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(Streszczenie)

W grudniu 2012 roku brytyjskie ministerstwo skarbu opublikowało wizję zmiany obowiązującego 
systemu partnerstwa publiczno-prywatnego  (Private Finance  Initiative – PFI)  na  nowy model 
o nazwie Project Finance 2 (PF2). Celem opracowania jest przedstawienie istoty oraz przyczyn tej 
reformy oraz wskazanie możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego w Polsce. 

Artykuł charakteryzuje cztery główne kierunki zmian w systemie brytyjskim, tj. (1) zwięk-
szenie wskaźnika value for money, (2) poprawę transparentności i centralizację zarządzania przed-
sięwzięciami, (3) zwiększenie efektywności projektów poprzez wzrost wiedzy na temat formuły 
PPP i rozwinięcie standaryzacji umów oraz (4) poprawę elastyczności realizowanych inicjatyw 
na poziomie operacyjnym. 

Opracowanie  identyfikuje  podstawowe  słabości  partnerstwa w Polsce  –  niewystarczający 
poziom wiedzy o istocie partnerstwa wśród potencjalnych stron umowy, niedostateczną wiedzę 
w zakresie ekonomii  i  zarządzania  inwestycjami po stronie kadr podmiotów publicznych oraz 
niski poziom standaryzacji projektów PPP. Wzorując się na reformie brytyjskiej, przedstawiono 
również rozwiązania mające na celu ograniczenie tych barier, np. opracowanie systemu rozwoju 
kompetencji urzędników państwowych oraz rozwój standardów dobrych praktyk obowiązujących 
w projektach PPP.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne; Project Finance 2

1. Wstęp

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to forma współpracy pomiędzy sektorem 
publicznym i przedsiębiorstwami, której celem jest zapewnienie finansowania, 
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konstrukcji,  odnawiania,  zarządzania  i  utrzymania  infrastruktury bądź długo-
trwałe świadczenie usług1. Formuła ta traktowana jest jako odpowiedź na trudną 
sytuację  ekonomiczną oraz wzrost  świadomości wśród nowoczesnych  społe-
czeństw. Wskutek zmian cywilizacyjnych w społeczeństwach demokratycznych2, 
nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na inwestycje w sferę publiczną, 
przy silnym oporze wobec zwiększania obciążeń podatkowych. Pozyskiwanie 
środków finansowych z rynku wymaga coraz wyższych umiejętności, a coraz 
bardziej skomplikowane pod względem technicznym i logistycznym projekty – 
odpowiednio wysokich specjalistycznych kwalifikacji. Prywatyzacja jest tylko 
częściowym rozwiązaniem problemu  i może być stosowana w ograniczonym 
zakresie. W tym kontekście należy wspomnieć takie ograniczenia jak problem 
efektywności ekonomicznej oraz bariery instytucjonalne i kulturowe, które po-
wodują trudności lub brak możliwości sprywatyzowania takich usług jak wymiar 
sprawiedliwości czy obrona narodowa. Dodatkowo, odstąpienie od obowiązku 
odpowiedzialności  państwa  za  dostępność  usług  traktowane  jest  często  jako 
złamanie umowy społecznej3. 

Na początku lat 90. ubiegłego wieku przed tego rodzaju problemami stanęła 
również Wielka Brytania. Rząd brytyjski, poprzez wieloletnie zaniedbania w za-
kresie rozwoju i zarządzania infrastrukturą publiczną, doprowadził do sytuacji 
uniemożliwiającej świadczenie usług publicznych na poziomie akceptowalnym 
przez  społeczeństwo. Od  lat  70. XX wieku Wielka Brytania  znajdowała  się 
wśród państw, w których systematycznie zmniejszano udział w PKB wydatków 
publicznych na realizację inwestycji publicznych4. W 1992 roku wartość zreali-
zowanych inwestycji publicznych zmniejszyła się o 15% w porównaniu z rokiem 
poprzednim,  a deficyt  finansów publicznych przekraczał 4% PKB5. W  takiej 
sytuacji nie tylko oczekiwania społeczne, ale także presja polityczna – przyjęcie 

1 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Zielona Księga Komisji w sprawie 
partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicz-
nych i koncesji, Bruksela 2004, (Pe374.146v01-00), s. 2.

2  Przykłady takich zmian to np. zwiększający się dostęp do edukacji lub upowszechnienie potrzeb 
wspólnych.

3 I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, T. Korczyński, Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym 
w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013, s. 8–9.

4 D. Eaton, R. Akbiyikli, Quantifying quality. A report on PFI and the delivery of public services, 
RICS, UK 2005, s. 10, cyt. za: A. Cenkier, Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego – Public-
Private Partnerships / Private Finance Initiative (PPP / PFI) – w Wielkiej Brytanii, Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania 2008/113, s. 113–114.

5 HM Treasury, PFI: meeting the investment challenge, Londyn;  http://www.foroinfra.com/
nuevos_pdf/PFI_Meeting_Investment_Challenge.pdf; stan na dzień 5.12.2014 r.



Reforma systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w Wielkiej Brytanii – implikacje dla systemu polskiego 205

kryteriów konwergencji z Maastricht – spowodowały zwrot w polityce gospo-
darczej Wielkiej Brytanii. Priorytetem  rządzącej Partii Konserwatywnej  stało 
się  przywrócenie wysokiego  standardu  świadczenia usług publicznych,  który 
to standard miał zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu elementów mechanizmu 
rynkowego. Na początku prywatne  firmy uzyskały możliwość konkurowania 
o wykonanie zadań publicznych, a w 1992 roku wprowadzono Private Finance 
Initiative (PFI), tj. brytyjską formułę partnerstwa publiczno-prywatnego6.

Po  latach  funkcjonowania Private Finance  Initiative  (PFI), w 2012  roku, 
rząd brytyjski podjął się reformy obowiązującego systemu. Celem artykułu jest 
przedstawienie istoty i przyczyn reformy PPP w Wielkiej Brytanii oraz wskaza-
nie możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego w Polsce. Po analizie słabości formuły Private Finance 
Initiative, scharakteryzowano cztery główne kierunki zmian w systemie brytyj-
skim, tj. (1) zwiększenie wskaźnika value for money, (2) poprawę transparentności 
i  centralizację  zarządzania  przedsięwzięciami,  (3)  zwiększenie  efektywności 
projektów poprzez wzrost wiedzy na temat formuły PPP i rozwinięcie standary-
zacji umów oraz (4) poprawę elastyczności realizowanych inicjatyw na poziomie 
operacyjnym. Ostatnia część artykułu skupia się na analizie możliwości wyko-
rzystania założeń reformy brytyjskiej w odniesieniu do podstawowych słabości 
systemu PPP w Polsce. 

2. Rozwój systemu PPP w Wielkiej Brytanii i przyczyny jego reformy

Przedsięwzięcie w  postaci  Private  Finance  Initiative  dało Wielkiej Brytanii 
pozycję  pioniera  i  światowego  lidera w dziedzinie  aktywności  inwestycyjnej 
w formule PPP, która od czasu uruchomienia tej inicjatywy objęła 980 projek-
tów7. Brytyjski model partnerstwa publiczno-prywatnego opiera się na łączeniu 
przez podmiot  prywatny  funkcji  zarówno właściciela  infrastruktury,  jak  i  jej 
operatora, i obarcza go ryzykiem zapewnienia aktywów trwałych, niezbędnych 
do świadczenia usług. Następnie, stwarzając odpowiedni potencjał wytwórczy 
dla świadczenia danych usług, podmiot prywatny daje publicznemu partnerowi 
możliwość odpłatnego nabycia określonych aktywów lub usług. Podstawą tej for-
muły są długookresowe kontrakty, a płatności na ogół przybierają formę rocznych 

6 A. Kopańska, Partnerstwo publiczno-prywatne – wzory brytyjskie. Czego możemy się z nich 
nauczyć?, Studia Regionalne i Lokalne 2006/3(25), s. 84.

7  Dane z 1 kwartału 2013 r. W. Grzybowski, PPP – realia czy mrzonki?, Przegląd Komunalny 
2013/1 (256).
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zobowiązań finansowych. Jednym z najpopularniejszych modeli stosowanych 
w formule PFI stały się kontrakty koncesyjne8, opierające się na scedowaniu obo-
wiązku zrealizowania danej inwestycji infrastrukturalnej lub świadczenia usług 
publicznych na podmiot prywatny, wraz z przeniesieniem na niego określonego 
poziomu ryzyka. Inwestor, przejmując czasowe prawo eksploatacji budynku lub 
usługi, zyskuje również możliwość pobierania opłat od zewnętrznych użytkow-
ników lub jednoczesne prawo do dopłat z budżetu partnera publicznego9.

Pomimo swych niewątpliwych zalet,  takich  jak np. ograniczenie wpływu 
wahań politycznych na długotrwałe umowy PPP i zapewnienie wyższej efek-
tywności funkcjonowania projektów przez odpowiedni podział ryzyka, kosztów 
i odpowiedzialności pomiędzy partnerami przedsięwzięcia10, PFI posiada luki 
i ograniczenia. Brytyjska administracja rządowa, po 20 latach funkcjonowania 
formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przyznała, że nie wszystkie projek-
ty realizowane według tego modelu przynoszą korzyści dla strony publicznej. 
W związku z powyższym, ministerstwo skarbu rozpoczęło w 2011 roku proce-
durę  reformy  systemu PPP,  przeprowadzając  szerokie  konsultacje  społeczne. 
Ich  efektem był  raport  opublikowany w grudniu 2012  roku, podsumowujący 
podstawowe słabości dotychczas funkcjonującego systemu oraz ujmujący istotę 
nowego podejścia do partnerstwa publiczno-prywatnego w Wielkiej Brytanii, 
określanego jako Private Finance 2 (PF2)11.

Diagnozując dotychczasowe słabości formuły PFI, wskazano w szczególności 
na zbyt małą elastyczność umów zawieranych pomiędzy partnerami oraz niewy-
starczający poziom finansowej transparentności. Ponadto, odnotowano przypadki 
stosowania PFI w realizacji inwestycji, dla których model ten nie był optymalny, 
wskutek błędnego rozpoznania przyszłych potrzeb strony publicznej w zakresie 
danej usługi publicznej  lub  infrastruktury12. Raport brytyjskiego ministerstwa 
skarbu wskazał jako największe słabości dotychczasowego systemu:

  8 W literaturze brytyjskiej określane jako concessions lub operations, maintenance and manage-
ment contracts. D. Hall, R. de la Motte, S. Davies, Terminology of Public-Private Partnerships 
(PPPs), PSIRU, marzec 2013.

  9 M. Słodowa-Hełpa, Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego – 
inspiracje i rekomendacje dla Polski, Studia BAS 2014/3, s. 21–22.

10 P. Leahy, Lessons from the private finance initiative in the United Kingdom,  EIB Papers 
2005/10/2, s. 59–71.

11 HM Treasury, A new approach to public private partnerships, grudzień 2012; https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastruc-
ture_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf; stan na dzień 10.12.2014 r. 

12 A. Kargol-Wasiluk, Doświadczenia i dobre praktyki brytyjskie w zakresie ppp – relacja z wizyty 
studyjnej w Wielkiej Brytanii, Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2013/9, s. 75. 
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•  zbyt długi czas i zbyt wysoki poziom kosztów zawierania umów, prowadzący 
do obniżenia wskaźnika efektywności  inwestycji dla projektów PPP,  tzw. 
value for money (wartość do ceny)13; 

•  niski poziom elastyczności projektów na etapie operacyjnym, co miało bez-
pośrednie przełożenie na trudności z wprowadzaniem zmian wynikających 
z bieżących potrzeb partnera publicznego;

•  brak przejrzystości w zakresie kosztów projektów PFI obciążających pod-
mioty publiczne oraz w zakresie zysków osiąganych przez firmy prywatne; 

•  nadmierny poziom  ryzyka przyjmowany przez  firmy prywatne przed  za-
warciem umowy, a ostatecznie przerzucany na stronę publiczną w trakcie 
realizacji projektu; 

•  nadmierny, w ocenie strony publicznej, poziom zysków osiąganych przez 
inwestorów prywatnych,  obniżający  efektywność  danego projektu  (value 
for money)14.
Powyższe słabości uwidocznione są m.in. w projekcie, którego celem było 

poszerzenie otaczającej Londyn autostrady M25 oraz utrzymanie jej przez kolejne 
30 lat. Opóźnienie w zawarciu umowy i realizacji projektu sięgnęło 18 miesięcy 
w  stosunku do  zakładanego harmonogramu,  a  tak  znaczące wydłużenie  prac 
spowodowało konieczność kredytowania projektu na dodatkowe 660 milionów 
funtów15. Przykładem nieodpowiedniego wyboru formuły realizowanego przed-
sięwzięcia oraz nadzwyczajnego poziomu zysków strony prywatnej jest z kolei 
projekt pozyskania usług wielozadaniowego powietrznego tankowca. W myśl 
założeń, inwestor prywatny, odpłatnie i przy użyciu własnych maszyn, zobowiązał 
się do tankowania w powietrzu samolotów RAF w trakcie misji wojskowych oraz 
do zarządzania i utrzymania floty powietrznej świadczącej usługi. Projekt kry-
tykuje się ze względu na nadzwyczajny poziom zysków możliwy do osiągnięcia 
przez inwestora, gdyż zawiera klauzulę mówiącą o możliwości świadczenia usług 
komercyjnych przez partnera prywatnego innym podmiotom w trakcie trwania 
umowy i przy użyciu tych samych maszyn. Wykazano również, że formuła PPP 
nie  jest  optymalna dla  tego przedsięwzięcia. W  trakcie  negocjacji  kontrakto-

13  Wskaźnik value for money określa,  czy  interesariusze projektu mogą uzyskać maksymalne 
korzyści z towarów i usług, które nabywają, w ramach dostępnych na ten cel środków. Meto-
dyczne propozycje obliczania tego wskaźnika zawarte są m.in. w: H. Rachoń, Okazja, z której 
warto skorzystać, czyli projekt value for money, Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
2013/8, s. 55–56.

14 HM Treasury, A new approach…, s. 6.
15 Project Finance International, M25 – Lessons and challenges, 12 marca 2013; http://www.

pfie.com/m25-lessons-and-challenges/21073479.fullarticle; stan na dzień 10.01.2015 r.
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wych została zmieniona stopa dyskontowa w Modelu Porównawczym Sektora 
Publicznego16, stąd projekt nie uzyskałby oczekiwanego poziomu efektywności 
inwestycji dla formuły PPP, gdyby nie zagwarantowane przez ministerstwo skarbu 
zamrożenie wskaźnika na poprzednim poziomie17. 

3. Istota i kierunki zmian systemu PPP w Wielkiej Brytanii

Głównym zadaniem reformy było zbudowanie większego zaufania wobec part-
nerstwa publiczno-prywatnego, nie tylko wśród podatników, ale również wśród 
potencjalnych partnerów prywatnych przedsięwzięć18. Nowa formuła partner-
stwa zakłada szeroki zakres zmian, dążąc do optymalizacji w takich aspektach 
realizacji projektów jak: sposób finansowania inwestycji, podział ryzyka między 
partnerami, obniżenie kosztów oraz przejrzystość, elastyczność warunków reali-
zacji i ostateczny poziom efektywności projektów. Poniższa część opracowania 
identyfikuje szczegółowe cele reformy PF2 oraz określa metody ich realizacji19.

Zwiększanie poziomu efektywności inwestycji projektów PPP (value for money)

Wskaźnik value for money  to  podstawowe kryterium efektywności  projektu, 
będące  relacją  korzyści  uzyskanych przez  sektor  publiczny oraz  podatników 
z przedsięwzięcia, wobec jego kosztów20.

16  Model Porównawczy Sektora Publicznego (ang. Public Sector Comparator) to analiza finanso-
wa, która, bazując na wszystkich kosztach i nakładach występujących w cyklu funkcjonowania 
projektu, ma na  celu wybór najlepszego  rozwiązania  realizacji  przedsięwzięcia dla  sektora 
publicznego. D. Lamb, A. Merna, Development and maintenance of a robust public sector 
comparator, The Journal of Structured And Project Finance 2004/10/1, s. 86–95.

17 National Audit Office, Delivering multi-role tanker aircraft capability, Ministry of Defence, 
Report by  the Comptroller  and Auditor General, The Stationery Office, Londyn, 30 marca 
2010 r.

18 F. Terry, The private finance initiative – overdue reform or policy breakthrough?, Public Money 
& Management 1996/16, s. 9–10.

19 Na podstawie HM Treasury, A new approach…; H. Rachoń, System ppp w Wielkiej Brytanii 
i Holandii, Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2014/10,  s.  26–30 oraz Platforma 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Reforma systemu PFI w Wielkiej Brytanii, marzec 2013 r.; 
https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Reforma_systemu_PFI_w_Wielkiej_Brytanii.
pdf; stan na dzień 15.12.2014 r.

20 A. Matuszewska, Możliwość wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w komunika-
cji miejskiej w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział 
Ekonomii, Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Poznań 2011, s. 25–32.
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Podstawowym zadaniem Private Finance 2, jako nowej formuły partnerstwa, 
jest zwiększenie poziomu value for money w przyszłych projektach, co ma zostać 
osiągnięte dzięki kilku metodom. Wśród nich wymienia się przede wszystkim 
zminimalizowanie kosztów projektów. W ramach podsumowania funkcjonowania 
systemu PFI stwierdzono, że partnerzy prywatni bardzo często zawyżają marże 
przy sprzedaży usług dodatkowych, jedynie pośrednio związanych z zasadniczym 
przedmiotem zadań publicznych. Przeciwdziałając nadmiernym i nieuzasadnio-
nym zyskom przedsiębiorców, PF2 wprowadza mechanizmy usuwające z pro-
jektów usługi miękkie, np. sprzątanie, ochronę lub usługi telekomunikacyjne. 
Tego  rodzaju  świadczenia  realizowane będą na podstawie umów krótkookre-
sowych, zawartych z innymi dostawcami, wyłonionymi w tradycyjnej formule 
przetargowej. Obniżając koszty projektów, w nowej formule dąży się również 
do zapewnienia szybszego i tańszego procesu udzielania zamówień publicznych, 
ograniczając ten proces do 18 miesięcy. Po tym okresie nie będzie możliwe uzy-
skanie finansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa, choć w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się odstąpienie od tej reguły. 

Kolejną istotną strategią dążącą do zwiększania efektywności przedsięwzięć 
jest optymalizacja podziału ryzyka pomiędzy partnerami projektu. PF2 wymusza 
na stronie publicznej ponoszenie ryzyka, na które sektor prywatny nie ma wpły-
wu. Przykładami takich sytuacji są koszty konieczne do poniesienia w związku 
z ewentualnymi zmianami prawa w trakcie kontraktu lub ryzyko regulacyjne (np. 
cena energii elektrycznej). Zasadniczą zmianą w kontekście zarządzania ryzykiem 
jest również podział kosztów i korzyści ubezpieczeń od ryzyk występujących 
w inwestycjach. Dotychczas przedsiębiorca tworzył na ten cel specjalne rezerwy 
finansowe, gdyż zamawiający ponosił 85% kosztów związanych z wartością ubez-
pieczeń dopiero w przypadku, gdy przekroczyły zakładany na etapie zawierania 
umowy próg o 30%. Oznacza to, że partner prywatny był odpowiedzialny za 
wypłacanie pierwszych 30% kosztów ubezpieczenia, w sytuacji, gdy przekroczyło 
ono zakładany poziom. Nowe regulacje dają możliwość zmniejszenia tego po-
ziomu z 30% do 5%, co w praktyce dopuszcza przejęcie większego ryzyka przez 
stronę publiczną i ograniczenie zabezpieczeń finansowych partnera prywatnego. 

Mając za główny cel obniżenie ogólnych kosztów przedsięwzięć, PF2 zakłada 
wykorzystanie środków publicznych do częściowego finansowania projektów, ze 
względu na wyższy koszt pozyskiwania kapitału przez podmioty prywatne niż 
publiczne. Dodatkowo, w związku z ograniczeniami w dostępie do usług banko-
wych, promuje się dostęp projektów do alternatywnych źródeł długoterminowego 
finansowania dłużnego, jak np. fundusze emerytalne.
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Poprawa transparentności przedsięwzięć i centralizacja zarządzania 

Jedną z głównych słabości dotychczasowego systemu partnerstwa, wskazanych 
przez respondentów w trakcie konsultacji przed opublikowaniem raportu mini-
sterstwa skarbu, był brak wystarczającej finansowej transparentności. W odpo-
wiedzi na ten problem, PF2 wprowadza narzędzie monitoringu przetargów PPP 
i zobowiązuje podmioty publiczne do publikowania i aktualizowania przebiegu 
procesu nawiązywania współpracy  z  podmiotami,  które ostatecznie uzyskały 
kontrakty. Ponadto uznano, że partner publiczny powinien być mniejszościowym 
udziałowcem kapitałowym w przedsięwzięciach PF2. Pozwoli to nie tylko na stałe 
monitorowanie stanu projektu, dzięki powierzeniu jednostce zamawiającej roli 
obserwatora podczas posiedzeń zarządu spółki realizującej projekt, ale również 
na poprawę wskaźnika value for money, poprzez udział partnera publicznego 
w przyszłych zyskach. 

Aby uniknąć konfliktu interesów w związku z pełnieniem przez stronę pu-
bliczną  jednocześnie  roli  zamawiającego  i  inwestora  projektu, PF2 powołuje 
w strukturach ministerstwa skarbu osobną jednostkę organizacyjną. Inwestowanie 
środków przez tę jednostkę odbywać się ma na zasadach rynkowych, spójnych 
z zasadami inwestowania przez inne podmioty zajmujące się tego typu przed-
sięwzięciami, np. fundusze inwestycyjne. Oprócz zwiększenia transparentności, 
działanie to ma na celu centralizację systemu partnerstwa publiczno-prywatnego, 
w ślad za ogólną centralizacją i regionalizacją systemu państwa, rozpoczętą jesz-
cze w roku 2006. Dotychczasowy model zamawiania projektów przez władze 
lokalne ma zostać zastąpiony przez powołanie w poszczególnych ministerstwach 
centralnych  jednostek, mających za zadanie  zarządzanie  inwestycjami podle-
gającymi danemu ministerstwu. Należy jednak zauważyć, że PF2 nie powołuje 
jednostki centralnej odpowiedzialnej za wszystkie projekty partnerstwa publicz-
no-prywatnego w skali kraju.

Wzrost poziomu wiedzy na temat formuły PPP i wprowadzenie jednolitych stan-
dardów

Istotnym elementem doskonalenia stosowanej formuły partnerstwa publiczno-
-prywatnego w Wielkiej Brytanii jest rozwój kompetencji administracji publicznej 
zarządzającej projektami PF2. Nowa formuła partnerstwa zakłada pięcioletni plan 
identyfikacji  cech  i  umiejętności  urzędniczych,  niezbędnych do  efektywnego 
zarządzania  inwestycjami  publicznymi. Kolejny  etap  to  stworzenie  akademii 
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szkolącej wybranych urzędników w zakresie  kompetencji  biznesowych  i  za-
rządczych. Zadaniem akademii będzie również opracowywanie metod i ścieżek 
rozwoju pracowników administracji publicznej. Raport HM Treasury z 2012 roku 
wskazuje również potrzebę zatrzymania w sektorze publicznym wysoko wykwali-
fikowanych pracowników oraz przyciągnięcia specjalistów z sektora prywatnego, 
poprzez wzrost atrakcyjności stanowisk w administracji publicznej.

Zwiększenie efektywności przedsięwzięć ma zostać osiągnięte także poprzez 
standaryzację dokumentacji stosowanej w trakcie przetargów. Takie uproszczenie 
procesu przygotowywania  kontraktów  jest  kontynuacją  strategii  realizowanej 
w ramach dotychczasowej formuły PPP. Wprowadzono wzorcowe dokumenty, 
takie jak: ogólny przewodnik po dokumentacji PF2 – Standardisation of PF2 
Contracts21,  standardowe procedury  zarządzania  obiektami oraz  płatnościami 
w projektach budownictwa mieszkaniowego oraz nowe wytyczne co do doku-
mentacji w procesie zamówień i przygotowania kontraktów.

Poprawa elastyczności realizowanych projektów na poziomie operacyjnym

Brytyjskie regulacje PF2 pozwalają stronie publicznej na wypowiedzenie umowy 
na podstawie różnych przesłanek występujących z winy partnera prywatnego, 
np. z powodu naruszenia warunków kontraktu, upadłości, czy zbyt niskiej jako-
ści świadczonych usług. Umowa zawarta między stronami może przewidywać, 
w niektórych przypadkach,  tzw.  okresy naprawcze  lub  też  nakładać klauzule 
bezwzględnego zakończenia umowy. W celu ochrony  interesów publicznych, 
przewiduje się system kar umownych i ostrzeżeń. W ściśle określonych sytu-
acjach, związanych ze znacznymi stratami i szkodami poniesionymi przez stronę 
publiczną, przewiduje się również odmowę wypłaty odszkodowań dla partnera 
prywatnego z tytułu wykonania prac, pomimo wybudowania infrastruktury.

PF2, dążąc do zwiększenia elastyczności inwestycji, daje również partnerowi 
publicznemu możliwość wyboru pewnych usług na etapie planowania projektu, 
a następnie decydowania o terminie ich realizacji. W praktyce oznacza to, że zama-
wiający, w corocznych planach wskazuje te usługi, które mają zostać dostarczone 
przez wykonawcę oraz te, z których w danym roku rezygnuje. Wykonawca, na 

21 Standardisation of PF2 Contracts jest obecnie w fazie opracowywania. Podstawowym celem 
dokumentu jest stworzenie klarownej struktury projektów PF2, zarządzanie ryzykiem strony 
publicznej oraz prywatnej oraz upowszechnienie postanowień reformy PF2. HM Treasury, 
A new approach…, s. 12.
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wstępnym etapie projektu, ma obowiązek opracować katalog cen planowanych 
usług, według których rozliczany będzie projekt. 

4. Słabości PPP w Polsce a możliwość wykorzystania Private Finance 2

Analizując reformę systemu PPP w Wielkiej Brytanii należy postawić pytanie, 
czy jej założenia, cele i metody mogą usprawnić realizację podobnych projektów 
w Polsce. Polska literatura przedmiotu identyfikuje szereg barier rozwoju part-
nerstwa publiczno-prywatnego, wśród których wymienia się m.in. niedostateczną 
promocję formuły i wiążący się z tym niski poziom zaufania społeczeństwa wo-
bec PPP oraz wysoką wrażliwość projektów na zmiany polityczne na szczeblu 
centralnym i samorządowym22. Dodatkowo, jak twierdzi W. Orłowski, „z jednej 
z strony, w Polsce niewątpliwie istnieje duży potencjał rozwoju PPP. Z drugiej, 
rozwój PPP wymagałby silnego wzrostu kompetencji, doświadczenia, umiejęt-
ności planowania i kontroli efektywności projektów w sektorze publicznym”23. 
Innym argumentem jest brak standaryzacji usług publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem braku standaryzacji umów w tej formule24. 

Choć analizy sugerują, że wiedza na temat PPP jest znacząco większa w jed-
nostkach  administracji  publicznej  niż wśród  podmiotów prywatnych25,  jako 
główną barierę rozwoju tego rodzaju projektów w Polsce wymienia się właśnie 
niewystarczający poziom kompetencji urzędników państwowych26. Takie pro-
blemy jak brak umiejętności obliczania kosztów działania urzędu przy realizacji 
zadania PPP, brak wiedzy na temat dostosowania projektów do realiów gospo-
darczych, czy też nadmiernie optymistyczna ocena co do zainteresowania strony 

22 D.P. Mikołajczyk, Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego – zalety, wady, 
bariery rozwoju w Polsce oraz związek z ideą nowego zarządzania publicznego, prywatyzacji 
i zamówień publicznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2010/243, s. 117–120.

23 W.M. Orłowski, Potencjalne makroekonomiczne korzyści stosowania PPP w Polsce, Niezależny 
Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Warszawa 2011, s. 17.

24 M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 213–214.

25  Tylko 15% badanych przedsiębiorców w 2012 r. określało swój poziom wiedzy na temat tej 
formuły  jako wysoki. I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska, Analiza potencjału 
podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-pry-
watnego w Polsce, PARP, Warszawa 2012, s. 133.

26 J. Snopko, Public-private partnership and hybrid projects as an effective method for financing 
local government investment projects, Zarządzanie Publiczne 2014/3 (27), s. 264.
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prywatnej realizacją inwestycji27, sugerują potrzebę systematycznego szkolenia 
kadr. Pośrednim celem tej inicjatywy byłaby również promocja samej formuły 
oraz wzrost zaufania społeczeństwa wobec PPP, które możliwe są do osiągnięcia 
jedynie przy współudziale kompetentnych pracowników podmiotów publicznych.

Realizowany w  Polsce  projekt  systemowy  Polskiej Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości  (PARP)  „Partnerstwo publiczno-prywatne” ma  za  zadanie 
upowszechnienie wiedzy na temat PPP. Cykle seminariów regionalnych, ogól-
nopolskie  konkursy  projektów PPP, wsparcie  strony  publicznej  i  prywatnej 
w realizacji przedsięwzięć oraz kampanie promocyjno-informacyjne obejmują 
wsparciem 100 podmiotów sektora publicznego i 60 przedsiębiorstw28. W stycz-
niu 2011 roku, z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego, powołano również 
Platformę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, której podstawowym celem jest 
wzmocnienie potencjału instytucji publicznych w zakresie wiedzy i kompetencji 
z obszaru PPP. Platforma stwarza warunki do wymiany wiedzy oraz dobrych 
praktyk między uczestnikami tej inicjatywy, zapewnia specjalistyczne doradztwo 
prawne, finansowe i techniczne oraz angażuje różnego rodzaju podmioty publicz-
ne (np. ministerstwa, duże i mniejsze miasta, spółki publiczne, uczelnie wyższe). 
Platforma planowana jest jako ogólnokrajowy bank wiedzy na temat PPP29. 

Powyższe działania wskazują na dążenie do rozwoju kompetencji podmiotów 
publicznych, słabością  tych działań  jest  jednak niewystarczająca koordynacja 
i brak podejścia systemowego. Ministerstwo Infrastruktury  i Rozwoju, PARP 
oraz Ministerstwo Gospodarki, pomimo wydzielonych komórek organizacyjnych, 
nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu wyszkolenia urzędników pu-
blicznych na skalę ogólnopolską, a ich działania służą głównie rozwiązywaniu 
bieżących trudności, nie określając długoterminowego planu rozwoju formuły PPP 
w Polsce30. Podstawą opracowania takiego planu powinno być przeprowadzenie 
systematycznych badań w celu określenia luki kompetencyjnej i umiejętności 
niezbędnych do zarządzania  inwestycjami publicznymi, na wzór badań prze-
prowadzanych w Wielkiej Brytanii. Należy dążyć do określenia priorytetowych 
obszarów szkoleń dla urzędników państwowych, np. szkoleń z zakresu finansów 
i inwestycji, negocjacji i zarządzania projektami31. Opublikowane wyniki mogą 

27 Ł. Bernatowicz, Partnerstwo publiczno-prywatne z punktu widzenia doświadczeń strony pry-
watnej, Studia BAS 2014/3 (39), s. 218.

28 Partnerstwo publiczno-prywatne,  Projekt  systemowy PARP,  http://ppp.parp.gov.pl/page/o-
-projekcie; stan na dzień 20.12.2014 r.

29 Platforma PPP, http://www.ppp.gov.pl/Strony/home.aspx; stan na dzień 25.01.2015 r.
30 I. Herbst, Raport o…, s. 58.
31 The Cabinet Office, Civil Service Reform Plan, czerwiec 2012, s. 23.
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stworzyć podstawę opracowania  systemu  rozwoju kompetencji  pracowników 
podmiotów publicznych zajmujących się projektami PPP 

Również standaryzacja umów PPP jest przedmiotem szerokiej dyskusji w pol-
skiej literaturze przedmiotu, która w sposób zdecydowany podkreśla potrzebę 
znormalizowania praktyki partnerstwa32. Standardy powstają jako wynik procesu 
uczenia się i doświadczeń z dobrych praktyk33. Celem wprowadzenia jednolitych 
standardów jest uproszczenie procedur, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów 
kontraktowania oraz ograniczenie ryzyka związanego z inwestycjami. Ponadto, 
przejrzyste procedury obowiązujące w projektach przyczyniają się do wzrostu 
zaufania społeczeństwa wobec formuły partnerstwa. Na podstawie klarownych 
standardów możliwe  jest  ciągłe  doskonalenie  obowiązujących  praktyk  oraz 
promowanie ich w skali kraju.

Dotychczasowe uregulowania  prawne  sygnalizują  intencję wprowadzenia 
standaryzacji procesów, normując szczegółowe wymagania dotyczące przygo-
towania inwestycji, która może być realizowana w trybie partnerstwa publicz-
no-prywatnego34. Niemniej jednak, brak jest wysoko rozwiniętych standardów, 
takich  jak wzory umów, procedury negocjacji  lub  też  znormalizowany obieg 
dokumentacji  projektu,  stąd,  podobnie  jak w przypadku  brytyjskiej  reformy, 
należy postulować prace w tej dziedzinie. Konieczne jest przeniesienie ciężaru 
opracowywania wzorów postępowań z prywatnych firm doradczych na podmioty 
publiczne35, takie jak ministerstwa lub publiczne jednostki ds. PPP, które współ-
pracowałyby z przedsiębiorcami. Ostatecznym rezultatem powinien być doku-
ment stworzony na wzór Standardisation of PF2 Contracts, regulujący szerokie 
spektrum działań towarzyszących projektom PPP. W związku z tym, że jest to 
jednak bardzo złożone zadanie, wymagające zaangażowania dużej grupy intere-
sariuszy, jako pierwszy etap prac proponuje się dalszy rozwój wzorców dobrych 
praktyk, optymalizujących procesy przygotowania projektu. Wspomniana  już 
Platforma PPP posiada w swoich zasobach dokumentację skupiającą się na trzech 
aspektach: identyfikacji projektu, szczegółowym przygotowaniu projektu oraz 
wyborze partnera prywatnego. Znajdują się w niej zarówno wysoce rozwinięte 

32  Np. I. Herbst, Raport o…, M. Moszoro, Partnerstwo…, D.P. Mikołajczyk, Teoretyczne aspek-
ty…

33 M. Moszoro, Partnerstwo…, s. 214.
34  Zapisy  te  zostały  zawarte w  szczególności w  rozporządzeniach wykonawczych do ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym. W. Grzybowski, Umowa o partnerstwie publiczno-pry-
watnym – ramy określające standardową zawartość, Ministerstwo Gospodarki, Departament 
Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2007, s. 9.

35 I. Herbst, Raport o…, s. 58.
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zasoby, np. metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego, 
jak również elementy wymagające dalszego doskonalenia. Wśród tych ostatnich 
należy podkreślić  dokumentację  szczegółowego przygotowania  projektu,  np. 
wytyczne oceny ryzyka związanego z umową PPP lub kryteria oceny ofert, które 
obecnie bazują na zaledwie jednym projekcie36.

5. Zakończenie

W opracowaniu przedstawiono istotę i przyczyny reformy partnerstwa publiczno-
-prywatnego w Wielkiej Brytanii. Następnie, na podstawie czterech podstawo-
wych celów nowego podejścia do PPP oraz diagnozy ograniczeń obowiązującego 
systemu, zaproponowano rozwiązania mające na celu rozwój tej formuły w Pol-
sce. Z analizy wynika, że podstawowe słabości PPP w Polsce to: niewystarcza-
jący poziom wiedzy o  istocie partnerstwa wśród potencjalnych stron umowy, 
niedostateczna wiedza w zakresie ekonomii i zarządzania inwestycjami po stronie 
kadr podmiotów publicznych oraz niski poziom standaryzacji projektów PPP. 

W celu likwidowania tych ograniczeń, bazując na reformie systemu brytyj-
skiego, zarekomendowano opracowanie systemu rozwoju kompetencji urzędni-
ków państwowych, dalsze rozwijanie standardów dobrych praktyk obowiązują-
cych w projektach PPP oraz przeniesienie odpowiedzialności ich opracowania 
na podmioty publiczne, współpracujące w tej dziedzinie z przedsiębiorcami.
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Michał BARSZCZ

REFORM OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM –  
IMPLICATIONS FOR THE POLISH SYSTEM

( S u m m a r y )

In December 2012, the British HM Treasury published a document aiming to change the current 
system of public-private partnership (Private Finance Initiative – PFI), into a new model called 
Project Finance 2 (PF2). This paper presents  the essence of and  the reason behind this reform 
and indicates the possibilities of using British experiences in the development of public-private 
partnership in Poland. The article characterizes four major trends in the British system, being (1) to 
increase the rate of value for money, (2) to improve the transparency and centralization of project 
management, (3) to increase the efficiency of projects through the increase of knowledge on PPP and 
by developing standardization of contracts, and (4) to improve the flexibility of ongoing initiatives 
at the operational level. The study identifies fundamental weaknesses of the partnership system 
in Poland – the insufficient level of knowledge about the partnership system among the potential 
parties within a contract, insufficient knowledge of economics and investment management among 
public entities officials and the low level of PPP projects standardization. Furthermore, following 
the  example  of  the British  reform,  the  study  recommends  solutions  to  these  barriers,  such  as 
introduction of public officials’ competence development system and development of standards 
of good practices in PPP projects. 
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