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perSpektyWy roZWoJU partnerStWa 
pUBLicZno-pryWatneGo W poLSce 
W WarUnkacH kryZySU GoSpodarcZeGo

Wprowadzenie

W latach 2009-2011 zainicjowanych zostało w Polsce 146 projektów part-
nerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zdecydowana większość postępowań (ok. 
70%) ogłoszona została przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym gmi-
ny oraz miasta na prawach powiatu. Według danych Ministerstwa Gospodarki1 
do końca 2012 roku jedynie 30 spośród wszystkich ogłoszonych w latach 2009-
2011 postępowań zakończyło się wyborem partnera prywatnego. Oznacza to, że 
w 79 przypadkach na 100 poniesiono porażkę2. Uzasadnione wydaje się zatem 
stwierdzenie, iż sektor publiczny w Polsce nadal napotyka poważne bariery utrud-
niające nawiązanie współpracy z podmiotami prywatnymi w ramach PPP. 

W związku z powyższym w artykule zostaną zaprezentowane i omówione 
czynniki determinujące rozwój PPP Polsce. Zagadnie rozwoju PPP zostanie prze-
stawione w kontekście trwającego spowolnienia gospodarczego w Polsce i kryzy-
su gospodarczego na świecie. 

1 Dane zawarte w materiałach z konferencji pt. „Status Quo polskiego PPP a niemieckie doświad-
czenia” zorganizowanej 30 stycznia 2013 r. w Krakowie.

2 W krajach rozwijających się 318 spośród projektów zainicjowanych w latach 1990-2011 zakoń-
czyło się niepowodzeniem (postępowania zostały anulowane lub realizacja projektów napotyka 
trudności finansowe). Stanowią one jednak niespełna 6,1% całkowej liczby projektów, por. ppi.
worldbank.org, dostęp: 1.02.2013.
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1. rozwój ppp na świecie 

Liczne publikacje naukowe, a przede wszystkim doświadczenia praktycz-
ne dowodzą, iż wiele skutecznych rozwiązań w zakresie infrastruktury opiera się 
na zasadzie współdziałania sektora publicznego z sektorem prywatnym, również 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego3. 

Sam termin partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) został spopularyzowa-
ny stosunkowo niedawno. Wzrost znaczenia inwestycji infrastrukturalnych reali-
zowanych we współdziałaniu sektora publicznego z sektorem prywatnym nastą-
pił dopiero na początku lat 90. XX wieku, wraz z postępującą prywatyzacją usług 
publicznych oraz rozwojem PFI (Private Finance Initiative) w Wielkiej Brytanii4. 
W zależności od przyjętego stanowiska badawczego, w literaturze przedmiotu 
wyróżnia się wiele podejść do interpretacji terminu PPP5. Można zatem uznać, iż 
PPP stanowi pojemne pojęcie, co skutkuje wieloma różnymi jego interpretacjami. 
Natomiast o faktycznych możliwościach stosowania poszczególnych form współ-
pracy w ramach PPP decydują w dużej mierze specyfika danego kraju i przyjęte 
regulacje w zakresie PPP.

W opracowaniu przyjęto, iż PPP oznacza długookresową współpracę sek-
tora publicznego z prywatnym nawiązywaną, w ramach obowiązujących w da-
nym kraju uregulowań prawnych, dla osiągnięcia założonych celów (np. budowa 
i utrzymanie infrastruktury).

Obecnie PPP jest coraz powszechniej postrzegane jako atrakcyjna metoda 
wykonywania zadań publicznych. Wiele krajów na całym świecie realizuje pro-
jekty w formule PPP i posiada bogate doświadczenia w tym zakresie. Wykorzy-
stanie PPP w wybranych grupach krajów obrazują dane ujęte na poniższym wy-
kresie (rys. 1). 

3 Por. J. Węgrzyn: Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury. Studia i Materiały Towarzystwa 
Naukowego Nieruchomości 2012, vol. 20, nr 2, s. 247-258.

4 Pierwsze wzmianki na temat PPP dotyczą przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem i re-
nowacją nieruchomości w mieście Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX w. Por. 
S. Stewman, J.A. Tarr: Four Decades of Public-Private Partnerships in Pittsburgh. W: Public 
Private Partnerships in American Cities. Ed. R.S. Foster, R. Berger. Lexington Books, Lexington 
1982.

5 G. Hodge, C. Greve: Public-Private Partnerships: Governance Scheme or Language Game? „The 
Australian Journal of Public Administration” 2010, Vol. 69, No. S1, s. S10.
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Rys. 1. Projekty PPP w krajach rozwijających się według regionów w latach 1990-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z bazy projektów PPI Banku Światowego oraz 
PPIAF, ppi.worldbank.org, dostęp: 1.02.2013.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku wartość projektów w krajach rozwijają-
cych się realizowanych w formule PPP wynosiła niespełna 20 mld USD rocznie. 
Natomiast w roku 2011 podjęto się realizacji projektów w formule PPP na łączną 
kwotę ponad 160 mld USD. 

Według statystyk prowadzonych dla krajów europejskich, wartość projektów 
PPP osiągała najwyższe wskaźniki w latach 2006-2007. Jednak w czasie kryzy-
su wielkości te zmniejszyły się o blisko 40% (zob. rys. 2). W 2011 roku najwię-
cej umów PPP podpisano w: Wielkiej Brytanii (27 projektów), Francji (19 projek-
tów) oraz Niemczech (16 projektów).



perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w polsce… 349

Rys. 2. Projekty PPP w krajach EPEC w latach 2003-2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z raportów EPEC (European PPP Expertise Cen-
tre zrzesza 33 członków z 29 państw europejskich oraz Izraela) dostępnych na stronie www.eib.org/
epec/, dostęp: 1.02.2013.

Na podstawie analizy powyższych danych można wskazać, że punktem 
zwrotnym dla rozwoju koncepcji PPP, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i roz-
wijających się, był rok 2007. Jednak o ile w Europie kryzys gospodarczy nega-
tywnie wpłynął na rynek PPP, o tyle wydaje się nieuzasadnione formułowanie tak 
jednoznacznych wniosków w odniesieniu do krajów rozwijających się. 

2. Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę państw wobec ppp

Na tempo i kierunek przemian w obszarze PPP wpływa wiele czynników. 
J. Delmon wskazuje, że faktyczne wykorzystanie koncepcji PPP zależy od czte-
rech podstawowych elementów tworzących łącznie klimat dla inwestycji w for-
mule PPP, to jest6:

woli i wsparcia politycznego oraz właściwego prawodawstwa i systemu re- –
gulacji,
właściwej selekcji, przygotowania i wdrażania projektów PPP, –

6 J. Delmon: Public-Private Partnership Projects in Infrastructure. An Essential Guide for Policy 
Makers. The World Bank 2011, s. 29. 
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realnych i wykonalnych założeń odnośnie do generowanych przez projekt  –
wpływów, np. z opłat od użytkowników,
dostępności źródeł finansowania projektów PPP.  –
Rozwój partnerstwa jest możliwy, gdy klimat inwestycyjny wokół PPP 

kształtowany jest na zasadzie równowagi pomiędzy opisanymi elementami.
Znajomość wzajemnych relacji występujących pomiędzy elementami tworzą-

cymi klimat dla inwestycji PPP staje się użyteczna podczas opisywania przemian 
w sferze PPP, zachodzących w wyniku trwającej dekoniunktury gospodarczej. 

Trwająca od 2007 roku dekoniunktura gospodarcza sprawiła, że w obszarze 
PPP ujawniły się nowe ryzyka, a dotychczasowe stały się bardziej dotkliwe. Naj-
ważniejsze z nich to ryzyko wzrostu stopy procentowej, kredytowe, obniżenia 
wartości aktywów, deprecjacji waluty oraz ryzyko obniżenia wielkości popytu7. 
Konieczność uwzględniania powyższych rodzajów ryzyka ogranicza możliwości 
finansowania projektów infrastrukturalnych, w tym również projektów PPP8. 

Przedstawione problemy zostały dostrzeżone przez rząd Wielkiej Brytanii, 
który w 2011 roku przystąpił do reformy PFI. W grudniu 2012 roku wysunięto 
propozycje zmian dotychczasowej formuły finansowania projektów inwestycyj-
nych. Wśród istotnych propozycji ujętych w nowym podejściu, określanym jako 
PF2, można wskazać9: 

wprowadzenie ujednoliconego i efektywnego podejścia do zamówień PF2  –
poprzez np. stworzenie pakietów standardowej dokumentacji oraz zwiększe-
nie kontroli przygotowania projektu, 
dążenie do uzyskania większej przejrzystości poprzez np. obowiązek publika- –
cji rocznych raportów na temat projektów i ich finansowania, 
zmianę w podejściu do zarządzania ryzykiem poprzez przejęcie odpowie- –
dzialności za część ryzyk przez rząd,
szerszy dostęp do źródeł finansowania projektów.  –
Szansę na rozwój PPP stanowi również poszerzanie zakresu stosowanych in-

strumentów finansowych. Jednym z nich są obligacje projektowe – instrumenty 
dłużne emitowane przez spółki celowe. Podstawową korzyścią związaną z emisją 

7 Por. P. Burger, J. Tyson, I. Karpowicz, M.D. Coelho: The Effects of the Financial Crisis on Pu-
blic-Private Partnerships. International Monetary Fund Working Paper WP/09/144, International 
Monetary Fund, Washington, s. 10. 

8 Za ważny barometr nastrojów panujących w Europie w sektorze inwestycji infrastrukturalnych 
uznaje się koszt ubezpieczenia obligacji emitowanych w związku z realizacją projektów infra-
strukturalnych. W 2008 r. koszt ubezpieczenia obligacji emitowanych wzrósł z poziomu 0,5% do 
poziomu nawet 3,0%. Por. Infrastructure finance – surviving the credit crunch. Pricewaterhouse-
Coopers, November 2008, www.pwc.com, dostęp: 1.02.2013.

9 A new approach to public private partnerships. HM Treasury, December 2012, www.hm-treasury.
gov.uk, dostęp: 1.02.2013.
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obligacji projektowych jest możliwość skrócenia okresu zaangażowania finanso-
wego w realizację projektów PPP z kilkudziesięciu do kilku lat10.

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą przez J. Delmona koncepcją, 
zasadne staje się wspieranie PPP przez rządy, m.in. poprzez uelastycznienie zasad 
podziału ryzyka w projektach PPP. 

3. rozwój ppp w polsce

W ramach polskiego ustawodawstwa instytucja PPP została po raz pierw-
szy uregulowana w 2005 roku11. Przepisy ustawy z 2005 roku pozostały jednak 
niewykorzystane, a współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatny-
mi inwestorami realizowana była na podstawie ogólnych regulacji z zakresu pra-
wa cywilnego. Powszechnie sądzi się, iż stało się tak za sprawą wysokiego stop-
nia sformalizowania ustawy o PPP oraz niewłaściwie przygotowanych przepisów 
wykonawczych12. Rozwój PPP rozpoczął się w Polce w 2009 roku i zbiegł się 
w czasie z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących kwestie współpracy 
publiczno-prywatnej13.

W związku z powyższym, w kontekście obecnych tendencji kształtujących PPP 
na świecie, w pierwszej kolejności można zastanowić się nad następującym zagad-
nieniem: czy rozwój PPP w Polsce jest efektem zmian legislacyjnych z 2009 roku?

Aby znaleźć wyjaśnianie dla tak sformułowanego problemu, można posłu-
żyć się modelem równowagi PPP opisanym przez M.J. Garvina14. Model ten zo-

10 Financing PPPs with project bonds Issues for public procuring authorities. EPEC October 2012, 
www.eib.org/epec/, dostęp: 1.02.2013.

11 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. nr 169, poz. 1420. 
12 Por. Partnerstwo publiczno-prywatne. Red. B. Korbus. Urząd Zamówień Publicznych, Warsza-

wa 2010; T. Korczyński, A. Kozłowska, K. Kozłowski, A. Mednis, A. Nowaczek: Koncesja na 
roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych. Wolters 
Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010; D. Sześciło: Rządowe instytucje wspierające – klucz 
do dynamicznego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego? „Samorząd Terytorialny” 2009, 
nr 11, s. 17-26.

13 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. z 2009 r., nr 19, 
poz. 100; Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. 
z 2009 r., nr 157, poz. 1241.

14 M.J. Garvin: Are public-private partnerships effective as infrastructure development strategies? 
W: Proceedings of the Construction Management and Economics 25th Anniversary Conference: 
Past, present & future. Ed. W. Hughes. University of Reading, Oxford, UK, Taylor & Francis, July 
2007. Model ten następnie został wykorzystany przez D. Bosso w ocenie skuteczności regulacji 
prawnych w zakresie PPP w dwóch stanach Ameryki Północnej: Wirginii oraz Kalifornii, zob. 
D. J. Bosso: Effectiveness of contemporary public-private partnerships for large-scale infrastruc-
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stał opracowany m.in. w celu wdrożenia uniwersalnych reguł oceny projektów 
i programów PPP. Koncepcja Garvina opiera się na założeniu, że dla osiągnię-
cia sukcesu w obszarze PPP ważne jest ustalenie równowagi pomiędzy interesem 
społeczności lokalnych a mechanizmami rynkowymi oraz interesem sektora pu-
blicznego i prywatnego. Powyżej wymienione elementy tworzą układ z wyzna-
czonym obszarem sukcesu dla programów PPP. Zależność pomiędzy czterema 
aspektami równowagi przedstawia rys. 3. 

Rys. 3. Model równowagi PPP 

Źródło: M.J. Garvin, D. Bosso: Assessing the Effectiveness of Infrastructure Public-Private Partnership Pro-
grams and Projects. „Public Works Management Policy” 2008, Vol. 13, No. 2, s. 162-178.

Uzupełnieniem zaproponowanego przez Garvina modelu jest szablon oceny 
programów PPP. Szablon służy do oceny uregulowań prawnych w pięciu podsta-
wowych obszarach PPP: zakres prac lub usług, finansowanie, opłaty użytkowni-
ków, przejęcia i przetargi, zarządzanie kontraktem. Zastosowanie ujętych w sza-
blonie wytycznych pozwala ustalić położenie danego programu na opisanym 
układzie współrzędnych. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki oceny porów-
nawczej ustaw dotyczących PPP obowiązujących w Polsce w od roku 2005, a na-
stępnie od roku 2009.

ture projects in the United States. MS Thesis. Virginia Polytechnic Institute & State University, 
Blacksburg, Virginia 2008. Jednocześnie, jak podkreślają zarówno M.J. Garvin, jak i D. Bosso, 
model ten ma charakter jedynie jakościowy i nie pozwala na dokonywanie dokładnych pomiarów 
skuteczności programów PPP. Stanowi jednak użyteczne narzędzie wykorzystywane do oceny, 
czy dany program umożliwia odniesie sukcesu w realizacji projektów PPP w długim terminie. 
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Tabela 1
Szablon oceny programów

Element Zagadnienie Wpływ PPP-
09

PPP-
05

Zakres prac lub 
usług

Określony przepisami Tak
Nie 

-
  -

Składanie propozycji 
/ofert

Jednie w toku postępowania
Możliwa inicjatywa strony prywatnej

-
 - 

Ograniczenia

Odnośnie do warunków funkcjonowania 
Przestrzenny zasięg 
Sposób dostarczania usług
Brak






-

- -

Finansowanie

Określone przepisami Tak
Nie

-
  

Zasoby możliwe 
do wykorzystania

Wszystkie
Jedynie prywatne

-
 - -

Pozwolenia 
i wyłączenia

Możliwe zwolnienia podatkowe
Przekierowane na stronę publiczną
Nieuwzględnione 




-

- -

Opłaty 
użytkowników

Określone przepisami Tak
Nie

-
  

Zasady ustalania opłat

Ustalane przez stronę publiczną
Ustalane przez stronę prywatną
Negocjowane
Nie ustalone przepisami 








 

Zarządzanie
Nieuwzględnione
Zwiększona kontrola
Podział dochodów pomiędzy strony


-


 

Przejęcia 
i przetarg

Określone przepisami Tak
Nie

-
 - -

Analiza porównawcza
Nie uwzględniono
Wymagana
Wymagana i zdefiniowana 




-

 

Metody selekcji
Nieustalone
Konkurencja
Negocjacje


-


- -

Uzyskiwanie 
pozwoleń i nabywanie 
nieruchomości 

Przez stronę publiczną
Przez stronę prywatną
Nie uregulowane

-



 

Uczestnictwo 
doradców 

Ustalone przepisami i dozwolone
Dozwolone

-
  

Zarządzanie 
kontraktem 

Określone przepisami Tak
Nie

-
  

Proces oceny
Nieujawniany 
Ujawniany
Ujawniany, sprecyzowane zasady 



-

 

Prawa związane 
z wygaśnięciem 
kontraktu 

Nieujawnianie
Brak ograniczeń
Zależne od specyfiki projektu 



-

- -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.J. Garvin, D. Bosso: Assessing the Effectiveness of Infrastructure 
Public-Private Partnership Programs and Projects. „Public Works Management Policy” 2008, Vol. 13, 
No. 2, s. 162-178; Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym; Ustawa z dnia 
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym; Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi.
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W celu ustalenia położenia danego programu w opisanym „układzie współ-
rzędnych”, dokonuje się jednostkowych przesunięć zgodnie ze strzałkami wy-
znaczonymi w tabeli 1, zaczynając od początku układu. Efekty dokonanych prze-
mieszczeń zobrazowano na rys. 4.

Rys. 4. Ocena regulacji prawnych w zakresie PPP w Polsce z 2005 i 2009 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.J. Garvin, D. Bosso: Assessing the Effectiveness of Infrastructure 
Public-Private Partnership Programs and Projects. „Public Works Management Policy” 2008, Vol. 13, 
No. 2, s. 162-178.

Nowe regulacje, przesuwając punkt ciężkości w stronę sektora prywatne-
go, stworzyły lepsze warunki dla przedsiębiorstw prywatnych angażujących się 
w PPP. Dzięki zastosowaniu koncepcji równowagi Garvina można również wy-
kazać, iż zarówno obecne, jak i poprzednie przepisy stanowiły korzystne rozwią-
zania w zakresie PPP. Przedstawione wnioski osłabiają zatem tezę, iż rozwój PPP 
w Polsce nastąpił wskutek zmian w obowiązujących przepisach prawnych15.

Z problematyką prawodawstwa ściśle wiąże się zagadnienie wsparcia insty-
tucjonalnego. Na podstawie analizy literatury poświęconej tematyce PPP można 
sformułować wniosek, iż znajdujące zastosowanie w polskich warunkach rozwią-
zania instytucjonalne uznaje się za niewystarczające dla właściwego zafunkcjo-
nowania partnerstwa16.
15 Można również wskazać, iż władze samorządowe w Polsce podejmowały inicjatywy PPP jeszcze 

zanim wprowadzono nowe przepisy prawne. Dla przykładu, w Krakowie w trybie koncesji na 
roboty budowlane, która pierwotnie uregulowana została w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ogłoszono dwa po-
stępowania. W 2005 r. przystąpiono do budowy parkingu podziemnego pod Placem na Groblach, 
a w 2008 roku ogłoszono postępowanie na budowę parkingu podziemnego przy ul. Focha. 

16 Por. D. Sześciło: Rządowe instytucje wspierające – klucz do dynamicznego rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego? „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 11, s. 17-26; I. Herbst, P. Zaremba: 
Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP w Polsce. „Europejski Do-
radca Samorządowy” 2011, nr 3 (18), s. 14-16.
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O sukcesie koncepcji PPP decyduje również zdobyte przez sektor publiczny 
doświadczenie w realizacji projektów w formule PPP17. Liczne badania dowodzą, 
że w Polsce nadal brak jest dobrych wzorców współpracy publiczno-prywatnej18. 
Powoduje to, iż jednostki samorządowe, korzystając z wzorców zagranicznych, 
dopiero wypracowują zasady pozwalające umiejętnie przeprowadzić procedurę 
wyboru partnera prywatnego. 

Nadal aktualne pozostaje zatem pytanie, jakie czynniki przyczyniły się do 
wzrostu zainteresowania formułą PPP w Polsce?

Wydaje się, że w Polsce wzrost liczby inicjatyw PPP nastąpił wraz ze wzro-
stem poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzone 
przez autorkę badania pt. „Przesłanki podejmowania inicjatyw PPP – analiza po-
równawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego” po-
twierdziły występującą zależność pomiędzy poziomem zadłużenia gmin woje-
wództwa małopolskiego a ich zaangażowaniem w projekty PPP19. 

Dodatkowo partnerstwo uznawane jest za atrakcyjny sposób realizacji projek-
tów infrastrukturalnych w Polsce również przez sektor prywatny. Potwierdzenie 
tej tezy można odnaleźć w raporcie pt. „Analiza potencjału podmiotów publicz-
nych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Pol-
sce”20. Według autorek raportu chęć przystąpienia do realizacji każdego z pro-
jektów PPP zgłaszały średnio 3 podmioty prywatne, głównie przedsiębiorstwa 
należące do sektora budowlanego21. W ocenie przedsiębiorstw prywatnych anga-
żowanie się w realizację projektów PPP sprzyja uzyskaniu stabilnego źródła do-
chodów w długim okresie oraz ograniczeniu ryzyka bankructwa. Pozytywna re-
akcja sektora prywatnego na pojawiające się inicjatywy PPP jest również efektem 
trwającej dekoniunktury i pogarszającej się sytuacji w sektorze budowlanym. 

Na rozwój PPP w Polsce wpływ wywarł również światowy kryzys, który 
w 2007 roku objął rynki finansowe. Na rynkach światowych wymiernym efektem 
17 Por. A. Wojewnik-Filipkowska, D. Trojanowski: Principles of public-private partnership finan-

cing – Polish experience. „Journal of Property Investment & Finance” 2013, Vol. 31, Iss. 4, 
s. 329-344.

18 Por. I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska: Raport z badań pt. Analiza potencjału pod-
miotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 
PARP, Warszawa 2012, s. 61.

19 Wartość testu istotności t wyniosła 2,519. Ocenie podlegała różnica pomiędzy średnimi w grupie 
gmin z województwa małopolskiego, które podjęły inicjatywy PPP oraz w grupie kontrolnej; test 
dwustronny, α = 0,05, df = 29; t(tab) = 2,045. Artykuł przekazany został do publikacji w Zeszy-
tach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego. 

20 I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska: Raport z badań pt. Analiza…, op. cit., s. 89-99. 
21 Dla porównania liczba ofert w przetargach publicznych na roboty budowlane w 2011 r. wynosiła 

średnio 3,88. Zob. Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicz-
nych w 2011 roku, www.uzp.bip.pl, dostęp: 5.02.2013. 
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trwającego kryzysu jest odnotowany w latach 2008-2011 spadek liczby realizowa-
nych projektów PPP oraz ich wartości, zwłaszcza w krajach europejskich. W Pol-
sce wzrost zaangażowania w realizację projektów PPP nastąpił dopiero w 2009 
roku. W związku z powyższym zasadne staje się sformułowanie opinii, iż w pol-
skich warunkach pewnym odzwierciedleniem trwającej recesji jest niski wskaź-
nik skuteczności podejmowanych inicjatyw PPP.

Istnieją zatem podstawy by uznać, iż rozwój PPP w Polsce jest przede wszyst-
kim skutkiem zmian warunków ekonomiczno-finansowych podmiotów publicz-
nych oraz prywatnych. 

podsumowanie

W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju PPP w Polsce. Wska-
zano, iż zagadnienie rozwoju PPP można, a nawet należy analizować również 
w szerszym kontekście, który tworzą ogólna sytuacja makroekonomiczną kraju 
oraz świata.

W opinii autorki, w dłuższej perspektywie, wzrost znaczenia PPP w Polsce 
zależy przede wszystkim od aktywnego uczestnictwa instytucji rządowych w pro-
mowaniu koncepcji PPP. Zaangażowanie instytucji rządowych może przybierać 
różne formy, m.in. działania zmierzające do likwidacji barier administracyjnych, 
profesjonale doradztwo w zakresie zarządzania projektami PPP lub promowanie 
i podejmowanie działań służących mobilizacji kapitału prywatnego (poręczenia, 
gwarancje rządowe). Wykorzystywane przez rząd instrumenty wsparcia PPP po-
winny stanowić rezultat przemyślanej strategii w sferze PPP. 

Niemniej szczegółowe omówienie problematyki rozwoju PPP w Polsce wy-
kracza poza ramy niniejszego artykułu. W związku z powyższym pojawia się ko-
nieczność przeprowadzenia dalszych badań, które przyczynią się do poszerzenia 
wiedzy na temat uwarunkowań rozwoju PPP w Polsce. 
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proSpectS For tHe deVeLopMent oF ppp in poLand 
dUrinG tHe GLoBaL FinanciaL criSiS

Summary

The elaboration treats about the issue of PPP in Poland. Since 2099 Poland has been 
experiencing the growing number of PPP undertakings. The aim of study is to present the 
issues concerning the conditions for the development of PPP in Poland.

This problem is presented in the context of the ongoing global financial crisis. 
It seems that in Polish conditions, a reflection of the current recession is the low success 
rate of PPP initiatives.


