral institutions (EIB, EBRD), attempts
to expand the number of lenders by activating the project
bonds market, introduction of instruments such as credit
enhancement and the growing importance of infrastructure funds as equity financing providers also in greenfieldtype projects.
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execution and add them to the infrastructure priority list
in Poland.
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Key financial issues
still at play
As the history of PPP development has told us so far,
maintaining a consistent PPP policy may greatly facilitate
the implementation of this type of project. However, in
the last 6 years the crucial matter in many PPP projects
has been to resolve budgetary and fiscal issues. Thus, we
invite you to read what FORUM PPP has learned about
key issues in PPP development from representatives of
the Ministry of Finance:
Can PPP development have any negative impact on
public finances? If so, are there any effective preventive
measures to be taken?
Marek Szczerbak,
Deputy Head of the Public Debt Department
at the Ministry of Finance.
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PPP agreements may negatively affect the level of
public debt or general government deficit. One confirmation of this fact is provided in Article 18a of the
Public–Private Partnership Act of December 19, 2008
which defines what types of PPP agreements affect
the level of public debt. Whether or not a given PPP
agreement gives rise to a liability included in public
debt depends on the decisions made by the entities
which establish the provisions of this agreement and
which distribute risks between the public and private
partners.
General government deficit and public debt (as defined in Poland and in the EU) in relation to GDP constitute the basic parameters used to assess the financial standing of a country. In accordance with the EU
regulations (convergence criteria), general government deficit shall not exceed 3% of GDP and general
government debt shall not exceed 60% of GDP. In the
framework of the Polish legislation, the limit on public debt set out in the constitution amounts to 60% of
GDP. To ensure compliance with said limits, the Public Finance Act imposes a stabilizing expenditure rule
which aims to secure the stability of public finances
in Poland and to rectify any potential excessive instability by limiting increases in general government expenditure and by defining prudential and remedial
procedures enforced if the ratio of public debt to GDP
exceeds 55% and 60%.

How does the Ministry of Finance view the demands to
change rules for charging VAT on public–private partnership projects (particularly rules for charging VAT on
the remuneration of a private partner provided as a socalled availability fee)? Should VAT for construction
works and other services be charged independently or
is it possible to regard this case as a comprehensive supply of service?
Tomasz Tratkiewicz,
Head of the Goods and Services Tax Department
at the Ministry of Finance.
First of all, let me emphasize that the VAT system in the
European Union is currently being harmonized and
Member States are obliged to ensure the compliance
of domestic and European regulations in this regard.
In other words, domestic regulations must conform
to the European law, in particular to Council Directive
2006/112/EC of November 28, 2006 on the common system of value added tax (OJ L 347, 11.12.2006, p. 1, as
amended) and the rulings of the European Court of Justice (ECJ).
The Goods and Services Tax Act of March 11, 2004
(Journal of Laws of 2011 No. 177, item 1054, as amen
ded), hereinafter the “VAT Act”, essentially conforms to
the said directive. The VAT Act does not define specific
rules for charging VAT on activities performed as part of
projects carried out in line with the PPP formula. Consequently, such activities are subject to general rules
arising from the VAT Act and any associated secondary
legislation.
When in doubt whether some services provided under PPP projects should be regarded as a comprehensive supply of service, which would result in charging
a uniform VAT rate on services of various types, note that
some hints allowing to assess whether or not a given set
of services constitutes a comprehensive supply are provided for in said rulings of the ECJ. In accordance with
ECJ rulings, a single transaction requires two or more
elements or two or more activities performed by the taxpayer to be so closely linked that they objectively form
an indivisible economic supply, which it would be artificial to split.
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Let me emphasize that there is no absolute rule for establishing the scope of a given service for VAT purpo
ses, so in order to establish the scope of a given service it is necessary to take into account all circumstances
in which the transaction was made (for instance, see
C-224/11 BGŻ Leasing case).
Rules for the cooperation of public entities and private
partners under a public–private partnership are laid
out in the Public–Private Partnership Act of December
19, 2008 (Journal of Laws of 2015, item 696). However,
said act outlines only a framework for carrying out PPP
projects, indicating in particular their possible objectives and the necessity to base such projects on a concluded agreement. Consequently, detailed terms and
conditions of cooperation, including the type of servi
ces provided, as well as the manner and conditions of
remunerating the private partner, are laid out in said
agreements. Meanwhile, due to the abundance and the
diversity of industries in which PPP projects could potentially be carried out, it is impossible to offer a gene
ral assessment of the manner of charging VAT on those
projects. Assessment of the legal and fiscal implications
(expressed in VAT) of activities performed under PPP
agreements should be carried out in light of all factual
circumstances arising in each individual case.
The question specifies neither the particular cases of activities under PPP projects nor the demands for changes
in the applicable rules for charging VAT. It seems pro
bable that the question pertains to projects aimed at
facility construction and the provision of maintenance
and administration services in exchange for remuneration, a so-called availability fee. In this light, let me refer
to the supreme administrative court judgment of March
13, 2014, case ref. No. I FSK 614/13, on the construction
and maintenance of a road under a PPP agreement. The
Court stipulated that “although both services remain
useful for the municipality, which acts as an average cus-

tomer, it does not follow that the services are economically indivisible. Most importantly, each of the activities
may be performed by a different entity. There is also no
close link between such services”.

Is there a way to use sureties or guarantees of the State
Treasury (offered by Bank Gospodarstwa Krajowego) to
facilitate the financing of projects carried out in line
with the PPP formula?
Jacek Barylski,
Head of the Guarantee Department
at the Ministry of Finance
It is possible to use sureties or guarantees of the State
Treasury (offered by Bank Gospodarstwa Krajowego) to
finance projects carried out in line with the PPP formula.
Such projects must be carried out in compliance with applicable domestic regulations and European regulations
related to state aid.
Sureties and guarantees of the State Treasury are granted in
accordance with regulations arising from the Act of May 8,
1997 on sureties and guarantees issued by the State Treasury and certain legal entities. As a rule, such aid is granted
for the purpose of carrying out high-value investment pro
jects. The sureties and guarantees in question are granted
for the minimum amount of €10 million or its equivalent.
A surety or guarantee may be granted for loans or bond
issues on the condition that the resources obtained will
be used for financing investment projects aimed at:
1) infrastructure development or maintenance;
2) goods and services export growth;
3) environmental protection;
4) creation of new jobs related to the investment as part
of regional aid;
5) implementation of new technological or technical solutions which are the product of research and deve
lopment work;
6) business restructuring.
Furthermore, the act stipulates that a surety or guarantee
shall not be granted if the budget payment risk analysis
reveals that the entity whose liabilities are to be secured
would not be able to perform said obligations. A surety
or guarantee is effective only upon payment of the commission fee. A surety or guarantee may be granted on the
condition that security is established to the benefit of the
State Treasury against possible claims arising from the
performance of its obligations as a guarantor.
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The same goes for supplies with one principal service or
more, where the remaining services are regarded as ancillary or auxiliary, deemed principal from the tax point
of view, and thus share the tax treatment of the principal service. In particular, a service should be regarded as
ancillary or auxiliary to a principal service if it does not
constitute for customers an aim in itself, but a means
of better enjoying the principal service supplied, i.e.
helps to better enjoy the principal service (for instance,
see judgments in the following cases: C-349/96 CPP,
C-34/99 Primback, C-41/04 Levob, C-44/11 Deutsche
Bank, C-224/11 BGŻ Leasing and others).
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An important issue in providing support in the form of
sureties and guarantees of the State Treasury is ensuring
the compliance of those activities with applicable regulations related to state aid. This pertains particularly to the
following issues:
Ø the borrower must have a sound economic and financial footing, ensuring that it is capable of repaying the
liabilities secured on his own;
Ø the surety/guarantee may secure up to 80% of the
loan and in the case of bond issue, the surety/guarantee may secure up to 100%;
Ø remuneration for the surety/guarantee is paid on an
arm’s length basis;
Ø it is necessary to establish appropriate securities to the
benefit of the Guarantor.
Meanwhile, Bank Gospodarstwa Krajowego (“BGK”) issues sureties and guarantees on an arm’s length basis
and in the form of de minimis aid, in accordance with the
Act of May 8, 1997 on sureties and guarantees issued by
the State Treasury and certain legal entities, under a go
vernment program called “Supporting Entrepreneurship
through BGK Sureties and Guarantees”.
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The main instrument of BGK under said program are the
de minimis guarantees securing working capital and investment loans granted by banks to entrepreneurs of the
SME sector.
Any credit-worthy entrepreneur in the SME sector may
receive the de minimis guarantee offered by BGK for up
to the gross grant equivalent limit of €200,000 for three financial years (for road freight transport sector the ceiling
is set at €100,000), with the exception of entrepreneurs
excluded from the de minimis aid policy under Commi
ssion Regulation (EU) No. 1407/2013 of December 18,
2013 on the application of Articles 107 and 108 of the
Treaty on the Functioning of the European Union to de
minimis aid. That is, some entrepreneurs in the following
sectors: fisheries and aquaculture, the primary production

of agricultural products, road freight transport (if the aid is
used for the acquisition of road freight transport vehicles),
or entrepreneurs involved in the establishment and ope
ration of a distribution network or intending to use the aid
on other current expenditure linked to export activities.
The de minimis guarantees are granted for up to 60% of
the loan amount. The maximum amount of guarantee
cannot exceed PLN 3.5 million.
Loans secured by the de minimis guarantees are offered
to SME sector entities by 22 banks. The procedure for
granting such loans is largely simplified as all the paperwork is handled by the entrepreneur in the bank which
extends the loan. The security for the de minimis guarantee is a blank promissory note. The commission fee is set
at 0.5% annually.
Entrepreneurs who are not eligible for this type of aid may
apply for commercial sureties and guarantees offered by
BGK. The commission fee for such sureties and guarantees
is calculated on an arm’s length basis.
Note that the potential for using the sureties or guarantees
in financing projects carried out in line with the PPP formula
may affect the level of public debt or general government
deficit, since in accordance with Article 18a of the PPP Act:
“liabilities arising from the PPP agreements do not affect the
level of public debt or the general government deficit if the
private partner bears the greater part of the construction
risk and the risk related to availability or demand, taking into
account the impact on said risks exerted by the factors such
as: guarantees, financing by the public partner and asset allocation after the agreement is terminated.”
Thus, public entities entering into such projects using
sureties or guarantees should consider the impact of such
instruments on including the liabilities arising from PPP
agreements in public debt as well as the impact on ge
neral government deficit.

