
Analiza zagadnienia na podstawie doświadczeń Gminy Kobylnica



Gmina Kobylnica – lokalizacja i 

podstawowe informacje

 Gmina Kobylnica leży w północno-
zachodniej części województwa 
pomorskiego

 Gmina leży przy głównych szlakach 
komunikacyjnych regionu. Jej teren 
przecina droga krajowa nr 6, która 
biegnie od granicy z Niemcami przez 
Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż po 
Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu 
także trasa drogi krajowej numer 21, 
która łączy północ z południem kraju.

 Zachwyca położeniem, krajobrazem, 
wieloma inwestycjami proekologicznymi, 
jak również bogatą ofertą przygotowaną z 
myślą o potencjalnych inwestorach. 

 Powierzchnia - 244,95 km²

 Liczba mieszkańców/sołectw - ok. 11,6 
tys. os. / 25 sołectw

 Wójtem Gminy Kobylnica od 1998 roku 
jest Leszek Kuliński



Dlaczego zdecydowaliśmy się 
postawić na PPP? 

Odnotowywany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rozwój gospodarczy Gminy 

Kobylnica, przejawiający się w szybkim wzroście liczby ludności, uzbrajaniu nowych 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwoju sektora przemysłowego, skutkuje 

znacznym wzrostem wydatków majątkowych i bieżących w celu zapewnienia 

oczekiwanego standardu oferowanych usług i jakości życia. 

Powyższe wymusza wydatkowanie finansów publicznych jak najbardziej efektywnie, tak 

aby osiągnąć akceptowalny poziom usług publicznych w ramach istniejących budżetów. 

Gmina, ze względu na obecnie realizowane zadania i obowiązki, ma mocno ograniczone 

możliwości w stosunku do tak dynamicznie rozwijających się terenów. Nie jesteśmy w 

stanie posiłkując się środkami z własnego budżetu zaspokoić wszystkich potrzeb 

sygnalizowanych przez mieszkańców. 

Dodatkowym argumentem „za” jest sytuacja na rynku pracy w Polsce. Brakuje 

pracowników, a sfera administracyjna boryka się z bardzo dużymi brakami – zwłaszcza 

specjalistów, którzy mogliby administrować nowo realizowanymi inwestycjami.

Formuła PPP stanowi alternatywną formę rozwiązywania istniejących problemów 

dotyczących finansowania i zarządzania przedsięwzięciami publicznymi. 

Luty 2018. Spotkanie w sprawie PPP w 

Kobylnicy



Nasze doświadczenia związane z formułą 

PPP
Na przestrzeni ostatnich lat Gmina Kobylnica osiągnęła wiele korzyści z podjętej 

współpracy opierającej się na działaniach realizowanych w ramach 
Partnerstwa Publiczno – Prywantego związanego z budową ZOL w Kobylnicy.

Powstanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

w Kobylnicy

Budowa nowego oraz modernizacja istniejącego 

oświetlenia na terenie Gminy Kobylnica

Oba przedsięwzięcia są 

doskonałym przykładem tego, 

jak w umiejętny sposób można 

wykorzystywać formułę PPP dla 

osiągania pozytywnych efektów 

– z jednej strony rozwiązując 

problemy osób wymagających 

kompleksowej opieki 

zdrowotnej, z drugiej zaś –

poprawiać bezpieczeństwo i 

jakość życia mieszkańców. 
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Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w 

Kobylnicy – podstawowe informacje

• Nieruchomość 

gruntowa, zabudowana 

położona na skraju 

Kobylnicy i Widzina.

• Lokalizację oznaczono 

czerwonym punktem ze 

strzałką

• Jest to obiekt parterowy 

z dwoma poddaszami. 

• W pierwotnym zamyśle 

było wykonanie 7 

pawilonów Domu 

Pomocy Społecznej 

połączonych ze sobą. 

Ostatecznie wykonano 

2. 



Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej 

Pomocy w Krzyżanowicach nabyło od Gminy 

Kobylnica działkę nr 901/1 o pow. 1,50 ha styczeń 2000 r.

Uzyskano pozwolenie na budowę zespołu budynków 

Domu Pomocy Społecznej w Kobylnicy. 

Rozpoczęto budowę obiektu sierpień 2002 r.

W związku z trudną sytuacją finansową oraz brakiem 

środków na dokończenie budowy obiektu 

Zgromadzenie Sióstr zwróciło się do Gminy 

Kobylnica o nieodpłatne przejęcie 

nieruchomości zabudowanej budynkiem w stanie 

surowym zamkniętym

październik 2008 r.

Podpisano umowę przedwstępną sprzedaży 

obiektu

listopad 2008 r.

Podpisano umowę sprzedaży obiektu  maj 2009 r. 

Historia samego obiektu oraz sposobu jego 

użytkowania



20 sierpnia 2010 
r.

Ogłoszenie 
postępowania o 

zawarcie 
umowy PPP

Sierpień 
2010 r. 

Złożenie 
wniosku o 
zawarcie 

umowy PPP

Wrzesień 
2010 r. 

Negocjacje z 
kandydatami
, którzy złożyli 

wniosek o 
zawarcie 
umowy

Październik 
2010 r. 

Zaproszenie 
do 

składania 
ofert

Październik 
2010 r. 

Wybór 
najkorzystni
ejszej oferty

Wrzesień 
2010 r. 

Zawarcie 
umowy 

PPP

Grudzień 
2010 –

Grudzień 
2011 r. 

Realizacja 
inwestycji

Grudzień 2011 r.

Rozpoczęcie 
działalności 
przez Zakład 

Opieki 
Zdrowotnej

Od idei do realizacji – tak powstawał ZOL

Udział podmiotu 
publicznego –

wniesienie wkładu 
własnego

w postaci gruntu 
oraz budynku w 
stanie surowym 

zamkniętym 
o szacunkowej 

wartości 1,7 mln zł

dokumentacji 
projektowej ok. 

0,15 mln zł 

wykonania 
zagospodarowania 
terenu o wartości 

0,39 mln zł 

Ustanowienia hipoteki 
w celu zabezpieczenia 

części kredytu 
udzielonego Partnerowi 

Prywatnemu przez 
instytucję finansującą

Udział partnera 
prywatnego

Przeprowadzenie robót 
budowlanych dotyczących 
przebudowy domu pomocy 

społecznej na potrzeby 
zakładu opiekuńczo –

leczniczego

Wartość robót 
budowlanych to 3,4 mln zł

Całość ryzyka związanego 
m.in. z: prowadzeniem robót 
budowlanych, finansowaniem 

przedsięwzięcia do chwili 
oddania obiektu do 

użytkowania

Forma wynagrodzenia: 
wyłączne prawo do pobierania 

pożytków z przedmiotu 
przedsięwzięcia (użytkowanie 

obiektu, następnie umowa 
dzierżawy)



W 2009 r. Gmina Kobylnica 
przejęła obiekt w stanie surowy 
zamkniętym, który ulegał 
stopniowej dewastacji. W 
wyniku współpracy w ramach 
PPP na rzecz utworzenia Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego 
powstał nowoczesny obiekt, w 
którym obecnie:

✓ jest 126 miejsc (na dzień 
dzisiejszy z pełnym 
obłożeniem)

✓ zatrudnienie znalazło 72 
osób, + 5 pracowników 
obsługi zatrudnianych przez 
podmiot zewnętrzny  

Co roku do 
budżetu Gminy 

Kobylnica 
wpływa ponad 

18 tys. zł 
podatku

EKONOMICZNE

SPOŁECZNE

WIZERUNKOWE

Gmina Kobylnica 
wśród samorządów 

„społecznie 
odpowiedzialnych”

BUDOWA ZOL W KOBYLNICY



Budowa ZOL w Kobylnicy – najważniejsze 

korzyści dla gminy
Realizacja inwestycji i 

działania, w których nie 
byliśmy specjalistami 

W perspektywie czasu 
okazuje się, że 

inwestowanie w ramach 
formuły PPP jest tańsze

Odciąża samorząd w sferze 
utrzymania i zarządzania 
zrealizowanymi obiektami

To na partnerze 
prywatnym spoczywa 

wieloletnia gwarancja a 
więc jakość wykonywanych 

przez niego prac czy 
świadczonych usług jest 

wysoka

Podpisanie umowy  
o partnerstwie 

publiczno-prywatnym
05.10.2010 r. 

Podpisana umowa stanowiła 
pakiet umów tj. 

➢ Umowa o partnerstwie 
publiczno – prywatnym, 

➢ Umowa o robotach 
budowlanych

➢ Umowa użytkowania

➢ Umowa dzierżawy 



Najważniejsze błędy w sposobie postrzegania 

współpracy w ramach formuły PPP

 Podejmowanie działań w ramach 
formuły PPP jest wciąż działaniem, 
które postrzegane jest jako procedura 
droższa 

 Błędne przekonanie o roli Partnera

 Samorządy obawiają się umów 
wieloletnich, patrząc przez pryzmat 
przetargów i przykre doświadczenia 
związane z ich realizacją 

 Przeświadczenie samorządów, że PPP 
niczym nie różni się od zwykłego 
przetargu, tylko procedura jest dłuższa, 
bo trwa więcej niż dwa miesiące

Panuje powszechna opinia, że partnerstwo publiczno-prywatne jest 

droższe od tradycyjnej metody inwestowania, a do tego skoro włącza 

się partnera prywatnego, to mogą pojawiać się wątpliwości dotyczące 

przejrzystości działań

Na ogół partnera prywatnego traktuje się jako zwykłego wykonawcę, a to 

zupełnie inny podmiot. To ktoś, kto zrealizuje zadanie w rzetelny sposób, 

bo związany ma być z samorządem przez kolejnych kilkanaście lat.

A w przypadku PPP to na partnerze prywatnym, na ogół spoczywa 

wieloletnia gwarancja a więc jakość wykonywanych przez niego prac czy 

świadczonych usług jest taka, jakiej byśmy się spodziewali

Jedną z korzyści oferowanych przez projekty PPP jest możliwość właśnie podziału 

czy też alokacji ryzyk pomiędzy partnerów



Budowa nowego oraz modernizacja 

istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Kobylnica

 W przypadku prac polegających na modernizacji istniejącego oraz 
budowie nowego oświetlenia ulicznego Gmina Kobylnica zdecydowała się 
realizować je dwutorowo.

 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego zaplanowana na 
najbliższe dwa lata i podzielona jest na sześć etapów: wymiana opraw na 
energooszczędne typu LED na istniejących słupach, wymiana opraw na 
energooszczędne typu LED wraz z wymianą części słupów i ich 
dogęszczeniem, montaż opraw energooszczędnych typu LED wraz z 
demontażem części słupów, montażem nowych i budową nowej linii 
kablowej zasilającej, budowa nowych skrzynek oświetleniowych na 
modernizowanych odcinkach oświetlenia, modernizacja istniejących 
skrzynek oświetleniowych, instalacja i konfiguracja systemu zarządzania 
oświetleniem zewnętrznym. 

 Budowa nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w 
pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie 
Gminy Kobylnica realizowana ma być w ramach formuły partnerstwa 
publiczno – prywatnego 

764 szt. 

1086 szt. 

1850 szt.*

*dokładna liczba może ulec zmianie w 

drodze dalszych decyzji i postępowań
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Harmonogram działań związanych z realizacją 
inwestycji oświetleniowej w ramach PPP

Październik 2019

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Styczeń 2020 

Luty 2020

Marzec 2020

zaproszenie do składania ofert

składanie ofert

wybór ofert i rozpoczęcie procedury

wybór ofert i rozpoczęcie procedury

zawarcie umowy z partnerem

Aktualnie zakończone zostały uzgodnienia treści umowy, treści ogłoszenia i podziału ryzyk.

Potrzebna jest jeszcze analiza finansowa przedsięwzięcia w formie wykupu wierzytelności.



podział ryzyk
między strony 
kontraktu

rozbudowa 
infrastruktury

zastosowanie 
najnowszych 
technologii oraz 
sprawne 
zarządzanie 
inwestycją

doświadczenie z 
realizacji PPP w 
innych projektach

Korzyści 
sektora 

publicznego
podział ryzyk
między strony 
kontraktu

zdobycie nowej 
wiedzy i 
doświadczenia z 
realizacji zadań we 
współpracy z 
samorządem

promocja jednostki 
prywatnej na rynku

poszerzanie rynku 
działań firmy

Korzyści 
sektora 

prywatnego



PPP daje szanse samorządom!

 Należy także stanowczo podkreślić, że PPP to narzędzie sprawnego 

wywiązywania się przez administrację samorządową z zadań publicznych, w 

tym świadczenia usług użyteczności publicznej we współpracy z partnerem 

prywatnym. 

 Partnerstwo publiczno-prywatne to koncepcja od dawna wykorzystywana  w 

najlepiej rozwiniętych gospodarkach świata.

 Połączenie potencjału jednostek publicznych i prywatnych umożliwia 

skuteczniejsze oraz efektywniejsze świadczenie usług publicznych i tworzenie 

zupełnie nowej infrastruktury.

 Sytuacja gospodarcza oraz ograniczone środki budżetowe zmuszają podmioty 

publiczne do poszukiwania nowych, innowacyjnych metod finansowania 

wyznaczonych zadań.



Wątpliwości dotyczące PPP

W porównaniu do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata Polska jest na początku drogi. Brak 

współpracy obu sektorów związany jest z niewielką znajomością podstawowych zasad określających 

odpowiednie przygotowanie oraz realizację danego projektu. 

W obecnym czasie zarówno rząd, jak i wiele samorządów znajduje się pod silną presją budżetową, 

pojawia się więc pytanie: jaki sposób jest najlepszy, aby włączać w finansowanie i rozwój 

infrastruktury także stronę prywatną. 

Jestem przekonany, że w związku z wzrastającym deficytem budżetowym przedsięwzięcia 

realizowane w ramach PPP staną się niebawem przez sektor publiczny uznawane za dobre 

rozwiązanie. Korzyści uzyskują obie strony, co przekłada się na efektywność realizowanego 

przedsięwzięcia. 



Niewielka liczba projektów 
zrealizowanych w oparciu o 

ustawę PPP oraz ustawę o koncesji

Niewystarczająca 
dostępność „doradcy” dla 

strony publicznej (wsparcie 
doradcy to większa szansa 

na lepszy wzór umowy, 
lepsze negocjacje)

Niewielka liczba projektów pilotażowych, 
które byłyby przykładem przedsięwzięcia 

zakończonego sukcesem 

Wciąż niewielkie doświadczenie 
praktyczne w realizacji 

projektów PPP



Dziękuję za uwagę
Leszek Kuliński

Wójt Gminy Kobylnica

Poznań, 17.09.2019


