
Studia Prawno-ekonomiczne, t. ciii, 2017
 PL iSSn 0081-6841;  e-iSSn 2450-8179 s. 77–94

doi: 10.26485/SPe/2017/103/5

andrzej PanaSiuk* 

WpłyW rozWiązań przyjętych W dyrektyWie 2014/23 Ue 
na kształt pojęcia koncesji zdefinioWanego W UstaWie 
o UmoWie koncesji na roboty bUdoWlane lUb UsłUgi1

(streszczenie)

Koncesja jako umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, charakteryzująca się 
specyficzną formą wynagrodzenia, znana już była na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. 
Autor prowadzi analizę, jaki wpływ miało ustawodawstwo europejskie na obecny kształt koncesji 
na roboty budowlane lub usługi. W artykule zajęto się również analizą pojęcia koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, zdefiniowanego w nowej ustawie o umowach koncesji na roboty budow-
lane lub usługi z punktu widzenia możliwości praktycznego wykorzystania tej instytucji prawnej.

Słowa kluczowe: koncesja na roboty budowlane lub usługi; partnerstwo publiczno-prywatne; 
zamówienia publiczne

1. rozwój instytucji koncesji na ziemiach polskich

System koncesyjny znany był już na ziemiach polskich dużo wcześniej niż poja-
wienie się pierwszych regulacji prawnych regulujących sferę zamówień publicz-
nych. Polska w momencie odzyskania niepodległości w 1918 r. uzyskała realne 
możliwości do rozwoju państwowości i gospodarki polskiej. Już w literaturze 
polskiej okresu międzywojennego pojawiały się opinie co do konieczności zde-
centralizowania sposobu wykonywania zadań publicznych poprzez przekazanie 
ich podmiotom prywatnym, przy zachowaniu zwierzchniej kontroli administracji 

* Dr hab. prof. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektor Delegatury NIK w War-
szawie; e-mail: andrzej.panasiuk@nik.gov.pl

1 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1920.
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czuwającej nad legalnością działań i interwencjonizmem w przypadku zaburzeń 
przy wykonywaniu zadań publicznych2. W latach 20. XX w. St. Starzyński pisał 
o potrzebie systemowego podejścia Państwa do wielu bardzo ważnych z punktu 
widzenia gospodarki kwestii, takich jak właściwa polityka kredytowa, podatko-
wa, celna, taryfowa czy też zakupowa. Wskazywał na potrzebę przygotowania 
strategii rozwoju państwa jak również odpowiedniego współdziałania z obywa-
telami państwa3. 

W te tendencje wpasowuje się J. Piłsudski, który po powrocie do kraju, wi-
dząc konieczność scalenia politycznego, gospodarczego i społecznego państwa, 
podejmuje kierunkowe decyzje, umożliwiające jednoczenie państwa. Było to 
działanie o tyle utrudnione, gdyż życie gospodarcze kraju funkcjonowało w spo-
sób żywiołowy, nie będąc skoordynowane w żaden racjonalny sposób, a ponadto 
regulacje prawne obowiązujące na poszczególnych ziemiach, znajdujących się 
wcześniej pod panowaniem państw zaborczych, były niejednolite, nie pozwalając 
w ten sposób szybko odbudowywać się krajowi4. Należało więc stworzyć warun-
ki, aby poszczególne regiony oraz gałęzie gospodarki mogły dostosować się do 
nowych realiów społeczno-gospodarczych. Pierwszym krokiem do ujednolicenia 
gospodarczego państwa było utworzenie Urzędu Rozdzielczego mającego za 
zadanie centralizację zamówień rządowych5. Na mocy dekretu, który wszedł 
w życie 7 grudnia 1918 r., Urząd został utworzony przy Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu. Wszystkie organy rządowe zobowiązane były do kierowania swoich 
zamówień na wyroby przemysłowe do Urzędu Rozdzielczego, który dzielił te 
zamówienia pomiędzy odpowiednie zakłady przemysłowe, umożliwiając w ten 
sposób kontrolę nad realizowanymi zamówieniami oraz wspieranie krajowych 
wytwórców. Równie często państwo wpływało na politykę gospodarczą oraz 

2 T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 166.
3 W. Lewandowski, Drogi rozwoju gospodarczego Polski w latach 1926–1931, Warszawa 1931, 

s. 20.
4 Jak podaje Z. Kadłubiski w swojej pozycji pt. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 

1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyji prawa 
publicznego, wydanej w Katowicach w 1937 r., w byłym zaborze rosyjskim obowiązywała ro-
syjska ustawa o dostawach i robotach rządowych, wydana w 1900 r. W byłym zaborze pruskim 
obowiązywały ogólne przepisy o udzielaniu zamówień na dostawy i roboty, wydane wspólnie 
przez pruskich ministrów robót publicznych oraz handlu i przemysłu, ogłoszone w 1906 r., zaś 
w byłym zaborze austriackim obowiązywało rozporządzenie tak zwanego pełnego ministerstwa 
austriackiego z dnia 3 kwietnia 1909 r., dotyczące oddawania przedsiębiorstwom dostaw i robót 
państwowych.

5 Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centrali-
zacji zamówień rządowych (Dz.U. z 1918 r., nr 19, poz. 55). 
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możliwości realizacji zadań poprzez odpowiednią politykę kredytową, podatkową 
oraz taryfową. Jak wiemy, jednak potrzeby gospodarcze Polski po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. były ogromne, w wielu obszarach państwo nie dawało 
rady samodzielnie sprawnie zaspokajać potrzeb swoich obywateli. W takich 
sytuacjach sięgano po pomoc sektora prywatnego, zakładając przedsiębior-
stwa o mieszanym publiczno-prywatnym kapitale bądź zawierając umowy na 
realizację określonych zadań przez partnerów prywatnych. Częściej jednak 
sięgano po pomoc kapitału obcego niż własnego krajowego, z tego względu, iż 
kapitał rodzimy nie był jeszcze dostatecznie rozwinięty po latach niewoli, by 
móc samodzielnie realizować np. inwestycje infrastrukturalne liniowe. Bardzo 
powszechnym sposobem współdziałania międzysektorowego w owym okresie 
było wydzierżawianie aktywów majątku państwowego podmiotom prywatnym. 
Przykładowo wydzierżawiona została Stocznia Gdańska, huta Blachownia czy 
też liczne zdrojowiska oraz lasy państwowe6. Do końca lat 20. XX w. państwo 
posiadało 37 przedsiębiorstw państwowych działających zarówno w otoczeniu 
konkurencyjnym, jak i monopolu7. Do głównych przedsiębiorstw państwowych 
owego okresu należały takie jednostki, jak poczta, koleje, lasy8. Finansowanie 
projektów inwestycji państwowych realizowane było przy pomocy banków 
państwowych (Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Banku Rolnego, 
Pocztowej Kasy Oszczędności). 

W latach 20. XX w. w Polsce realizowane również były projekty oparte na 
modelu rozwiązań koncesyjnych przy tworzeniu projektów infrastrukturalnych. 
W trybie koncesji budowano najważniejsze magistrale kolejowe. Po odzyskaniu 
niepodległości władze polskie starały się zainteresować rozwojem linii lokalnych 
kapitał prywatny i samorządy. Oparto się na ustawie z dnia 14.10.1921 r. o udzie-
laniu koncesji na koleje żelazne prywatne9, normującej stosunki Skarbu Państwa 
z przyszłymi właścicielami. Koncesje na budowę kolei były zawierane na okres 
nie dłuższy niż 90 lat. Podmiot prywatny zobowiązywał się do wybudowania 
i utrzymywania przez ten czas ukończonej linii kolejowej. W końcowym okresie 
koncesji zwracano uwagę na realizację wszystkich zobowiązań, które miał ponieść 
podmiot prywatny, gdyż po okresie koncesji cały majątek przechodził we włada-

6 W. Lewandowski, op. cit., s. 28–29.
7 Jak wynika z danych przedstawionych przez S. Kruszewskiego w pracy pt. Majątek Państwa 

Polskiego, wydanej przez Ministerstwo Skarbu, majątek państwa opiewał na rok 1927 na kwotę 
16.401.578 tys. zł brutto, a po odliczeniu zadłużenia wartości majątku państwowego netto 
wynosił 12.617.203 tys. zł.

8 Wszystkie one zostały odziedziczone po państwach zaborczych.
9 Dz.U., nr 88, poz. 646.
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nie Skarbu Państwa. Co ciekawe, ustawa o udzielaniu koncesji na koleje żelazne 
prywatne dopuszczała możliwość udziału podmiotu publicznego w nadwyżkach 
zysku osiąganego przez koncesjonariusza. Pakiet regulacji prawnych odnoszących 
się do problematyki koncesji w obszarze prawa kolejowego tworzyły również 
następujące akty normatywne, jak ustawa z dnia 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu 
„Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu” Spółce Akcyjnej w Paryżu 
kolei Herby Nowe–Gdynia z odnogą Siemkowice–Częstochowa do eksploatacji 
oraz o udzielaniu poręki państwowej10, a także zarządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 27 kwietnia 1931 r. o nadaniu „Francusko-Polskiemu Towarzy-
stwu Kolejowemu” Spółce Akcyjnej (Compagnie Franco-Polonaise de Chemins 
de Fer)  w Paryżu koncesji na dokończenie budowy i eksploatację kolei Herby 
Nowe–Gdynia z odnogą Siemkowice–Częstochowa. Na mocy przedmiotowych 
regulacji nastąpiło oddanie „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu” 
Spółce Akcyjnej kolei państwowej od stacji Herby Nowe do stacji Inowrocław 
i od stacji Nowa Wieś Wielka do stacji Gdynia do dokończenia jej budowy 
i eksploatacji oraz odnogi tej kolei od stacji Siemkowice do węzła kolejowego 
w Częstochowie11.

2. Wpływ prawa europejskiego na kształtowanie się instytucji koncesji  
na roboty budowlane lub usługi w polsce

Współcześnie geneza regulacji koncesji w Polsce jako procedury zmierzającej 
do nawiązania współpracy na ściśle określonych zasadach pomiędzy sekto-
rem publicznym i prywatnym pojawiła się w związku z prawem europejskim. 
W ustawodawstwie europejskim jako pierwsza pojawiła się koncesja na roboty 
budowlane w treści dyrektywy 89/440/EWG z 18 lipca 1989 r. nowelizującej 
dyrektywę 71/305/EWG z 26 lipca 1971 r. koordynującą krajowe procedury 
udzielania zamówień na roboty budowlane12. Jednak nieco szersze spojrzenie 
na koncesje ustawodawcy europejskiego mogliśmy zaobserwować dopiero 

10 Dz.U., nr 40, poz. 348.
11 Ustawa z 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu” 

Spółce Akcyjnej w Paryżu kolei Herby Nowe–Gdynia z odnogą Siemkowice–Częstochowa do 
eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej, Dz.U. z 1931 r., nr 40, poz. 350.

12 Najważniejsze zmiany, które wprowadziła przedmiotowa dyrektywa, dotyczyły w szczególności 
ujednolicenia i rozszerzenia definicji dostaw i robót budowlanych, rozszerzenia obowiązków 
stosowania europejskich standardów technicznych, wprowadzenia zasady prymatu procedury 
otwartej (przetargu nieograniczonego) nad procedurą oraz objęciu dyrektywą zawieranych 
koncesji na roboty budowlane.
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w treści dyrektywy 93/37/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczącej zamówień na 
roboty budowlane, koncesja na roboty budowlane doczekała się bowiem nieco 
szerszej regulacji. Ponadto w art. 1 lit. d) dyrektywy została zdefiniowana kon-
cesja na roboty budowlane jako zamówienie publiczne na roboty budowlane 
z tą różnicą, że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest albo wyłącznie prawo 
do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z płatnością13. 
Następnie instytucję prawną koncesji rozwinął nowy pakiet dyrektyw koordy-
nujących procedury udzielania zamówień publicznych, który został uchwalony 
w 2004 r.14 Szczególnie istotnym rozwiązaniem tego pakietu dyrektyw było 
zaimplementowanie pojęcia koncesji na usługi, która, co prawda, została jedynie 
zdefiniowana, bez przyjęcia dalszych szczegółowych rozwiązań prawnych15. 
Postanowienia dyrektywy 2004/18/WE zdefiniowały jedynie pojęcie koncesji 
na usługi, nie wprowadzając jednak szerszej regulacji prawnej tej instytucji16. 

Dlatego też ważnym wydarzeniem na szczeblu UE było uchwalenie dyrek-
tywy 2014/23 UE w sprawie udzielania koncesji17, które to wydarzenie kończyło 
wieloletni okres wykorzystywania w tym obszarze miękkich źródeł prawa UE 

13 Art. 1 lit. d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 93/37 EWG koordynującej procedury 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane z 14.06.1993 r., Dz. Urz. WE nr L 199 
z 9.08.1993 r.

14 Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, 
s. 114) oraz dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).

15 Do koncesji na usługi mają zastosowanie zasady określone w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz Komunikacie z 24 kwietnia 2000 r. Commission interpretative communication 
on concessions under Community Law oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (m.in. w sprawach: C-324/98 Teleaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH 
v. Telekom Austria AG, wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r., C-358/00 Buchhändler-Vereinigung 
GmbH v. Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek, z dnia 30 maja 2002 r., 
C-458/08 Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG z 1 marca 2005 r., 
C-382/05 Komisja WE v. Rep. Włoska z dnia 18 lipca 2007 r., C-231/03 Consorzio Aziende 
Metano (Coname) v. Comune di Cingia de’Botti z dnia 21 lipca 2005 r.).

16 Art. 1 ust. 4 Dyrektywy 2004/18/WE definiuje koncesje na usługi jako umowę tego samego 
rodzaju jak zamówienie publiczne na usługi z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadcze-
nie usług stanowi albo wyłącznie prawo do korzystania z takiej usługi, albo takie prawo wraz 
z płatnością.

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania koncesji (Dz.U. L 94/1 z 28.03.2014).
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(soft law)18. Miękkie źródła prawa znalazły zastosowanie w szczególności w za-
kresie interpretacji i kreowania rozwiązań kierunkowych w obszarach koncesji 
na roboty budowlane i usługi oraz partnerstw międzysektorowych. Wynikało 
to przede wszystkim z braku porozumienia państw członkowskich UE co do 
modelu rozwiązań prawnych w zakresie koncesji, jak i braku jednoznacznych 
reguł prawnych w prawie UE w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
samodzielnie lub wspólnie z partnerami prywatnymi przez podmioty publiczne. 
Należy podkreślić, że wiele państw członkowskich UE miało już bogate doświad-
czenia w zakresie wykorzystywania koncesji do realizacji zadań publicznych19, 
dlatego też osiągnięcie konsensu było niezmiernie trudne20. W świetle postano-
wień dyrektywy 2014/23 WE koncesjami będą umowy o charakterze odpłatnym, 
poprzez które co najmniej jeden podmiot publiczny powierza wykonanie robót 
budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie nimi co najmniej jednemu 
podmiotowi prywatnemu. Przedmiotem takich umów będzie zatem nabycie ro-
boty budowlanej lub usługi w drodze koncesji, za które wynagrodzenie będzie 
stanowiło prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub korzystania z usług, 
lub to prawo wraz z odpłatnością. Takie umowy mogą, ale nie muszą, pociągać 

18 Punktem wyjścia do dyskusji nad aspektami szeroko rozumianego partnerstwa między sektorem 
publicznym i prywatnym była Zielona Księga przyjęta przez KE w dniu 30 kwietnia 2004 r. 
Zielona Księga PPP była dokumentem ilustrującym przebieg i wynik debaty organów UE 
w sprawie zastosowania prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji. Zielona 
Księga miała na celu ukazanie, które zasady unijne są stosowalne na etapie wyboru partnera 
prywatnego i na kolejnych etapach związanych z realizacją usług publicznych, COM (2004) 
327, Bruksela 2004 r.

19 W Hiszpanii obowiązywały od dawna regulacje prawne umożliwiające sprawne nawiązywanie 
współpracy z podmiotami prywatnymi przez sektor publiczny. Już bowiem w 1972 r. została 
uchwalona ustawa dotycząca budowy, operowania i utrzymania autostrad. Przedmiotowa 
regulacja prawna definiowała procedurę koncesyjną na budowę autostrady. Wprowadzała 
równość pozycji współpracujących stron. Jednocześnie uwypuklała szczególną rolę kryteriów 
technicznych i ekonomicznych przy wyborze partnera prywatnego. Kolejnym krokiem rozwoju 
regulacji prawnych w interesującym nas obszarze było uchwalenie w 2003 r. ustawy regulującej 
procedurę koncesyjną na roboty budowlane, a następnie w roku 2011 ustawy o kontraktach 
sfery publicznej. Przykładowo we Francji takim przełomowym aktem prawnym stała się 
ustawa z 1993 r. tzw. „Loi Sapin” wprowadzająca koncesje na roboty budowlane i usługi wraz 
z ich zdefiniowaniem oraz rozróżnieniem. Z kolei w Wielkiej Brytanii wybudowano w modelu 
koncesyjnym Kanał Oxfordzki, na mocy zawartej koncesji w 1971 r., następnie dobre praktyki 
przy budowie kanałów wykorzystano w Hiszpanii (A. Chobodian, D. Gallear, N.O. Regan, 
H. Viney, Public – Private Partnership. Policy and experience, Palgrave Macmillan 2004, s. 1.).

20 Patrz szerzej A. Panasiuk, Zasadnicze kierunki zmian regulacji prawnej koncesji na roboty 
budowlane lub usługi w świetle nowej dyrektywy 2014/23/UE, Samorząd Terytorialny 2015/7/8, 
s. 53–63.
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za sobą przekazanie własności na rzecz podmiotu publicznego do wytworzonych 
elementów aktywów, na podstawie których będą realizowane usługi publiczne. 

Główną cechą koncesji w ujęciu dyrektywy 2014/23 WE będzie prawo do 
eksploatacji obiektów budowlanych lub wykonywania usług, które spowoduje 
przeniesienie na koncesjonariusza ryzyka operacyjnego o charakterze ekonomicz-
nym wiążącego się z możliwością, że nie odzyska on nakładów inwestycyjnych 
ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji w normalnych warunkach 
działalności, nawet jeżeli część ryzyka przejmie podmiot publiczny21. W innym 
przypadku, gdyby podmiot prywatny został uwolniony od ryzyka wystąpienia strat 
przy realizacji przedsięwzięcia, gwarantując minimalny przychód co najmniej 
równy poczynionym nakładom, które zostały poniesione przez partnera w związ-
ku z wykonaniem umowy, mielibyśmy stan rzeczy zbliżony do klasycznego 
zamówienia. Co nie wyklucza sytuacji, kiedy wynagrodzenie wypłaca wyłącznie 
podmiot publiczny w przypadku, kiedy odzyskanie poniesionych nakładów przez 
partnera uzależnione jest od faktycznego popytu na daną usługę publiczną lub 
też możliwości jej faktycznej podaży. 

Polska jako jedno z państw członkowskich UE miała już pewne doświad-
czenia w obszarze regulacji prawnych koncesji. W polskim porządku prawnym 
koncesja po raz pierwszy po 1989 r. pojawiła się w treści ustawy Prawo za-
mówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Koncesja na roboty budowlane 
została zdefiniowana w treści art. 128–131, natomiast koncesja na usługi nie 
znalazła się początkowo w treści polskiej regulacji prawnej. Prawo zamówień 
publicznych określiło, że jedną z możliwości realizacji zadań publicznych jest 
ich wykonywanie w drodze koncesji na roboty budowlane. Mimo że regulacje 
te istnieją od 2004 r., to rynek koncesji na roboty budowlane pozostawał wciąż 
niewykorzystany. Generalna różnica pomiędzy zamówieniem klasycznym 
a koncesją na roboty budowlane polegała na formie zapłaty za wykonanie robót 
budowlanych. W przypadku koncesji było to w całości albo w części prawo do 
eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego, zaś w przypadku klasycznego 
zamówienia zapłata kwoty umownej przez podmiot publiczny22. Należy równo-
cześnie zauważyć, że nie wszystkie rodzaje działalności mogą być realizowane 

21 Pkt 18 Preambuły dyrektywy 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.
22 W orzecznictwie TSUE w sprawach C-324/98 Telaustria z dnia 7 grudnia 2000 r. oraz C-358/00 

Buchhandler z dnia 30 maja 2002 r. mowa jest o tym, że koncesje odróżnia od zamówienia to, że 
„…wynagrodzeniem za realizacje zadania w drodze koncesji może być możliwość eksploatacji 
(wykorzystywania) przedmiotu koncesji w zamian za pobieranie opłat”. Koncesja występuje, 
więc wówczas, gdy ustalony sposób wynagrodzenia opiera się na uprawnieniu koncesjonariusza 
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w formie koncesji. Znajdzie ona zastosowanie w przypadkach, w których odbiorcą 
świadczenia mogą być osoby trzecie, tj. faktyczni użytkownicy przedmiotu kon-
cesji. W innych okolicznościach, kiedy odbiorcą świadczenia będzie podmiot, 
który to świadczenie zamawia, będziemy mieli do czynienia z klasycznym za-
mówieniem, do udzielenia którego zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa zamówień publicznych. Kolejnym przełomem w rozwoju współpracy 
międzysektorowej okazało się przyjęcie ustawy o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, która wspólnie z wcześniej przyjętą ustawą o partnerstwie publiczno-
-prywatnym wprowadziła zwarty system regulacji prawnych umożliwiających 
wybór partnera prywatnego23. 

Od tego momentu umowy koncesyjne mogły funkcjonować w obrocie go-
spodarczym niezależnie od modelu PPP, choć w swej istocie mają naturę prawną 
opartą na stosunku partnerstwa międzysektorowego. Ustawa o koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi określiła zasady i tryb zawierania umów koncesji 
na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej, jakie przysługują 
uczestnikom postępowania o udzielenie koncesji. Koncesjonariusz na podsta-
wie umowy koncesji zobowiązywał się do wykonania przedmiotu koncesji za 
wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku koncesji na roboty budowlane 
wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz 
z płatnością koncesjodawcy, zaś w przypadku koncesji na usługi wyłącznie pra-
wo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy. 
Zobowiązania koncesjonariusza w umowie koncesji mogły obejmować, oprócz 
wykonania samych robót budowlanych, również późniejsze świadczenie usług 
w oparciu o wytworzone aktywa bądź też przedmiotem koncesji mogło być 
„samoistne” świadczenie usług i pobieranie opłat od użytkowników końco-
wych. Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji dotyczących koncesji na 
roboty budowlane i koncesji na usługi przyczyniło się do poszerzenia prawnych 
możliwości realizacji zadań publicznych. Ustawa określiła w sposób przejrzysty 
i możliwie elastyczny, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konku-
rencji, metody wyboru podmiotu prywatnego, który miał realizować określone 
zadania publiczne. Podstawą wyboru procedury określonej w ustawie koncesyjnej 
powinna być zawsze decyzja podmiotu publicznego, po dokonaniu wcześniejszej 
analizy związanej z tym, kto ma być odbiorcą usługi publicznej, określenia swoich 

do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oferowanych przezeń usług i oznacza, że 
ponosi on ryzyko związane z prowadzeniem działalności w tym zakresie.

23 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U., nr 19, 
poz. 101 ze zm.).
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możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz rzeczywistych 
potrzeb związanych ze świadczeniem usługi publicznej. 

Przedmiotowa regulacja prawna obowiązywała do czasu wejścia w życie 
ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi24, w której to ustawie 
nastąpiła implementacja postanowień dyrektywy 2014/23/UE z dnia 26 lute-
go 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

3. istota i charakter prawny koncesji na roboty budowlane lub usługi

Koncesja w systemie zamówień publicznych traktowana jest jako swoisty rodzaj 
stosunku obligacyjnego zawieranego z podmiotem prywatnym na realizację 
służby publicznej przez podmioty sektora publicznego. W literaturze przedmiotu 
zwraca się uwagę na fakt, iż koncesja ma podwójny charakter, z jednej strony 
jest typowym aktem zbliżonym do klasycznych umów obligacyjnych, z drugiej 
zaś strony zawiera w sobie elementy normatywne25. Umowa koncesyjna zawiera 
z jednej strony elementy określające wzajemne prawa i obowiązki stron w za-
kresie realizowanego projektu, z drugiej zaś strony w umowie takiej znajdują się 
elementy mające naturę nakazu administracyjnego wynikającego ze sfery praw 
podmiotowych administracji, takie jak np. obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku przy eksploatacji danego urządzenia technicznego, warunki normatyw-
ne prowadzenia takiej eksploatacji, wynikające nie z samej umowy koncesyjnej, 
lecz z przepisów prawa materialnego26. Koncesja na roboty budowlane jest więc 
aktem zbliżonym z jednej strony do koncesji właściwej, traktowanej jako akt 
administracyjny27, zaś z drugiej strony jest rodzajem umowy publicznoprawnej. 
W prawie polskim jak dotąd nie była tak znana i rozpowszechniona instytucja 
umowy administracyjnej jako kontraktu publicznoprawnego28. Zdaniem Z. Nie-

24 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1920).

25 W ślad za literaturą francuskojęzyczną M. Waligórski, Administracyjnoprawna reglamentacja 
działalności gospodarczej, Poznań 1994, s. 127.

26 Tak jak w przypadku pobierania opłat za korzystanie z płatnych autostrad, zasady, formy, wiel-
kość, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie opłat za przejazd autostradą (Dz.U., nr 102, poz. 1075).

27 Takie stanowisko zajmuje np. Z. Leoński, w: Z. Leoński, Z. Niewiadomski, M. Waligórski, 
Ustawa o działalności gospodarczej z komentarzem, Warszawa–Poznań 1992, s. 32 i 54, jak 
również Z. Leoński, Wolność gospodarcza i ograniczanie reglamentacji, News – Nowości 
Państwa i Prawa z 1993/3, s. 17.

28 Por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1994, s. 110; A. Koch, 
Umowa wyłącznej koncesji handlowej w eksporcie, Poznań 1982, s. 13.
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wiadomskiego umowy wykształciły się i aktualnie są stosowane głównie w sferze 
administracji świadczącej oraz zarządu majątkiem komunalnym29. W różnych 
okresach, różnie piśmiennictwo oceniało instytucję umowy publicznoprawnej 
na potrzeby realizacji zadań użyteczności publicznej30. Należy także wskazać 
na poglądy B. Walawskiego, który podkreślał podobieństwa koncesji do umowy 
w zakresie istnienia pewnych relacji praw i obowiązków stron, występowania 
dwóch stron, obowiązku odszkodowania, wykonywania zleconej działalności 
zgodnego z przyjętymi wymogami. Występowanie tego typu podobieństw może 
świadczyć o tym, że koncesja zawiera w sobie elementy klasycznej umowy zobo-
wiązaniowej jak również element nadania cząstki władztwa administracyjnego. 
Ostatecznie jednak autor ten odszedł od tej koncepcji, uznając, że elementy cy-
wilistyczne stanowią jedynie przygotowanie warunków, które stanowią elementy 
aktu administracyjnego31. Podzielając taką linię w doktrynie, Z. Niewiadomski 
zauważył, że wiązanie aktu administracyjnego z umową pozwala na łączenie 
efektywności i samodzielności działania organów administracji publicznej32. 
Pogląd ten jest bardzo bliski istocie i charakterowi prawnemu koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, z tego względu, że do elementów składowych koncesji 
możemy zaliczyć z jednej strony elementy cywilnoprawne stanowiące istotne 
postanowienia przyszłego kontraktu, z drugiej zaś strony elementy dotyczące 
wykonywania części uprawnień przekazanych przez udzielającego koncesję 
wykonawcy, wynikające z przepisów normatywnych administracyjnych. Wydaje 
się, że w takim ujęciu możemy uznać koncesję na roboty budowlane lub usługi 
w prawie zamówień publicznych za umowę bliższą konstrukcji umowy publiczno-
prawnej niż koncesji będącej aktem administracyjnym. Przedmiotem koncesji na 
roboty budowlane lub usługi jest działalność, która w pierwszym rzędzie, służąc 
interesom koncesjonariusza, może przynosić także pewne korzyści interesowi 
publicznemu. Wynika to bowiem z treści takiej koncesji, która ma charakter czę-
ściowo publiczny, a wykonywane zadania mają charakter publiczny, np. budowa 
i eksploatacja drogi lub oczyszczalni ścieków przez podmiot prywatny na mocy 

29 Z. Niewiadomski (red.), Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, wyd. 2, 
Warszawa 2006, s. 228.

30 Na potrzebę regulowania stosunków pomiędzy administracją a podmiotami prywatnymi zwra-
cał uwagę T. Beresiewicz, O kontraktach administracyjnych, Kraków 1901, s. 32–33, z kolei 
W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1924, s. 103 i n., krytycznie 
podchodził do instytucji umowy publicznoprawnej, podkreślając, że podstawowym aktem 
regulującym sferę stosunków na styku administracji i podmiotów zewnętrznych powinien być 
akt administracyjny. 

31 B. Walawski, Pozwolenia i koncesje administracyjne w prawie polskim, Wilno 1939, s. 132–133.
32 Z. Niewiadomski (red.), op. cit., s. 228.
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udzielonej koncesji na roboty budowlane. Zatem umowa kształtująca prawa 
i obowiązki koncesjonariusza nie tylko nadaje uprawnienia koncesjonariuszowi, 
lecz również udziela w pewnym niekiedy drobnym zakresie przywileju posłu-
giwania się władztwem administracyjnym. Uzyskanie katalogu uprawnień, na 
podstawie przyznanej koncesji na roboty budowlane, jest wyrazem przekazania 
części uprawnień administracji, tylko jej przynależnych, do wykonywania okre-
ślonego rodzaju działalności gospodarczej. Państwo, co prawda, może korzystać 
z innych sposobów realizacji prawem przypisanych zadań. Tworząc w tym celu 
własne służby i przedsiębiorstwa, może również wykorzystać podmioty gospo-
darcze funkcjonujące w sferze prywatnej. Zawierając umowę, w ramach której 
podmiot prywatny będzie realizował uprawnienia, podmiot publiczny uzyskuje 
z jednej strony korzyść w postaci realizacji swoich zadań, zaś z drugiej strony 
może odnieść korzyści finansowe o charakterze publicznym i prywatnym. Przy 
wykorzystaniu takiej konstrukcji prawnej dochodzi do harmonizacji interesów 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, których pogodzenie w przypadku jed-
nostronnych działań administracji, jak podkreśla K. Strzyczkowski, było bardzo 
trudne lub wręcz niemożliwe33. Koncesja na roboty budowlane lub usługi jako 
umowa publicznoprawna może być również formą wykonywania swoich zadań 
i realizacji uprawnień, stosowaną przez administrację publiczną. Co prawda, 
funkcjonowanie koncesji opiera się na przepisach typu cywilnego, jednak cel 
i istota koncesji dotyczy realizacji zadań publicznych. Zatem, moim zdaniem, 
jest to instytucja prawa administracyjnego. Od typowego aktu administracyjnego 
różni się tym, że dla jej powstania potrzebne jest osiągnięcie konsensusu pod-
miotu sektora publicznego z podmiotem sektora prywatnego. Przy udzielaniu 
koncesji nie ma nierównej pozycji stron, musi jednak być osiągnięty konsensus 
poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli. Elementy związane z osiągnięciem 
konsensusu stron zbliżają koncesję do umowy cywilnoprawnej. 

Koncesję na roboty budowlane, moim zdaniem, możemy zakwalifikować do 
instrumentów nadzoru regulacyjnego, który, zdaniem K. Strzyczkowskiego, jest 
jednym z rodzajów szerzej pojmowanego nadzoru gwarantującego34. Koncesja 
powoduje bowiem sytuację, w której następuje przejście od państwa świadczącego 
usługi publiczne do państwa gwarantującego realizację tych usług przez podmioty 
sektora prywatnego. Umowa koncesji stanowi niejako gwarancję administracji, że 
realizowane przez podmioty prywatne zadania będą wykonane należycie i będą 
służyły całemu społeczeństwu. 

33 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 187.
34 Ibidem, s. 158–159.
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4. pojęcie koncesji w świetle ustawy o umowach koncesji  
na roboty budowlane lub usługi 

Przyjrzyjmy się w tym miejscu rozwiązaniom nowej ustawy o umowach konce-
sji na roboty budowlane i usługi z punktu widzenia możliwości ich szerokiego 
wykorzystania w praktyce. Nasz krajowy ustawodawca nie zdefiniował pojęcia 
koncesji w treści przedmiotowej ustawy. Jednak pośrednio, definicję koncesji 
możemy odnaleźć w art. 3 tej ustawy. I tak pod pojęciem koncesji na roboty 
budowlane będziemy rozumieli umowę, na podstawie której zamawiający po-
wierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych za wynagrodzeniem 
stanowiącym wyłączne prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością. Koncesją na usługi 
będzie umowa, na podstawie której zamawiający powierzy koncesjonariuszowi 
świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem stanowią-
cym wyłączne prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy 
albo takie prawo wraz z płatnością. Pozostawienie jedynie takiej definicji bez 
uwzględnienia elementów ryzyka przedsięwzięcia mogłoby skutkować sytuacją, 
że w niektórych przypadkach moglibyśmy mieć do czynienia z klasycznym 
zamówieniem publicznym. Dlatego też cechą charakterystyczną zawarcia umo-
wy koncesji będzie przeniesienie na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego 
związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług 
i obejmującego ryzyko związane z popytem lub z podażą. Rozwiązanie, które 
znalazło się w dyspozycji art. 3 ustawy o umowach koncesji, wprost odwołało 
się do treści dyrektywy 2014/23 WE. 

Przedmiotowa dyrektywa zakreśliła zakres ryzyka przy udzielaniu koncesji 
jako ryzyko operacyjne związane z realizacją przedmiotu koncesji, obejmujące 
ryzyko związane z popytem lub podażą, albo oba te ryzyka jednocześnie. Dyrek-
tywa nie wymaga przeniesienia na koncesjonariusza całości ryzyka, istotne jest 
jednak, aby ryzyko przeniesione na koncesjonariusza obejmowało rzeczywiste 
narażenie na wahania rynku, tak aby jakiekolwiek potencjalne szacowane straty 
ponoszone przez koncesjonariusza nie były jedynie nominalne lub nieistotne 
z punktu widzenia całego projektu. Podstawą ryzyka muszą być czynniki po-
zostające poza kontrolą stron, zaś ryzyka związane ze złym zarządzaniem czy 
też działaniem siły wyższej nie powinny być decydujące przy klasyfikowaniu 
koncesji, gdyż są częścią każdej zawieranej umowy.

Rozwiązanie przyjęte w art. 3 ust. 3 ustawy o umowach koncesji przewiduje, 
że koncesjonariusz będzie ponosił jedynie ryzyko ekonomiczne związane z eks-
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ploatacją obiektu budowlanego lub wykonaniem usługi, obejmujące jednocześnie 
ryzyko związane z popytem lub podażą. Pojęcie ryzyka przy realizacji koncesji 
w ustawie o umowach koncesji zostało ograniczone w stosunku do obowiązującej 
dotychczas ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, z tego względu, 
iż obecnie obejmuje jedynie potencjalne ryzyka, które mogą wystąpić na etapie 
eksploatacji obiektu budowlanego lub wykonywania usługi, wyłączając z tego 
zakresu ryzyka, które mogą wystąpić na etapie wytwarzania aktywa, w oparciu 
o które będzie wykonywana koncesja (świadczona usługa publiczna). Nie jestem 
pewien, czy takie ograniczenie zakresu ryzyka ekonomicznego przy umowach 
koncesji jedynie do etapu eksploatacji było świadomym zamiarem naszego 
krajowego ustawodawcy, którego celem było wdrożenie rozwiązań dyrektywy 
koncesyjnej do prawa krajowego35. Należy bowiem zauważyć, że punkt 20 pre-
ambuły do dyrektywy 2014/23 UE określa ryzyko związane z podażą jako ryzyko 
m.in. związane z realizacją robót budowlanych. Ponadto, możliwość określenia 
zakresu ryzyka operacyjnego przyjętego w art. 3 ust. 3 ustawy o umowach kon-
cesji do ryzyka związanego z popytem lub podażą albo do obu tych obszarów 
ryzyk spowoduje częstsze definiowanie przez sektor publiczny ryzyk w obszarze 
podaży jak i popytu. Działanie takie wynika z dużej skłonności sektora publicz-
nego do przerzucania nadmiernego ryzyka na sektor prywatny. Źle rozłożone 
ryzyko może być barierą w faktycznym wykonaniu projektu, może jednocześnie 
doprowadzić do strat finansowych wynikających z konsekwencji nienależytego 
przygotowania stron do wykonywania nałożonych zobowiązań. Może ponadto 
przyczynić się do tego, że spodziewany efekt finansowy nie zostanie osiągnięty. 
Dążenie bowiem do przeniesienia większej ilości ryzyk na partnera prywatnego 
może spowodować spadek efektywności, a przez to zmniejszenie spodziewanych 
korzyści, co pośrednio będzie miało niekorzystny wpływ na partnera publicznego 
w świetle odbioru społecznego36. 

Nasz krajowy ustawodawca w ustawie o umowach koncesji na roboty budow-
lane lub usługi w ślad za ustawodawcą europejskim wyeksponował pojęcie ryzyka 
ekonomicznego. W uzasadnieniu do powyższej ustawy stwierdzono, że „W celu 
prawidłowego zdefiniowania umowy koncesji, odróżnienia umów koncesji od 
zamówień publicznych, wyeliminowania problemów interpretacyjnych dotyczą-
cych pojęcia «zasadniczego ryzyka», którym posługuje się ustawa koncesyjna 

35 Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ma na celu implementację do pol-
skiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 1, ze zm.).

36 A. Panasiuk, System zamówień publicznych. Zarys wykładu. Zamówienia klasyczne. Partnerstwo 
publiczno-prywatne, Warszawa 2013, s. 249 i n.
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z 2009 r. oraz zapewnienia pewności prawnej zamawiającym, wykonawcom oraz 
organom orzekającym, w zakresie rozumienia pojęć: ryzyko ekonomiczne oraz 
ryzyko popytu i podaży, jako kluczowych pojęć definicyjnych umowy koncesji, 
w sposób szczegółowy zostały uregulowane zagadnienia dotyczące przejęcia 
przez koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego. Nowa ustawa wprowadza poję-
cie ryzyka ekonomicznego, którego znaczenie odpowiada pojęciu istniejącego 
obecnie na gruncie ustawy koncesyjnej z 2009 r.” 

Czy rzeczywiście nic się nie zmienia w porównaniu do poprzedniego stanu 
prawnego? Moim zdaniem, zmienia się i to bardzo dużo. W obecnej ustawie 
o umowach koncesji silnie wyeksponowane zostaje ryzyko ekonomiczne. W treści 
art. 3 ust. 4 ustawy zostało ono zdefiniowane jako sytuacja, w której w normal-
nych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania 
poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem konce-
sji, a przeniesione na niego ryzyko obejmuje rzeczywiste poddanie się wahaniom 
rynku, tak aby potencjalnie szacowane straty ponoszone przez koncesjonariusza 
nie mogły mieć jedynie charakteru nominalnego lub nieistotnego. W takim uję-
ciu, ryzyko ekonomiczne powinno wynikać z czynników, które pozostają poza 
kontrolą stron. Przy takim rozumieniu ryzyka koncesji, należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż strony przedsięwzięcia są zobowiązane do zwrócenia większej uwagi 
na strukturyzację transakcji oraz alokację ryzyka planowanego przedsięwzięcia. 
A to w konsekwencji może wpłynąć na koszty całego projektu, gdyż im większe 
ryzyko będzie ciążyło na jednej ze stron, tym druga strona będzie ponosiła większe 
koszty. Należy jednak podkreślić, że sposób, w jaki ryzyko ekonomiczne będzie 
interpretowane i stosowane w praktyce, będzie mieć kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia akceptowalności przez instytucje finansujące projekty.

Również wyeksponowanie w analizie ryzyka konieczności określenia rze-
czywistych start z wykonywania koncesji, niemających jedynie charakteru nomi-
nalnego, może wpływać na faktyczne zainteresowanie podmiotów prywatnych 
ubieganiem się o koncesje. Jak wynika z powyższych rozważań, aby zastosować 
w praktyce przepisy ustawy o umowach koncesji, trzeba będzie nie tylko wska-
zać źródła finansowania koncesjonariusza, ale również przeprowadzić analizę 
narażenia go na potencjalne wahania rynku w czasie trwania projektu. Kolejnym 
utrudnieniem będzie konieczność oceny ryzyka ekonomicznego poprzez analizę 
wartości bieżącej netto wszystkich inwestycji, kosztów i przychodów przyszłe-
go koncesjonariusza. W porównaniu zatem do poprzedniego stanu prawnego, 
zgodnie z którym koncesjonariusz ponosił w zasadniczej części ryzyko ekono-
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miczne wykonywania koncesji37, obecnie zakres ryzyka ekonomicznego uległ 
rozszerzeniu. Może się również zdarzyć, że całość ryzyka ekonomicznego danego 
przedsięwzięcia będzie ponosił partner prywatny. Z tego względu, że ryzyko jest 
czymś zmiennym, czyli raczej procesem niż stanem otoczenia, trudno jest je na 
samym początku procesu określić i zdefiniować. W ujęciu ryzyka w projektach 
koncesyjnych właściwym kontekstem analizy będzie na pewno niepewność oraz 
prawdopodobieństwo wystąpienia lub nie określonych zdarzeń. 

Najczęstszą jednak reakcją na ryzyko w projektach koncesyjnych powinno 
być dzielenie się ryzykiem między partnerami lub świadoma akceptacja ryzyka 
i podjęcie odpowiednich decyzji projektowych. Świadoma akceptacja ryzyka 
będzie uzależniona od poziomu akceptowanego ryzyka przez strony oraz od 
relacji kosztów wdrożenia działań, które stanowiłyby odpowiedź na ryzyko oraz 
korzyści uzyskanych z tych działań. Widać zatem, że przy takim zdefiniowaniu 
ryzyka ekonomicznego w ustawie o umowach koncesji, ten podział ryzyka będzie 
znacznie ograniczony, co może wpłynąć z jednej strony na decyzje potencjalnych 
podmiotów prywatnych o ubieganie się o koncesję, z drugiej strony na decyzję 
podmiotu publicznego o wyborze koncesji jako najkorzystniejszej metodzie re-
alizacji wybranego zadania publicznego. Należy pamiętać, że koncesje są jedną 
z form współdziałania sektora publicznego z sektorem prywatnym przy realizacji 
zadań publicznych, opartą na dwustronnej wymianie wiedzy, doświadczeń oraz 
różnych aktywów niezbędnych do realizacji koncesji. Tylko taka współpraca może 
być skutecznie realizowana, w każdym innym przypadku, kiedy pozycja jednej 
ze stron będzie bardziej uprzywilejowana, wcześniej czy później może dojść do 
nieporozumień. Brak optymalnej możliwości rozłożenia ryzyka przedsięwzięcia 
realizowanego w oparciu o model koncesyjny może doprowadzić do nadmiernego 
obciążenia ryzykiem jednej ze stron umowy koncesji, co może spowodować nie-
opłacalność ekonomiczną realizacji całego przedsięwzięcia, bowiem niezbędne 
koszty i nakłady poniesione na realizacje inwestycji będą niewspółmierne do 
możliwości finansowych uzyskanych z inwestycji oraz jej eksploatacji. 

Ponadto, sektor prywatny, przystępując do kooperacji z sektorem publicznym, 
zawsze będzie oczekiwał rozsądnej stopy zwrotu z inwestycji, która powinna 
zostać skorelowana z zakresem ryzyka, jakie partner prywatny przejmie do za-
rządzania. Powstanie zależności, zgodnie z którą zysk partnera jest tym większy 
im ponosi on większe ryzyko przedsięwzięcia, jest jak najbardziej właściwe. 
Podmiot publiczny może oczywiście dążyć do przeniesienia całego ryzyka 

37 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U., nr 19, 
poz. 101 ze zm.), art. 3 ust. 3.
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inwestycji na podmiot prywatny, nie zawsze jednak takie zachowanie będzie 
opłacalne dla podmiotu publicznego. Zawsze należy pamiętać o konieczności 
uwzględnienia korzyści dla interesu publicznego z określonej formy realizacji 
zadania publicznego. Partner prywatny wraz ze wzrostem ponoszonej odpowie-
dzialności będzie podnosił swoje wynagrodzenie. Z kolei zbytnie obciążenie 
ryzykiem partnera prywatnego może spowodować jego rezygnację z udziału 
w planowanym przedsięwzięciu. Zawsze należy pamiętać, że dla podmiotu pu-
blicznego najważniejszym celem jest realizacja zadania publicznego.

Źle rozłożone ryzyko może być barierą w faktycznym wykonaniu projektu, 
może jednocześnie doprowadzić do strat finansowych wynikających z konse-
kwencji nienależytego przygotowania stron do wykonywania nałożonych zobo-
wiązań. Może ponadto przyczynić się do tego, że spodziewany efekt finansowy 
nie zostanie osiągnięty. Dążenie bowiem do przeniesienia większej ilości ryzyk 
na partnera prywatnego może spowodować spadek efektywności, a przez to 
zmniejszenie spodziewanych korzyści, co pośrednio będzie miało niekorzystny 
wpływ na partnera publicznego w świetle odbioru społecznego. Również złe 
rozłożenie uprawnień i stawianych wymogów w procedurze przetargowej może 
być przyczyną nieuzyskania zakładanego efektu w postaci efektywnego udziele-
nia zamówienia publicznego. Nadmiernie postawione warunki podmiotowe oraz 
nadmiernie przerzucone na wykonawcę obciążenia przedmiotowe zamówienia 
nie gwarantują efektywnej jego realizacji. 

O ile możliwe jest przeniesienie pewnego zakresu ryzyka powiązanego 
z określonymi aspektami projektu z partnera publicznego na prywatnego, o tyle 
próba całkowitego uniknięcia ryzyka w ten sposób może okazać się niezwykle 
kosztowna i de facto nieopłacalna dla władz publicznych. A niestety taka tenden-
cja może pojawić się w praktyce w związku z nową regulacją prawną koncesji.

5. podsumowanie

Procedura koncesyjna ma na celu wybór jak najbardziej efektywnego partne-
ra, który zrealizuje założone zadania publiczne na rzecz sektora publicznego. 
Zatem będzie działaniem skoncentrowanym na określonym zobowiązaniu się 
sektora prywatnego względem sektora publicznego, którego efektem ma być 
finalnie realizacja usług publicznych. Właściwe zbilansowanie ryzyka pomię-
dzy partnerami będzie zatem istotnym elementem powodzenia przedsięwzięcia. 
A to może nastąpić jedynie wtedy, kiedy podmiot publiczny nie będzie zmierzał 
do maksymalizacji ryzyka po stronie prywatnej, tylko optymalnie podejmie 
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się zarządzać tymi ryzykami, które będzie w stanie opanować. Czy najnowsze 
rozwiązania prawne ułatwią w praktyce takie działanie podmiotom publicznym, 
to się okaże, jednak jak wynika z powyższych rozważań, wydaje się, że będzie 
trudniej znaleźć partnera prywatnego, który zdecyduje się wziąć na siebie pełne 
ryzyko ekonomiczne przedsięwzięcia. Dotychczasowa ustawa o koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi, bardzo przejrzysta i elastyczna zostaje zastąpiona 
ustawą o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, która wprost im-
plementuje szereg przepisów z dyrektywy koncesyjnej, powodując nieczytelność 
i niezrozumiałość procedury wyboru koncesjonariusza.

bibliografia

opracowania
Bigo Tadeusz, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
Kadłubiski Zygmunt, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach 

i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyji prawa publicznego, Kato-
wice 1937. 

Kruszewski Stanisław, Majątek Państwa Polskiego, wyd. Ministerstwo Skarbu 1927. 
Komunikat KE, Commission interpretative communication on concessions under Community 

Law, 24 kwietnia 2000 r. 
Lewandowski Władysław, Drogi rozwoju gospodarczego Polski w latach 1926–1931, Warszawa 

1931. 
Panasiuk Andrzej, Zasadnicze kierunki zmian regulacji prawnej koncesji na roboty budowlane 

lub usługi w świetle nowej dyrektywy 2014/23/UE, Samorząd Terytorialny 2015/7/8.
Panasiuk Andrzej, System zamówień publicznych. Zarys wykładu. Zamówienia klasyczne. Part-

nerstwo publiczno-prywatne, Warszawa 2013. 
Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007, 

s. 187. 
Zielona Księga KE z dnia 30 kwietnia 2004 r., COM (2004) 327, Bruksela 2004. 

akty prawne
Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji 

zamówień rządowych (Dz.U. z 1918 r., nr 19, poz. 55).
Ustawa z 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu” 

Spółce Akcyjnej w Paryżu kolei Herby Nowe–Gdynia z odnogą Siemkowice–Częstochowa 
do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej (Dz.U. z 1931 r., nr 40, poz. 350).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U., nr 19, poz. 101 
ze zm.).

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1920).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 93/37 EWG z 14 czerwca 1993 r. koordynującej 
procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz. Urz. WE nr L 199 
z 9.08.1993 r.).



94 andrzej PanaSiuk

Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, 
s. 114). 

Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania koncesji (Dz.U. L 94/1 z 28.03.2014).

andrzej PanaSiuk

the impact of the solUtions adopted in the eU directive 2014/23 on the shape  
of the concept of concession defined in the act on the concession contract 

for Works or services

( S u m m a r y )

The concession as a contract which is the subject of works or services, characterized by a specific 
form of payment was known already on Polish territory in the interwar period. The author is 
analyzing the impact was European legislation on the current shape of public works concessions 
or services. The article dealt with the analysis of the concept of works concessions or services 
as defined in the new law on concession agreements for works or services from the viewpoint of 
practical use of this legal institution.
Keywords: concession for works or services; public-private partnerships; public procurement


