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Partnerstwo publiczno-prywatne funk-
cjonuje w polskim systemie prawnym sto-
sunkowo niedługo. Uchwalona 28 lipca 
2005 r. ustawa o partnerstwie publicz-
no-prywatnym1 była pierwszym aktem 
normatywnym w Polsce, który kładł pod-
waliny pod budowę niezmiernie ważnej, 
z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 
publicznych, instytucji. Niestety, w okre-
sie obowiązywania tej ustawy nie uru-
chomiono żadnego projektu partnerstwa 

publiczno-prywatnego (dalej: „ppp”); było 
więc to prawo martwe. Dopiero wejście 
w życie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o part-
nerstwie publiczno-prywatnym2 spowo-
dowało powolny, acz systematyczny pro-
ces rozwoju idei partnerstwa dwóch sek-
torów: publicznego i prywatnego. Niemal 
równocześnie z tą ustawą uchwalono inny 
akt prawny, stanowiący rozszerzenie praw-
nych możliwości podejmowania przedsię-
wzięć w formule szeroko pojętego ppp, 
a mianowicie ustawę z 9 stycznia 2009 r. 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi3. 

Refleksje po kontroli NIK

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) jest powszechnie stosowaną na 
świe cie metodą współpracy administracji publicznej z prywatnymi fir-
mami. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji  
zadania o charakterze publicznym, jest więc połączeniem sił władzy pań-
stwowej bądź samorządowej oraz kapitału prywatnego na rzecz wyko-
nania inwestycji, które pozostawały dotychczas w sferze działań władzy  
publicznej. Rozwój instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce  
nastąpił po wejściu w życie ustawy o ppp i jest niezwykle ważnym przed-
sięwzięciem w obecnej sytuacji finansowej państwa.

1 DzU z 2008 r., nr 169, poz. 1420 oraz nr 171, poz. 1058.
2 DU z 2009 r., nr 19, poz. 100 ze zm.
3 DzU z 2009 r., nr 19, poz. 101 ze zm.
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obie ustawy zmieniły również szereg prze-
pisów w innych ustawach4 i stanowią od-
rębną (komplementarną) podstawę praw-
ną podejmowania i realizacji wspólnych 
działań partnera publicznego i prywatne-
go, w celu realizacji ważnych zadań pu-
blicznych.

Najwyższa Izba kontroli przez pojęcie 
partnerstwa publiczno-prywatnego ro-
zumie zarówno przedsięwzięcia podej-
mowane na podstawie ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym, jak i ustawy 
o koncesji na roboty budowlane i usługi5. 
stanowisko NIk obejmuje wszystkie pro-
jekty ppp, a więc takie, których istotą jest 
wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta 
na podziale zadań i ryzyka pomiędzy pod-
miotem publicznym i partnerem prywat-
nym. takie podejście oznacza, że kontro-
li poddano nie tylko przedsięwzięcia pro-
wadzone na podstawie ustawy o ppp, ale 
także przeprowadzone procesy i umowy 
zawarte na podstawie innych przepisów 
niż ta ustawa.

Partnerstwem publiczno-prywatnym 
w szerokim rozumieniu są zatem umowy 
zawarte na podstawie:
•	ustawy	o partnerstwie	publiczno-pry-

watnym,
•	ustawy	o koncesji	na	roboty	budowla-

ne lub usługi,
•	ustawy	o autostradach	płatnych	oraz	

o krajowym Funduszu Drogowym,

•	Kodeksu	cywilnego	i Kodeksu	spółek	
handlowych.
Implikacją stanowiska NIk jest uzna-

nie za partnerstwo publiczno-prywat-
ne także takich przedsięwzięć, jak cho-
ciażby budowa autostrad czy wielu inwe-
stycji komunalnych. takie rozumienie  
ppp jest spójne z opinią Europejskiego 
komitetu Ekonomiczno-społecznego 
(EkEs) z 21 października 2010 roku6. 
kluczowe znaczenie dla tego problemu ma 
także komunikat komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
komitetu Ekonomiczno-społecznego 
i komitetu Regionów z 19 listopada 2009 r., 
pod nazwą „wspieranie inwestycji publicz-
no-prywatnych krokiem w kierunku napra-
wy gospodarki i długotrwałej zmiany struk-
turalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw 
publiczno-prywatnych” (CoM (2009) 615, 
wersja ostateczna). Zgodnie z tym komu-
nikatem, partnerstwo publiczno-prywat-
ne obejmuje zarówno kwestie związane 
z umowami koncesyjnymi (płatność po 
stronie koncesjobiorcy), jak też umowy 
przewidujące płatność władzy publicz-
nej (całkowitą lub częściową). koncepcja 
szerokiego rozumienia idei ppp stwarza 
szersze możliwości jej wykorzystania dla 
dobra obu stron kontraktu. w tej sytuacji 
niewykluczona jest w przyszłości również 
unifikacja prawa krajowego i uchwalenie 
jednej ustawy o ppp, obejmującej także 

4	 Między	innymi:	ustawę	z	21.03.1985	r.	o	drogach	publicznych,	ustawę	z	26.07.1991	r.	o	podatku	docho-
dowym	od	osób	fizycznych,	ustawę	z	30.08.1991	r.	o	zakładach	opieki	zdrowotnej,	ustawę	z	19.10.1991	r.	
o	gospodarowaniu	nieruchomościami	rolnymi	Skarbu	Państwa.

5	 Inaczej	uważa	Ministerstwo	Finansów,	które	stoi	na	stanowisku,	że	partnerstwem	publiczno-prywatnym	
są	jedynie	przedsięwzięcia	podejmowane	na	podstawie	ustawy	o	ppp	(z	wyłączeniem	ustawy	o	koncesji	
na	roboty	budowlane	i	usługi).

6	 Opubl.	w	DzUUE	C	nr	51	z	17.02.	2011	r.,	s.	59-66.
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przedsięwzięcia przewidziane obecnie 
w ustawie o koncesji na roboty budow-
lane i usługi. tym bardziej niezrozumiałe 
jest stanowisko Ministerstwa Finansów, 
które pojmuje ppp bardzo wąsko i wyma-
ga spełniania obowiązków sprawozdaw-
czych od podmiotów je realizujących tylko 
w tym zakresie.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych7 

stwarza także możliwości współpracy obu 
sektorów w realizacji zadań publicznych, 
jednakże w tym wypadku strona publicz-
na (zamawiający) finansuje całość przed-
sięwzięcia ze środków budżetowych (kra-
jowych lub europejskich).

Uchwalona w 2008 r. ustawa o ppp znio-
sła obowiązek sporządzania analiz w postę-
powaniu zmierzającym do wyboru part-
nera publicznego, kategoryzowania ryzy-
ka oraz tworzenia zamkniętego katalogu 
przedmiotu partnerstwa. Fakt ten wpły-
nął między innymi na wzrost zaintereso-
wania instytucją ppp i w konsekwencji 
na podejmowanie konkretnych przedsię-
wzięć przez zainteresowane strony. w dro-
dze kolejnych zmian legislacyjnych stwo-
rzono dość elastyczną formułę poszuki-
wania i konstruowania partnera prywat-
nego; mianowicie wybiera się go według 
przepisów ustawy o koncesji na roboty 
budowlane i usługi, w określonych wy-
padkach stosując zaś ustawę – Prawo za-
mówień publicznych i w końcu przepisy 
kodeksu cywilnego, w sposób gwarantu-
jący zachowanie uczciwej i wolnej konku-
rencji oraz przestrzeganie zasad równego 

traktowania, przejrzystości i proporcjo-
nalności. Na ożywienie w podejmowaniu 
inicjatyw w omawianym zakresie wpły-
nął też z pewnością przychylny klimat ze 
strony instytucji rządowych i konkretne 
działania promujące instytucję ppp, po-
dejmowane przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego i Ministerstwo Gospodarki.

Ppp jako alternatywna forma 
realizacji zadań publicznych
obserwowane w ostatnich latach zadłuża-
nie się sektora finansów publicznych staje 
się istotną barierą w rozwoju kolejnych 
usług, za które odpowiada państwo lub 
samorządy terytorialne. Partnerstwo pu-
bliczno-prywatne zrywa z zasadą, że zama-
wiający usługi publiczne (podmiot publicz-
ny) musi dysponować (lub mieć prawną 
obietnicę jej pokrycia) pełną kwotą na sfi-
nansowanie zamierzonego zadania inwesty-
cyjnego. w formule ppp to głównie partner 
prywatny przejmuje na siebie obowiązek 
sfinansowania przedsięwzięcia (w wysoko-
ści wynikającej z efektów negocjacji prowa-
dzonych przed zawarciem umowy), a także 
odpowiedzialność za większość działań go-
spodarczych związanych z realizacją pro-
jektu. Nie oznacza to jednak prywatyzacji 
tych usług. Filozofia partnerstwa publicz-
no-prywatnego sprowadza się do konstata-
cji – prywatyzować należy działalność go-
spodarczą związaną ze świadczeniem usług 
publicznych, ale odpowiedzialność za do-
stępność tych usług pozostawać powinna 
nadal domeną władzy publicznej8. Zatem 

7 DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.
8 Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce.	Praca	zbiorowa	pod	red.	J.	Hausnera,	Warszawa	

2013, s. 9.
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ppp nie jest prywatyzacją, ale ją zastępuje.  
oznacza to, że organy publiczne (jednost-
ki samorządu terytorialnego, administra-
cja rządowa lub jej agendy), utrzymując 
władztwo nad aktywami danego podmio-
tu, a więc nie dokonując ich prywatyzacji, 
osiągają cele, które z prywatyzacją ściśle 
się kojarzą. Chodzi o większą efektyw-
ność w realizacji inwestycji i usług oraz 
lepsze nimi zarządzanie.

Daje się wyspecyfikować realne korzy-
ści wynikające z tej formuły prowadzenia 
inwestycji i usług. według autorów rapor-
tu o partnerstwie publiczno-prywatnym 
(powołujących się na publikacje zachod-
nioeuropejskie), są one następujące9:
1. strona publiczna uzyskuje dostęp do 
prywatnego kapitału – co w warunkach 
zwiększonych potrzeb w sferze usług pu-
blicznych umożliwia podniesienie nadkła-
dów na rozwój infrastruktury.
2. Możliwe staje się odroczenie wydatków 
publicznych i rozłożenie ich na cały okres 
funkcjonowania projektu; płatności (wy-
nagrodzenie) na rzecz partnera prywatne-
go zaczynają być przekazywane dopiero 
z chwilą uruchomienia świadczenia usług.
3. Ppp jest tańsze niż tradycyjna forma 
realizacji inwestycji, pomimo wyższej 
ceny pozyskania kapitału przez podmiot 
prywatny; ppp pozwala osiągnąć 15-17% 
oszczędności w porównaniu z tradycyjnym 

modelem – lepsze zarządzanie, kryterium 
efektywności ekonomicznej liczone dla ca-
łego okresu życia projektu, a nie odrębnie 
dla poszczególnych jego faz.
4. Projekty ppp są realizowane szybciej 
i sprawniej niż w tradycyjny sposób, gdzie 
tylko 30% inwestycji zostaje ukończonych 
zgodnie z założonym harmonogramem, 
a 27% zgodnie z zaplanowanym budże-
tem; w ppp około 70% inwestycji wyko-
nywanych jest zgodnie z założonym har-
monogramem i budżetem10.
5. Jakość usług dostarczanych przez part-
nera prywatnego jest wyższa, co wynika 
ze zwiększonego dostępu podmiotów pry-
watnych do innowacyjnej wiedzy, efektów 
skali i doświadczeń zdobytych we wcze-
śniejszej działalności operacyjnej o podob-
nym profilu.
6. Następuje podział ryzyka między part-
nera publicznego i prywatnego – każdy 
z partnerów odpowiada za ryzyko, z któ-
rym sobie lepiej (taniej, wydajniej, szyb-
ciej) radzi.
7. odpowiedni podział ryzyka pozwa-
la partnerowi publicznemu na niewlicza-
nie zobowiązań finansowych, zaciąganych 
w ramach zawartej umowy o ppp, do długu 
publicznego.
8. Całkowite koszty realizacji projek-
tu definiowane są przed podjęciem de-
cyzji inwestycyjnej, co pozwala określić 

9	 Tamże,	s.	11.
10	 Według	 brytyjskiego	 naczelnego	 organu	 kontroli	 (National	Audit	Office),	 dokonana	 ewaluacja	 projek-

tów	PFI/PPP	w	październiku	2009	r.	wykazała,	że	65%	tych	projektów	prowadzonych	jest	zgodnie	z	za-
kładanym	budżetem	oraz	69%	zgodnie	z	harmonogramem,	co	przewyższa	wskaźniki	dla	projektów	reali-
zowanych	w	formule	tradycyjnej.	W	91%	przypadków	projekty	PFI/PPP	uzyskały	pozytywną	ocenę	ja-
kości	projektowania	oraz	 jakości	budowlanej	(Komunikat	Komisji	dla	Parlamentu	Europejskiego,	Rady,	
Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-Społecznego	oraz	Komitetu	Regionów	w	sprawie	partnerstw	pu-
bliczno-prywatnych	oraz	prawa	wspólnotowego	dotyczącego	zamówień	publicznych	i	koncesji	(Bruksela,	
15.11.2005,	C(2005)	569,	s.4).



Nr 2/marzec-kwiecień/2014 99 

Partnerstwo publiczno-prywatne   kontrola i audyt  

potrzeby budżetu publicznego, także 
i w przyszłości.
9. Przypisanie partnerowi publicznemu 
odpowiedzialności za całość działań go-
spodarczych przedsięwzięcia umożliwia 
zoptymalizowanie (w długim okresie) 
przyjmowanych rozwiązań; skuteczność 
i efektywność liczone są bowiem nie dla  
poszczególnych etapów – budowy, eksplo-
atacji, zarządzania – ale w stosunku do ca-
łości zintegrowanych kosztów, przez cały 
okres życia projektu.
10. Długoterminowy charakter umów 
ppp tworzy sprzyjające warunki stabil-
nego wzrostu gospodarczego.
11. Elastyczność w ustalaniu specyfiki 
produktu końcowego lub usługi zwięk-
sza możliwości realizacji bardziej skom-
plikowanych, nowatorskich technicznie 
projektów.
12. większe możliwości wykorzystania 
innowacji (m.in. łatwiejszy dostęp do in-
formacji o nich, większe możliwości finan-
sowe, przerzucenie ryzyka innowacyjno-
ści na partnera prywatnego).

w polskiej rzeczywistości brakuje wy-
starczających doświadczeń we wdrażaniu 
projektów ppp, stąd trudno ocenić, czy 
wszystkie omówione wyżej dobre strony 
ppp przejdą pozytywną weryfikację prak-
tyczną. Dopiero ukończenie ważnych, stra-
tegicznych inwestycji i ich uruchomienie 
pozwoli na kompleksową ocenę ich eko-
nomiczności i społecznej przydatności. 
Należy jednak zakładać, iż większa część 
omówionych tu zalet ppp potwierdzi ich 
aktualność w warunkach polskich.

Jak przyznają sami entuzjaści ppp, ta 
forma finansowania i realizacji zadań stwa-
rza też zagrożenia, do których trzeba za-
liczyć11:
•	wyższy	koszt	kapitału	pozyskiwanego	

przez partnera prywatnego na rynku;
•	wysoki	poziom	trudności	przygotowania	

projektów (czasochłonność) i związane 
z tym wyższe koszty przygotowania;

•	utratę	możliwości	bezpośredniego	za-
rządzania projektem przez sektor pu-
bliczny w całym okresie życia projektu;

•	długoterminowy	charakter	umowy	i ry-
zyko z tym związane – w tym ryzyko po-
lityczne i ekonomiczne (np. zwrot na-
kładów odroczony w czasie);

•	nieodpowiedni	podział	ryzyka	między	
partnerów,

•	zagrożenie	projektu	w przypadku	upa-
dłości partnera prywatnego.
Do tego trzeba dodać wysokie koszty 

doradztwa fachowego, zwłaszcza w po-
czątkowym okresie rozwoju instytucji (tak 
jak obecnie w Polsce), a także brak wy-
pracowanego modelu realizacji inwesty-
cji w tym trybie i promowania wzorców 
dobrych praktyk. obecnie w Polsce zde-
cydowana większość zadań ppp jest wy-
konywana przez samorządy terytorialne. 
Pojawiają się dopiero nieśmiałe próby re-
alizacji inwestycji w trybie ppp przez ad-
ministrację rządową (np. budowa siedzi-
by sądu Rejonowego w Nowym sączu).

Przez umowę ppp partner prywatny zo-
bowiązuje się do wykonania przedsięwzię-
cia za wynagrodzeniem oraz poniesienia 
w całości lub w części wydatków na jego 

11 Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym,	op.	cit.,	s.12.
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realizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią (wkład własny podmiotu prywat-
nego), a podmiot publiczny zobowiązuje 
się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności przez 
wniesienie wkładu własnego. wkładem 
własnym jest więc świadczenie zarówno 
podmiotu publicznego, jak i prywatnego. 

Ustawa dopuszcza możliwość poniesie-
nia części wydatków na przedsięwzięcie, 
w tym finansowanie dopłat do usług świad-
czonych przez podmiot prywatny, okre-
ślane właśnie jako wkład własny podmio-
tu publicznego. Rozróżnienie to, aczkol-
wiek może być mylące, pokazuje istotę 
partnerstwa jako formy „układanki finan-
sowej”, której proporcje wypracowuje się 
w toku dialogu, w celu racjonalnego roz-
łożenia zadań i ryzyka.

wynagrodzenie partnera prywatnego za-
leży przede wszystkim od rzeczywistego 
wykorzystania lub faktycznej dostępno-
ści przedmiotu partnerstwa publiczno- 
-prywatnego; może składać się z szeregu  
elementów, które strony określą w tre-
ści umowy.

Można wyróżnić następujące sposoby 
wynagrodzenia partnera prywatnego:
•	prawo	do	korzystania,	pobierania	po-

żytków lub uzyskiwania innych korzyści 
z przedsięwzięcia lub ze składników ma-
jątkowych wykorzystywanych w przed-
sięwzięciu;

•	zapłata	części	sumy	pieniężnej	przez	
podmiot publiczny, polegająca na jed-
norazowej lub płaconej ratami wypłacie 

stronie prywatnej kwoty stanowiącej 
ekwiwalent jej wkładu w realizację 
przedsięwzięcia;

•	uiszczanie	przez	podmiot	publiczny,	
przez okres określony w umowie, do-
płat służących pokryciu części kosztów 
świadczenia przez partnera prywatne-
go usług publicznych;

•	udział	partnera	prywatnego	w cenie	zby-
cia składników majątkowych powsta-
łych w wyniku przedsięwzięcia12.
Prawo polskie nie narzuca określonego 

modelu, na podstawie którego powinno być 
realizowane przedsięwzięcie. Dotychczas 
w praktyce wykrystalizowały się następu-
jące modele realizacyjne zadań publicz-
nych w trybie ppp:
•	model	DBOT	(zaprojektuj	–	wybuduj	

– zarządzaj – przekaż);
•	model	BOT	(wybuduj	–	zarządzaj	–	prze-

każ);
•	model	DBO	(zaprojektuj	–	wybuduj	– za-

rządzaj);
•	model	BOMT	(wybuduj	–	zarządzaj	

– utrzymuj – przekaż);
•	model	BO	(wybuduj	–	zarządzaj).

w Polsce zdecydowanie dominuje 
model	DBOT,	który	zakłada	komplek-
sowe podejście do problemu, a miano-
wicie przejęcie przez podmiot prywatny  
obowiązku kompleksowego przygoto-
wania procesu inwestycyjnego, począw-
szy od projektu aż do oddania do użyt-
ku obiektu, a następnie zarządzania nim 
w zamian za korzyści wynikające z jego  
eksploatacji.

12	 J.	 Herbst,	 A.	 Jadach-Sepioło,	 E.	 Marczewska:	Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsię-
biorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce,	Warszawa	2012,	s.	21.
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Zielone światło dla ppp  
– wyniki kontroli NIK
opublikowany w kwietniu 2013 r. raport 
Najwyższej Izby kontroli zawierający in-
formację o wynikach kontroli realizacji 
przedsięwzięć w systemie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego oczekiwany był przez 
wiele środowisk gospodarczych i samo-
rządowych. występowała bowiem obawa 
przed krytyczną oceną ppp przez naczel-
ny organ kontroli państwowej, związana 
z dość sceptycznym podejściem do samej 
instytucji partnerstwa przez jej adresatów. 
Częste były głosy, że partnerstwo publicz-
no-prywatne obarczone jest dużym ryzy-
kiem, spowodowanym niemożliwością po-
godzenia interesów dwóch światów: biz-
nesu i administracji publicznej. Niektórzy 
wskazywali w związku z tym na duże za-
grożenie korupcją, prowadzące wręcz do 
zmiany nazwy trzech „p” na cztery „p”, 
czyli także „prokurator”, co miało ozna-
czać, że każde wspólne przedsięwzięcie 
skończy się w prokuraturze, która doszuki-
wać się będzie aspektów prawnokarnych. 
obawy te na szczęście nie potwierdziły 
się, aczkolwiek Najwyższa Izba kontroli 
ujawniła łamanie prawa przez kilku part-
nerów, wskazujące w jednym przypadku 
na uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. Generalnie jednak wyni-
ki kontroli wykazały wysoką użyteczność 
społeczną samej instytucji partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz prawidłową 
– co do zasady – realizację podejmowa-
nych inicjatyw ppp.

kontrolą objęto 43 postępowania zmie-
rzające do wyboru prywatnego partnera 
w 21 podmiotach, głównie samorządach 
terytorialnych (gminach, miastach na pra-
wach powiatu, urzędzie marszałkowskim). 
Negatywnie oceniono działania 4 podmio-
tów publicznych. stwierdzone nieprawi-
dłowości polegały głównie na nierzetel-
nym przygotowaniu niektórych przedsię-
wzięć ppp, co nie pozwoliło na wyłonie-
nie partnera prywatnego do ich realizacji 
lub prowadziło do zawarcia umów na wa-
runkach niekorzystnych dla podmiotu pu-
blicznego. Podejmowano też próby reali-
zacji przedsięwzięcia ppp bez przeprowa-
dzenia analiz wskazujących na optymalny 
sposób wykonania planowanej inwestycji 
publicznej lub ignorowano wyniki prze-
prowadzonych analiz w postępowaniach 
zmierzających do wyboru partnera pry-
watnego. Negocjowane umowy nie do-
chodziły do skutku, ponieważ podmioty  
publiczne dążyły do obarczenia maksy-
malnym ryzykiem przedsięwzięcia part-
nera prywatnego i nie godziły się na dopła-
ty na rzecz partnera prywatnego, nawet 
wówczas, kiedy takie dopłaty wynikały 
z przeprowadzonych analiz13. Należy zwró-
cić uwagę, że pomimo iż nie ma obecnie 
obowiązku wykonania analiz przedreali-
zacyjnych (którą to zmianę należy ocenić 
pozytywnie), to potrzeba ich przeprowa-
dzenia jest oczywista.

Nie chodzi więc o spełnienie obowiązku 
biurokratycznego, ale o faktyczną, rzetelną 
i fachową analizę zmierzającą do udzielenia 

13	 Informacja	o	wynikach	kontroli	NIK	Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatne-
go,	Warszawa	2013,	s.	5.
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odpowiedzi przede wszystkim na takie 
pytania, jak:
•	Czy	zamierzone	przedsięwzięcie	jest	

uzasadnione względami społecznymi 
i ekonomicznymi?

•	Czy	realizacja	inwestycji	lub	wykona-
nia usługi w formule ppp jest najbar-
dziej ekonomiczna z punktu widzenia 
interesu publicznego?

•	Czy	przyjęte	reguły	postępowania	za-
pewnią „zamknięcie finansowe”, czyli 
czy źródła finasowania zadania (ze stro-
ny prywatnej i publicznej) są jasno i re-
alnie określone?
wyniki kontroli wykazały, że najlepiej 

przygotowane do realizacji przedsięwzięć 
ppp były jednostki, które korzystały z fa-
chowego doradztwa i analizowały przy-
czyny niepowodzenia nieudanych postę-
powań. Doradcy, których zadaniem było 
przeprowadzenie analiz i przygotowanie 
przedsięwzięcia, byli zatrudniani w spo-
sób gospodarny i przy zachowaniu zasad 
konkurencji. Przeciwnie – ci, którzy nie 
prowadzili rzetelnych analiz przedreali-
zacyjnych lub nie uwzględniali wyników 
sporządzanych wcześniej analiz w warun-
kach prowadzonego postępowania, natra-
fiali na spore problemy z wyborem partne-
ra prywatnego, a w wypadkach gdy z wy-
branym partnerem prywatnym zawarto 
umowę, spotkali się z trudnościami re-
alizacyjnymi.

Dla przykładu: nierzetelne przygoto-
wanie budowy basenu w formule ppp na 
nieruchomości stanowiącej własność mia-
sta włocławka, w szczególności brak ana-
lizy wskazującej na optymalną formułę 
realizacji tego przedsięwzięcia oraz brak 
kosztorysu i analizy okresu zwrotu na-
kładów, skutkowało niepowodzeniem 

negocjacji z partnerem prywatnym. w kon-
sekwencji, zdecydowano o realizacji in-
westycji wyłącznie ze środków publicz-
nych. Przedsięwzięcie nie było poprze-
dzone analizami, które pozwoliłyby rze-
telnie określić możliwości jego wykonania  
oraz przyjąć optymalne warunki postę-
powania zmierzające do zawarcia umowy 
koncesji. Nie opracowano jakichkolwiek 
udokumentowanych analiz, w tym doty-
czących możliwych wariantów realizacji 
oraz formuły finansowania, wyboru naj-
korzystniejszego wariantu ppp pod wzglę-
dem opłacalności i efektywności plano-
wanego przedsięwzięcia. Formułę ppp 
wybrano pomimo braku analiz sposobu 
podziału zadań i ryzyka pomiędzy pod-
miotem publicznym a podmiotem pry-
watnym.	Brak	udokumentowanych	analiz	 
tłumaczono tym, że na etapie wstępnym 
ocena nie była jednoznaczna, natomiast 
identyfikacji i wstępnej alokacji ryzyka 
dokonano „w sposób niesformalizowany, 
a analizy możliwości ryzyka były wstęp-
ne”. Ponadto, nie sporządzono analiz w celu 
ustalenia okresu zwrotu nakładów konce-
sjonariusza w związku z wykonywaniem 
koncesji – o których mowa w art. 24 usta-
wy o koncesji. okres zwrotu nakładów 
finansowych przyjęto jako maksymalny 
okres wynikający z ustawy o koncesji, czyli 
30 lat. Zatem zakładany okres obowiązy-
wania umowy koncesji w żaden sposób nie 
odnosił się do okresu zwrotu nakładów 
koncesjonariusza. w fazie przygotowaw-
czej przedsięwzięcia nie zidentyfikowano 
podmiotów, które mogłyby być zaintere-
sowane tym projektem i w związku z tym 
nie skonsultowano z potencjalnymi konce-
sjonariuszami projektowanego przedsię-
wzięcia pod względem zakresu planowanej 
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inwestycji. Niedokładnie, czyli bez nale-
żytej staranności, obliczono szacunkową 
wartość koncesji, czym naruszono art. 9 
ust. 1 ustawy o koncesji. spowodowało 
to, że wskazana w ogłoszeniu o koncesji 
na roboty budowlane szacunkowa wartość 
koncesji w wysokości 19 mln zł nie miała 
uzasadnienia w odpowiednim kosztory-
sie i była kwestionowana przez zaintere-
sowany podmiot, z którym prowadzono 
negocjacje. Rozbieżności co do finanso-
wania przedsięwzięcia były ostatecznie 
powodem niepowodzenia negocjacji o za-
warcie umowy koncesji, ponieważ rada 
miasta nie wyraziła zgody na finansowy 
udział miasta w przedsięwzięciu z part-
nerem prywatnym14.

Innym przykładem lekceważenia ko-
nieczności sporządzenia solidnych i fa-
chowych analiz przed podjęciem decyzji 
o zastosowaniu formuły ppp w wykony-
waniu zadań społecznych (realizowanych 
przez państwo i samorząd terytorialny) 
jest park wodny w sanoku. Nierzetelne 
przygotowanie przedsięwzięcia jego bu-
dowy skutkowało niewyłonieniem part-
nera prywatnego oraz brakiem decyzji co 
do dalszego sposobu realizacji zamierzo-
nej inwestycji. w studium wykonalności 
parku wodnego przyjęto, że okres zwrotu 
inwestycji wyniesie 73 lata15, przy założe-
niu braku subwencji. Finansowanie tego 
przedsięwzięcia kredytem wydłużyłoby 
okres zwrotu inwestycji, a rentowność 
uległaby zmniejszeniu. Miasto rozważa-
ło subwencjonowanie do 50% kosztów, 

zmniejszając tym samym okres zwrotu 
inwestycji, nie wskazując jednak źródła 
subwencji. Rozmowy z podmiotami za-
interesowanymi budową parku wodne-
go na spotkaniach, targach branżowych 
oraz misjach gospodarczych wojewódz-
twa podkarpackiego oraz przygotowanie 
informacji w formie oferty nie skutkowały  
szerszym zainteresowaniem inwestorów. 
w postępowaniu o wyłonienie partnera 
prywatnego, w opisie potrzeb i wymagań 
podmiotu publicznego wskazano między 
innymi, że preferowany okres eksploata-
cji wynosi 25 lat, co przy braku subwencji 
nie gwarantowało partnerowi prywatne-
mu zwrotu inwestycji. Na ogłoszenie od-
powiedział jeden oferent, którego wnio-
sek został odrzucony z przyczyn formal-
nych. Przyczynami niepowodzenia po-
stępowania w sprawie realizacji parku 
wodnego były: niska stopa zwrotu z tego 
typu inwestycji i zainteresowanie partne-
rów prywatnych infrastrukturą hotelo-
wą przy już istniejącym parku wodnym 
(wcześniej zrealizowanym). Miasto nie 
podjęło ponownej próby wyboru partne-
ra prywatnego do budowy parku wodne-
go, co wskazuje, że przygotowanie tego 
przedsięwzięcia było niedostateczne16.

w dwóch innych przypadkach nierzetelne  
przygotowanie inwestycji, w szczególno-
ści brak analizy wskazującej na optymal-
ną formułę realizacji przygotowywanych  
przedsięwzięć, doprowadziło do podpisa-
nia umów na warunkach niekorzystnych 
dla podmiotu publicznego.

14	 Jw.,	s.	15.
15	 Bez	uwzględnienia	odpisów	amortyzacyjnych.
16	 Informacja	o	wynikach	kontroli	NIK	Realizacja…,	op.	cit.,	s.	16.
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Znamiennym przykładem gigantomanii 
w projektowaniu zadań inwestycyjnych, 
czyli decyzji podjętych bez należytego roz-
poznania rynku i bez analizy opłacalności 
zadania, są termy gostynińskie. Umowę 
koncesji z 11 lipca 2010 r. podpisano do-
piero w wyniku powtórzonego postępo-
wania, a błędy popełnione na etapie przy-
gotowania przedsięwzięcia były przyczyną 
opóźnień i mogą uniemożliwić w przyszło-
ści realizację inwestycji. Jedyny podmiot, 
który złożył ofertę w pierwszym (nieuda-
nym, ostatecznie odwołanym) postępowa-
niu, przeprowadzonym w 2009 r., wskazał, 
że opracowane wówczas jedynie wstępne 
studium wykonalności tego przedsięwzię-
cia powinno być uzupełnione o studium 
pełne, służące uzyskaniu wyczerpującej in-
formacji ekonomicznej, wraz z badaniami 
rynku. wskazał też na brak skompletowa-
nego finansowania inwestycji (oszacował 
lukę finansową na 130 mln zł) oraz moż-
liwość utraty całości lub części planowa-
nego współfinansowania unijnego. Miasto 
Gostynin (woj. mazowieckie) nie zapew-
niło rzetelnego przygotowania przedsię-
wzięcia, pomimo wydania na analizy i do-
radztwo kwoty 887 tys. zł.

Przedsięwzięcie przygotowano opierając 
się na nieudokumentowanych i nieuzasad-
nionych założeniach, a jego skala nie od-
powiadała przyjętemu w 2004 r. „Planowi 
rozwoju lokalnego miasta Gostynina”. 
w „Planie rozwoju” przewidywano do 
realizacji obiekt z 3-5 basenami, część  
relaksacyjną z saunami, gabinetami zabie-
gowymi i lekarskim oraz część ogólnore-
kreacyjną z boiskiem i pensjonat w stan-
dardzie 3 gwiazdek z 350-400 miejscami 
noclegowymi. tymczasem, według wstęp-
nego studium wykonalności z 2009 r., 

przedsięwzięcie miało konkurować swą 
skalą nie tylko z innymi projektami tu-
rystycznymi na terenie województwa  
mazowieckiego, ale również w skali mię-
dzynarodowej (m.in. z podobnymi obiek-
tami na słowacji i węgrzech). Realizacja 
projektu miała pobudzić lokalną dzia-
łalność gospodarczą przez zatrudnienie 
około 230 osób bezpośrednio w obiek-
cie oraz około 1000 osób w jego otocze-
niu. Zakładano zagospodarowanie obsza-
ru 17 ha, w tym budowę: parku wodnego 
(o łącznej powierzchni 6684 m2) z 11 base-
nami, sPa (3670 m2) z 6 basenami, części 
leczniczej, terapeutycznej i balneologicz-
nej (1766 m2), centrum konferencyjnego 
(2607 m2), lodowiska (1800 m2), czte-
rogwiazdkowego hotelu z 400 miejscami 
noclegowymi (8660 m2), terenów zielo-
nych (23 000 m2), kortów tenisowych, mi-
nigolfa, boisk sportowych i placów zabaw 
(5388 m2). Przyjęto, że z basenów geoter-
malnych będzie korzystać 860 tys. osób 
rocznie, czyli średnio ponad 2 tys. osób 
dziennie, a liczba sprzedanych noclegów 
hotelowych wyniesie 43 800 miejsc rocz-
nie (120 na dobę). Założenia te nie były 
poparte jakimikolwiek analizami, z któ-
rych wynikałaby możliwość osiągnięcia 
takiej frekwencji.

Na przeszacowanie założeń popytu 
wskazują dane zawarte w studium wy-
konalności projektu, opracowanym dopiero  
w 2012 r. Z przytaczanych w tym stu-
dium danych wynikało, że na rynku par-
ków wodnych w Polsce liczba odwiedza-
jących waha się od 240 tys. osób rocznie 
w Zakopanem do 1100 tys. osób rocznie 
we wrocławiu. Natomiast, według publi-
kacji Urzędu statystycznego w warszawie 
„turystyka w województwie mazowieckim 
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w 2010 r.”, na obszarze powiatu gostyniń-
skiego sprzedano w 3 obiektach zbiorowe-
go zakwaterowania łącznie 9423 miejsca 
noclegowe (na 1 obiekt średnio 3141 miejsc 
rocznie i 9 miejsc na dobę). Cały powiat 
gostyniński dysponował 86 całorocznymi 
miejscami noclegowymi, z czego ich wy-
korzystanie wynosiło 15-30%.

w procesie przygotowania inwestycji sa-
morząd popełnił wiele błędów. Nie doko-
nano analizy efektywności realizowania 
projektu termy gostynińskie w formule 
ppp ani identyfikacji, oceny i alokacji ry-
zyka. wybierając formułę koncesji na ro-
boty budowlane, miasto nie przeprowa-
dziło analizy porównawczej opłacalności 
różnych rozważanych form jego realiza-
cji. Decyzja o wyborze koncesji na robo-
ty budowlane jako formy realizacji przed-
sięwzięcia była uzasadniana korzystnym 
dla miasta podziałem ryzyka przy budo-
wie i realizacji przedsięwzięcia (całe ry-
zyko miał ponosić koncesjonariusz) oraz 
faktem, że partner prywatny zrealizuje 
projekt szybciej i sprawniej niż podmiot 
publiczny, a jakość świadczonych usług 
będzie wyższa.

Przedstawione argumenty nie odnoszą 
się, według NIk, jedynie do koncesji jako 
formy realizacji inwestycji, bowiem wszyst-
kie modele ppp odpowiadają takim kry-
teriom. Ponadto, argumen tacja dotycząca 
przypisania całego ryzyka koncesjonariu-
szowi nie znalazła potwierdzenia w stanie 
faktycznym, ponieważ istotną część ryzyka 
w postanowieniach umowy koncesji przypi-
sano miastu. Dopiero w 2012 r. opracowano 

studium wykonalności, w którym urealnio-
no niektóre założenia (m.in. zmniejszono 
przewidywaną liczbę bezpośrednio utwo-
rzonych nowych etatów do 112, a liczbę 
osób korzystających z wytworzonych pro-
duktów turystycznych do 600 tys. rocznie).  
Dokonano też analizy rynku i tendencji roz-
wojowych, przeprowadzono analizę wyko-
nalności w sferze przyszłego wykorzystania 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, grupy 
docelowej, analizę konkurencji, kosztów 
i korzyści, efektywności kosztowej, wraż-
liwości i ryzyka. NIk wskazuje jednak, że 
opracowanie to zostało zlecone już po zawar-
ciu umowy koncesji i nie mogło mieć żad-
nego wpływu na postanowienia tej umowy 
czy skorygowanie jej warunków. Nie doko-
nano właściwego rozpoznania geologiczne-
go terenów przeznaczonych pod budowę 
term gostynińskich. tereny te, w wyniku 
stwierdzenia bardzo wysokiego poziomu 
wód gruntowych, wymagały palo wania lub 
wymiany gruntu, co zwiększyło planowane 
koszty realizacji projektu o około 15 mln zł17.

kolejnym przykładem lekceważenia za-
sady rzetelności w przygotowaniu inwe-
stycji do jej realizacji w trybie ppp jest 
budowa kotłowni opalanej biomasą oraz 
wytwarzanie energii cieplnej dla 18 wie-
lorodzinnych budynków mieszkalnych 
oraz szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Pieckach. wójt gminy Piecki podpisa-
ła 10 listopada 2010 r. umowę koncesji na 
„zaprojektowanie i wykonanie na koszt 
i ryzyko koncesjonariusza kotłowni opa-
lanej biomasą oraz wytwarzanie energii 
cieplnej dla 18 wielorodzinnych budynków 

17	 Jw.,	s.	14.
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mieszkalnych oraz szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Pieckach, a także zapro-
jektowanie i wykonanie 20 węzłów ciepl-
nych dla wymienionych budynków”, bez 
uprzedniego sporządzenia analizy i podzia-
łu ryzyka pomiędzy koncesjodawcę i kon-
cesjonariusza. Podjęcie decyzji o wykona-
niu tego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
nie zostało również poprzedzone sporzą-
dzeniem analizy wykonalności, efektyw-
ności, kosztów i ryzyka, co uzasadniało-
by, że jego realizacja w formule koncesji  
na roboty budowlane będzie korzystniej-
sza od samodzielnej realizacji inwestycji 
przez gminę. Pracowników urzędu gminy 
nie przeszkolono w zakresie przygotowy-
wania i prowadzenia takich przedsięwzięć, 
a czynności związane z przygotowaniem 
realizacji budowy kotłowni ekologicznej 
w trybie koncesji na roboty budowlane 
(m.in. opracowanie dokumentów wyma-
ganych ustawą o koncesji i umowy konce-
sji oraz uczestnictwo w komisji ds. wybo-
ru koncesjonariusza) zlecono firmie do-
radczej i nie nadzorowano dostatecznie 
jej działań18. Z informacji uzyskanych już 
po zakończeniu kontroli wynika, że inwe-
stycja ta ostatecznie została wykonana.

Bariery rozwoju instytucji ppp  
oraz propozycje ich przezwyciężania
Dominuje pogląd, że polskie prawo regulu-
jące zasady podejmowania i realizacji part-
nerstwa publiczno-prywatnego należy do 

udanych. Podkreśla się dość proste kon-
strukcje norm prawnych i przejrzystość re-
gulacji. Podnosi się jednak brak stabilno-
ści prawa (ustawa o ppp była trzykrotnie 
nowelizowana, natomiast ustawa o konce-
sji na roboty budowlane i usługi była już 
pięciokrotnie zmieniana), brak sztywnych 
ram prawnych i transparentnego otocze-
nia prawnego19.

Przez umowę o partnerstwie publicz-
no-prywatnym partner prywatny zobo-
wiązuje się do realizacji przedsięwzięcia 
za wynagrodzeniem oraz poniesienia w ca-
łości albo w części wydatków na jego re-
alizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią, a podmiot publiczny zobowiązu-
je się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności przez 
wniesienie wkładu własnego (art. 7 ust.1 
ustawy o ppp). wynagrodzenie partnera 
prywatnego zależy przede wszystkim od 
rzeczywistego wykorzystania lub faktycz-
nej dostępności przedmiotu partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Z kolei w umo-
wie koncesji zawieranej z koncesjodawcą 
koncesjonariusz zobowiązuje się do wy-
konania przedmiotu koncesji za wyna-
grodzeniem, które stanowi w przypad-
ku: koncesji na roboty budowlane – wy-
łącznie prawo do eksploatacji obiektu  
budowlanego, w tym pobierania pożytków, 
albo takie prawo wraz z płatnością kon-
cesjodawcy; koncesji na usługi – wyłącz-
nie prawo do wykonywania usług, w tym 

18	 Jw.,	s.	15.
19	 Por.	M.	Bitner,	B.	Korbus,	A.	Jędrzejewski,	M.	Wawrzyniak:	Raport samorządowy ppp	„Forum	ppp	–	maga-

zyn	inwestycji	publicznych”	nr	2(15)/2011,	passim;	I.	Herbst,	A.	Jadach-Sepioło:	Raport z analizy danych za-
stanych,	op.	cit.,	s.	114	i	128;	J.	Herbst,	A.	Jadach-Sepioło:	Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji pro-
jektów w formule ppp,	raport	zrealizowany	na	potrzeby	Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsię-
biorstw do realizacji projektów ppp	dla	Polskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości,	Warszawa	2012,	s.	62.
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pobierania pożytków, albo takie prawo 
wraz z płatnością koncesjodawcy (art. 1 
ust. 2 ustawy o koncesji).

Istotną cechą odróżniającą umowy ppp 
i umowy koncesji od zwykłego zamówie-
nia publicznego jest montaż finansowy obu 
stron stosunku zobowiązaniowego, ma-
jący zapewnić wykonanie oraz sprawne 
funkcjonowanie przedmiotu zamówie-
nia. Zawsze jednak powinno się dążyć do 
ekwiwalentności świadczeń i braku po-
krzywdzenia jednej ze stron. Umiejętne 
(racjonalne i sprawiedliwe) rozłożenie 
ryzyka i ciężarów finansowych jest pod-
stawowym warunkiem udanych przed-
sięwzięć ppp. Ustawodawca założył, że 
w umowie koncesji to koncesjonariusz 
w zasadniczej części ponosi ryzyko eko-
nomiczne wykonania umowy (inaczej niż 
w ppp). wynagrodzenie koncesjonariusza 
pochodzi w całości lub w większej części 
ze sprzedaży usług w ramach koncesji, stąd 
też koncesje znajdują zastosowanie głów-
nie do realizacji projektów, w wyniku któ-
rych dostarczane są płatne usługi publicz-
ne (infrastruktura sportowa i rekreacyjna, 
utylizacja odpadów komunalnych).

Podstawową przyczyną niewielkiego 
wykorzystania szeroko pojętego ppp jest 
ciągle obawa zamawiających (partnerów 
publicznych) przed konsekwencjami po-
pełnienia błędu w procesie przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w trybie partner-
stwa. Ryzyko zaś zaistnienia takiego błędu 
(co zrozumiałe) jest wyższe niż w klasycz-
nym zamówieniu publicznym, gdzie regu-
ły postępowania są już utrwalone i dość 

jednoznaczne. taki stan rzeczy wynika 
przede wszystkim z niedostatecznej wie-
dzy o ppp i braku zaufania ze strony sek-
tora publicznego do wstępowania w rela-
cje finansowe z przedstawicielami bizne-
su.	Barierę	tę	mogą	łagodzić	kolejne	udane	
przedsięwzięcia partnerskie oraz stała akcja 
promująca ppp.

Jak już wspomniano, regulacje prawne 
funkcjonujące w omawianym zakresie na-
leży ocenić dość pozytywnie. Niemniej 
jednak do Ministerstwa Gospodarki na-
pływają ciągle propozycje zmiany stanu 
prawnego, pochodzące zarówno od przed-
stawicieli sfery publicznej, jak i prywatnej.

Dotyczą one przede wszystkim20:
•	wprowadzenia	możliwości	stosowania	

ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(dalej: „pzp”) przy wyborze partnera 
prywatnego, bez względu na sposób jego 
wynagrodzenia;

•	umożliwienia	powoływania	spółki	pro-
jektowej po dokonaniu wyboru oferty 
przez podmiot publiczny;

•	dopuszczenia	do	zawarcia	umowy	z part-
nerem prywatnym na podstawie prze-
pisów ustawy pzp na okres dłuższy niż 
4 lata (art. 142 ust. 3 ustawy pzp);

•	zniesienia	rygoru	dotyczącego	limitów	
wysokości zabezpieczenia (art. 150 ust. 
2 ustawy pzp);

•	rozszerzenia	podejmowanych	w umo-
wie ppp kwestii możliwości i zasad jej 
wcześniejszego rozwiązania;

•	rozszerzenia	regulacji	o umożliwienie	
wstąpienia podmiotów finansujących 
w miejsce partnera prywatnego;

20	 Na	podstawie	materiałów	roboczych	uzyskanych	z	Ministerstwa	Gospodarki.
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•	wprowadzenia	zapisów	dających	jednost-
kom samorządu terytorialnego upraw-
nienia do udzielania podmiotowi pry-
watnemu dotacji celowych na realiza-
cję inwestycji i związane z wykonaniem 
umowy ppp usługi.
Znaczenie wyżej opisanych propozy-

cji dla rozwoju partnerstwa publiczno-
-prywatnego jest zróżnicowane. Jedne 
z nich mają charakter porządkujący i do-
precyzowujący obecne przepisy, na przy-
kład: możliwość zawarcia umowy z part-
nerem wybranym na podstawie przepisów 
pzp na okres dłuższy niż 4 lata – bez ko-
nieczności uzasadniania kontraktu, znie-
sienie rygoru dotyczącego limitów wyso-
kości zabezpieczenia, rozszerzenie kwestii 
przewidzianych w umowie o możliwość 
jej wcześniejszego rozwiązania, możliwość 
stosowania przepisów pzp do wyboru part-
nera prywatnego także w sytuacji, gdy jego 
wynagrodzeniem będzie prawo pobierania 
pożytków albo przede wszystkim to prawo 
wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Inne z tych 
propozycji mogą stworzyć realne szanse 
na rozszerzenie instytucji partnerstwa, na 
przykład: umożliwienie wstąpienia pod-
miotów finansujących w miejsce partne-
ra prywatnego, uregulowanie możliwości 
udzielania podmiotowi prywatnemu przez 
jednostki samorządu terytorialnego dotacji 

celowych na realizację inwestycji i zwią-
zane z wykonaniem ppp usługi, wprowa-
dzenie możliwości utworzenia przez part-
nera prywatnego spółki, która będzie re-
alizować projekt/inwestycję, po wyborze 
jego oferty jako najkorzystniejszej.

Rozwój partnerstwa publiczno-prywat-
nego jest szczególnie ważny w obecnej sy-
tuacji finansowej państwa. Powiększający 
się z roku na rok dług publiczny (sięgający 
już niemal 1 bln zł) i koszty jego obsługi 
(które w 2012 r. wyniosły ponad 43 mld zł) 
powodują zagrożenie płynności budżeto-
wej.	Brak	pieniędzy	na	inwestycje	i usłu-
gi publiczne jest coraz bardziej odczuwal-
ny. swoistym antidotum na tę sytuację 
może być właśnie partnerstwo publicz-
no-prywatne. Zaangażowanie się biznesu 
w prowadzenie usług publicznych wywo-
łuje z kolei ożywienie gospodarcze w in-
stytucjach finansowych, które powinny 
coraz bardziej wpływać na rozwój ppp. 
w bilansie zagrożeń i korzyści zdecydo-
wanie przeważają te drugie (co wynika 
jasno z ustaleń kontroli NIk). warto więc 
popularyzować i wspierać tę instytucję.

dr	Marian CiChosz,
wiceprezes	NIK


