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Polski rynek PPP – istota instytucji

Definicja PPP:

• Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

• Współpraca przebiegająca na podstawie umowy

• zawartej w trybie konkurencyjnym (forma zamówienia publicznego),

• dotycząca realizacji zadania publicznego,

• w ramach której podmiot publiczny i partner prywatny dzielą się zadaniami i
związanymi z ich realizacją ryzkami,

• w taki sposób, aby przedsięwzięcie, które wspólnie realizują było
zrealizowane jak najefektywniej

• przy uwzględnieniu całego cyklu życia jego realizacji.

• Najistotniejsze we współpracy typu PPP, są ryzyka związane z etapem
budowy oraz ryzyko dostępności i ryzyko ekonomiczne związane z
realizacją przedsięwzięcia co determinuje mechanizm wynagradzania
strony prywatnej.

• PPP, dotyczy to również modelu koncesyjnego.



Fakty i mity dotyczące PPP
PPP to nie jest prywatyzacja

rozliczeń majątkowych i nie ma możliwości nieuzasadnionego „uwłaszczenia się” na

majątku publicznym przez partnera prywatnego.

PPP nie jest nadmiernie skomplikowane

Przetarg PPP umożliwia jednorazowe przeprowadzenie kilku zamówień z większą

pewnością prawidłowej ich realizacji. Średni czas od wszczęcia postępowania do

zawarcia umowy o PPP to 257 dni. W ramach przetargu PPP kontraktowany jest za

jednym razem cały zestaw usług (projekt, finansowanie, budowa, eksploatacja i

zarządzanie infrastrukturą).

PPP to nie jest BBP (czyli Budowanie Bez Pieniędzy).

Fałszywy mit wyjątkowego zagrożenia korupcyjnego i kontrolnego związanego

z realizacją przedsięwzięć PPP.



Dlaczego w Polsce warto inwestować w formule PPP? 

1. Możliwość zaangażowania środków inwestycyjnych sektora prywatnego w

realizację zadań publicznych (budowa infrastruktury i świadczenie usług

użyteczności publicznej).

2. Możliwość przekazania do sektora prywatnego szeregu zadań i związanych z ich

realizacją ryzyk, zwłaszcza ryzyka budowy, finansowania, dostępności i ryzyka

ekonomicznego powodzenia przedsięwzięcia.

3. Szansa na szybszą realizację zadań inwestycyjnych oraz szerszy zakres usług

świadczonych w ramach przedsięwzięcia PPP.

4. Transfer do administracji publicznej najnowszych rozwiązań organizacyjnych

i technicznych (know how) sektora prywatnego. Sprawniejsza administracja (rozwój

kompetencji zarządczych).

5. Szansa na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych i majątku strony

publicznej. Większa płynność finansowa, możliwość uwolnienia rezerw związanych

z lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów bez ich sprzedaży (koncesje

usługowe).

6. Ograniczone zasoby wymagają lepszej relacji wydatków do otrzymywanych

w zamian świadczeń.

7. Pośrednie zasilenie zadań publicznych z obszarów znajdujących się poza

gospodarką komunalną.



Wprowadzenie do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego

• Do wznoszenia nowej infrastruktury (modernizacji) i świadczenia usług

użyteczności publicznej istotniejsze jest sterowanie jakością.

• Umowa, jaką jest umowa o PPP / koncesji to umowa cywilnoprawna, od innych

umów zawieranych w obrocie prywatnym różni ją nie treść, lecz cel i tryb zawarcia,

narzucony naturą środków zaangażowanych we współpracę.

• Władza to możliwość przymuszenia do określonych działań, ale i odpowiedzialność

za efekty. Na władzy zawsze spoczywa odpowiedzialność za to jakie instrumenty

stosuje i jaka jest ich efektywność – czy cel jest osiągnięty.

• Ważne jest konsekwentne kontrolowanie przebiegu wdrażania umowy

o PPP/koncesji – tylko wtedy można spodziewać się ostatecznej efektywności

planowanych działań, stosownie do przyjętych założeń i zapisów kontraktu (oferty

strony prywatnej).



Wprowadzenie do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego

• Korzyść dla interesu publicznego wynikająca z zastosowania PPP jako alternatywy

dla samodzielnej (tradycyjnej) realizacji konkretnego przedsięwzięcia może mieć w

m. in. charakter:

o Ilościowy/finansowy – ujęty jako wielkość nakładów finansowych budżetu do

efektów. Niższe nakłady te same efekty lub lepsze efekty wydatków

proporcjonalnie do wyższych nakładów,

o jakościowy/organizacyjny – ujęty jako proporcjonalnie lepsza jakość usług

wobec nakładów.

• Korzyść z realizacji zadania w formule PPP może być też ujęta w odniesieniu nie do

samego projektu, ale do całego budżetu realizacji danego zadania ujętego jako

całość (konieczne jest przeanalizowanie całego cyklu życia konkretnego

przedsięwzięcia).

• Niekiedy korzyść stwierdzić można z perspektywy budżetu lub podatnika.



Wprowadzenie do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego

Najważniejsze cechy



Źródła prawa w zakresie PPP 

Polskie źródła prawa PPP – poprzedni stan prawny

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.z

2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)

• Pierwsza regulacja koncesyjna – poprzedni stan prawny – ale wpływa jeszcze na

rynek.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Polskie źródła prawa PPP – aktualny stan prawny

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z

2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), zwana dalej u.p.p.p; Ustawa o PPP była

przedmiotem rozległej nowelizacji w drodze ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie

ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

2018 poz. 1693)!

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów

ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie (Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z

późn. zm.).

• Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub

usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920), zwana dalej ustawą o koncesjach

o Ustawa weszła w życie 13 grudnia 2016 r.;

o Ustawa uchyla ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane

lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113);



Źródła prawa w zakresie PPP 

Wynagrodzenie partnera prywatnego a tryb wyboru partnera prywatnego  -

tryby zasadnicze, z preferencją dla UPZP

• Art.4. u.p.p.p.

1. Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z2017r. poz.1579 i 2018 oraz z 2018r. poz.1560, 1603, 1669

i 1693), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.

2. Jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma spełniać warunki określone

w art. 3 ustawy o koncesjach, do wyboru partnera prywatnego i umowy

o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy albo ustawy,

o której mowa w ust.1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie

art. 4 u.p.p.p.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Wynagrodzenie partnera prywatnego a tryb wyboru partnera prywatnego  -

tryby wyjątkowy

3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa o koncesjach ani ustawa

prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w

sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz

przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności,

przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku

wniesienia przez podmiot publiczny wkładu własnego będącego

nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP– definicja rekonstruowana na podstawie ustawy o PPP.

• Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest:

o wspólna realizacja przedsięwzięcia,

Współpraca nie ogranicza się wyłącznie do nabycia usługi, dostaw lub robót budowlanych

w zamian za ustaloną zapłatę (jak w zwykłym zamówieniu publicznym).

o oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem

prywatnym.

Ustawodawca nie reguluje szczegółowego podziału zadań.

• Gospodarzem współpracy jest podmiot publiczny – przedsięwzięcie nie może

wykraczać w zamiarze posługującej się nim administracji poza zakres zadań

publicznych – jest to możliwe jedynie wyjątkowo w części koncesyjnego

wynagrodzenia strony prywatnej w zamian za wywiązanie się z zadań publicznych.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP – podział ryzyk

• U.p.p.p. nie precyzuje, co to jest ryzyko, ani nie wprowadza kategorii ryzyka,

częściowo kwestia ta uregulowana jest na poziomie rozporządzenia do

art. 18a u.p.p.p.

• Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie – tzn. nie można wszelkich zadań i ryzyk

(odpowiedzialności za wykonanie zadań) powierzyć tylko stronie prywatnej.

• Kategorie ryzyka, zasady ich podziału będą zależne od modelu zastosowanego PPP,

obszaru zadań publicznych w jakich realizowana jest współpraca, stosownie do

wyniku negocjacji.

• Podstawowe znaczenie mają ryzyka dostępności i ryzyko ekonomiczne (podaży i

popytu) – treść ekonomiczna przedsięwzięcia (model wynagrodzenia) determinuje

model prawny przedsięwzięcia.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP– definicja przedsięwzięcia

• Przez „przedsięwzięcie” należy rozumieć:

o budowę lub remont obiektu budowlanego;

o świadczenie usług;

o wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego

w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność;

o lub inne świadczenie

połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest

wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim

związany.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP– budowa lub/i remont

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118, z późn. zm.) zwane u.p.b:

• przez obiekt budowlany należy rozumieć:

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

o obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1. u.p.b.)

• przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3

pkt 6 u.p.b.).

• przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8. u.p.b.).



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP– kluczowe elementy

• Przedsięwzięcie PPP musi być połączone z:

o utrzymaniem lub

o zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji

przedsięwzięcia publiczno- prywatnego lub jest z nim związany.

• Będą to kluczowe elementy odróżniające PPP od zwykłych zamówień publicznych.

• Musi w PPP istnieć substrat pieczy partnera prywatnego nad składnikiem

majątkowym w okresie trwania umowy. Składnikiem majątkowym może być:

o nieruchomość lub części składowe nieruchomości,

o przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55[1] K.C.,

o rzecz ruchoma,

o prawo majątkowe.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP– podmiot publiczny

Podmiotem publicznym będzie:

a) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych,

b) inna, niż określona w lit. a, osoba prawna, utworzona w celu zaspokajania potrzeb

o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani

handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a,

pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot

o finansują ją w ponad 50% lub

o posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub

o sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub

o mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub

zarządzającego,

c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Przedmiot PPP– partner prywatny

• Partnerem prywatnym będzie przedsiębiorca, w tym również zagraniczny:

• Partnerem prywatnym może być osoba fizyczna (w tym również wspólnicy spółki

cywilnej), osoba prawna, jak również „ułomna” osoba prawna, wykonująca we własnym

imieniu zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz

zajmująca się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż, a także

działalnością zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

• Mogą być to również organizacje pozarządowe lub kościoły i związki wyznaniowe jeśli

formalnie działają jako przedsiębiorcy (wpis do właściwego rejestru lub jako udziałowiec

spółki).

• Partnerem prywatnym będzie również mogła być np. spółka zależna od podmiotu

publicznego. Zawarcie umowy z takim podmiotem wymagało będzie jednak zastosowania

standardowej procedury eliminacyjnej (zamówienia publicznego lub postępowania o

wybór koncesjonariusza).



Źródła prawa w zakresie PPP 

Umowa o PPP

• Poprzez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartą w stosownym trybie:

• partner prywatny zobowiązuje się do:

o realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz

o poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub

poniesienia ich przez osobę trzecią,

• podmiot publiczny zobowiązuje się do:

o współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności

poprzez wniesienie wkładu własnego.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Wynagrodzenie partnera prywatnego

• Wynagrodzenie i wkład własny jako ekonomiczna motywacja dla sektora

prywatnego

• Wynagrodzenie partnera prywatnego powinno być świadczeniem ekwiwalentnym

do jego wkładu w realizację przedsięwzięcia.

o Ustawa wymaga jednak, aby wynagrodzenie partnera prywatnego zależało

przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności

przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

o Wyższemu zaangażowaniu odpowiadać powinna wyższa stopa zwrotu

inwestycji.

o Ustawa nie przesądza jednoznacznie jakie jest źródło wynagrodzenie partnera

prywatnego.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Wynagrodzenie partnera prywatnego

• Umowa może przewidywać szereg form wynagrodzenia partnera prywatnego

- to m.in.:

o zapłata części sumy pieniężnej przez podmiot publiczny,

o uiszczenie przez podmiot publiczny przez okres umowy dopłat, służących

pokryciu części kosztów świadczenia usług publicznych przez partnera

prywatnego,

o prawo partnera prywatnego do korzystania, pobierania pożytków lub innych

korzyści z przedsięwzięcia, lub z powstałych w jego ramach albo innych

składników majątkowych,

o udział partnera prywatnego w cenie zbycia składników majątkowych

powstałych w wyniku przedsięwzięcia,

o przeniesienie na partnera prywatnego własności składnika majątkowego (np.

nieruchomości)



Źródła prawa w zakresie PPP 

Współdziałanie podmiotu publicznego w ramach realizacji przedsięwzięcia

Współdziałanie może mieć różne formy:

• Zazwyczaj, współdziałanie podmiotu publicznego polegać będzie na wniesieniu

wkładu własnego.

• Stosownie do konkretnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, obszaru zadań

publicznych i modelu podziału ryzyk w ramach przedsięwzięcia, zmienia się zakres

współdziałania ze strony podmiotu publicznego. Niekiedy forma wynagrodzenia

jest wyborem politycznym – np. w projektach wodno-kanalizacyjnych.

• Zakres zaangażowania stron jest pochodną optymalizacji przedsięwzięcia.

• Najnowsze doświadczenia brytyjskie wskazują, że należy ponownie przemyśleć

przekazywanie partnerowi prywatnemu prostych zadań, jak sprzątanie, czy usługi

cateringowe (Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego wydane przez

Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii - ISBN 978-83-7633-299-4, strona ippp.pl)



Źródła prawa w zakresie PPP 

Współdziałanie podmiotu publicznego - wkład własny

Art. 2 ust. 5 u.p.p.p

• Wkład własny - świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego

polegające w szczególności na:

o poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym

sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego,

o wniesieniu składnika majątkowego.

Art. 9 ust. 1 u.p.p.p

• Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić

w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo

dzierżawy.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Współdziałanie podmiotu publicznego - wkład własny (gospodarka

nieruchomościami)

Art. 68a UGN

• Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub

sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość

jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust.

1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli

sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego.

• Sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 następuje z

zastrzeżeniem prawa odkupu. Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w

terminie 6 miesięcy od zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie

publiczno-prywatnym.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Współdziałanie podmiotu publicznego - wkład własny (gospodarka

nieruchomościami)

Art. 68a UGN

• Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,

jest obowiązany przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność nieruchomości

za zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i po uwzględnieniu jej waloryzacji. Do

prawa odkupu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 593 § 1 oraz

art. 594 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z

późn. zm.).



Źródła prawa w zakresie PPP 

Nieruchomość w ppp bez wkładu własnego

Nieruchomość przekazana może być Partnerowi Prywatnemu na podstawie

art. 13 ust. 1 a) UGN tj. samoistnego tytułu prawnego.

Nieruchomość przekazana zostanie nieodpłatnie celem jej utrzymania i

częściowego pobierania pożytków na okres realizacji Przedsięwzięcia. Nie

stanowi w tym wariancie wkładu własnego Podmiotu Publicznego.

Art. 13 1a. UGN Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy

partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), na

czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Współdziałanie podmiotu publicznego - wkład własny

Art. 9 ust. 2 u.p.p.p

Jeżeli składnik majątkowy wniesiony przez podmiot publiczny jest wykorzystywany przez

partnera prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w

umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny jest zobowiązany przekazać

ten składnik podmiotowi publicznemu na zasadach określonych w umowie o partnerstwie

publiczno-prywatnym.

Art. 9 ust 3 u.p.p.p.

Jeżeli składnik majątkowy był własnością partnera prywatnego, partnerowi prywatnemu

przysługuje zwrot wartości składnika majątkowego według stan z chwili przekazania. W innym

przypadku, partner prywatny może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają

pokrycia w korzyściach, które uzyskał ze składnika majątkowego. Zwrotu innych nakładów

może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość składnika w chwili przekazania podmiotowi

publicznemu. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której podmiot publiczny

na piśmie zażądał przekazania lub dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o

przekazanie, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Spółka (nowy Rozdział 4 u.p.p.p.)

Art. 14. 1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w

celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.

1a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej

wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem

podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w

podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.

2. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony

umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje

organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Spółka (nowy Rozdział 4 u.p.p.p.)

Art. 14a. 1.

1. Spółkę PPP, zawiązuje się na czas oznaczony, niezbędny do wykonania umowy o

partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zakończenia jej spraw.

2. Czas trwania spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1, może być przedłużony na czas

nieoznaczony, jeżeli partner prywatny przed upływem terminu, o którym mowa w

ust. 1, zbył udziały w tej spółce albo akcje tej spółki na rzecz podmiotu publicznego

albo zostały one umorzone.

Art. 14b. 1. W przypadku spółki PPP, najpóźniej w terminie roku od dnia

zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner

prywatny zbywa udziały w tej spółce albo akcje tej spółki na rzecz podmiotu

publicznego albo podlegają one umorzeniu. Przepisu art. 361 ustawy z dnia 15

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) nie stosuje

się.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Art. 16. 1. Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo

udziałów partnera prywatnego w spółce ppp.

2. Podmiot publiczny może wykonać prawo pierwokupu w ciągu trzech miesięcy

od dnia zawiadomienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z

osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje

dłuższy termin.

3. Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów z naruszeniem ust. 1 lub

2 jest nieważne.

SPÓLKA PPP:
Art. 15. u.p.p.p. Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki, spółki PPP wymaga:
1) zbycie lub obciążenie:
a) nieruchomości,
b) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny;
2) zawiązanie innej spółki;
3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Współdziałanie podmiotu publicznego - wkład własny

Wkład własny jako element wynagrodzenia – możliwe transfery

Art. 11. ust 1 i 1a.

Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner

prywatny lub spółka PPP, przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy,

który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, chyba że umowa o

partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej lub podmiot publiczny postanowi o

pozostawieniu składnika majątkowego w majątku spółki.

Partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, przekazuje

składnik majątkowy podmiotowi publicznemu w stanie niepogorszonym, z

uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa o

partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej.



Źródła prawa w zakresie PPP 

Wkład własny jako element wynagrodzenia – możliwe transfery

Art. 11. ust 2 i 3

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może stanowić, że przekazanie składnika

majątkowego nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki

handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa.

Roszczenie podmiotu publicznego przeciwko partnerowi prywatnemu lub spółce PPP o

przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia

czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Art. Art. 12. 1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny albo spółkę PPP, nieruchomości

będącej wkładem własnym, partnerowi prywatnemu przysługuje prawo pierwokupu, które może

być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o treści umowy zawartej z

osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin.

Uprawnienie dla partnera prywatnego – rok od zakończenia umowy. (tylko rzetelnego).
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Wynagrodzenie koncesjonariusza i ryzyko ekonomiczne - aktualny stan

prawny

Obecnie (art. 3 ustawy o koncesjach):

• Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi

wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami

za wynagrodzeniem.

• W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:

o wykonania robót budowlanych – wynagrodzenie stanowi wyłączne prawo do

eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie

prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);

o świadczenia usług i zarządzania tymi usługami – wynagrodzenie stanowi

wyłączne prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo

takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).
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Ustawa PPP, a ustawa koncesyjna

• Stosunek do ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesjach:

• Pzp oraz ustawa o koncesjach regulują przede wszystkim tryb wyboru odpowiednio
wykonawcy zamówienia publicznego i koncesjonariusza

Przepisy proceduralne dotyczące wyboru partnera prywatnego:

Ustawa o PPP:

Przepisy materialne:

- wniesienie wkładu własnego

- spółka celowa

- zarząd i eksploatacja

Ustawa koncesyjna
Prawo zamówień 

publicznych
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Ramy prawne realizacji projektów PPP w Polsce – Wytyczne Ministra

właściwego ds. rozwoju regionalnego (jednostka centralna ds. PPP):

1. Wytyczne PPP (Tom I). Przygotowanie projektów

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi doradcze – wzór

Załącznik 2. Lista dokumentów i informacji o Infrastrukturze Publicznej

Załącznik 3. Przykładowy Kwestionariusz dla Partnerów Prywatnych 

Załącznik 4. Przykładowy Kwestionariusz dla Instytucji Finansujących 

Załącznik 5. Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – drogi

Załącznik 6. Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – sektor wodno – kanalizacyjny 

Załącznik 7. Przykładowy Opis potrzeb i wymagań – sektor kubaturowy 

Załącznik 8. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – drogi

Załącznik 9. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – sektor wodno-kanalizacyjny (oczyszczalnia ścieków)

Załącznik 10. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – sektor kubaturowy (siedziba urzędu) 

Załącznik 11. Przykładowa matryca ryzyk

2. Wytyczne PPP (Tom II) - Postępowanie przetargowe 
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Ramy prawne realizacji projektów PPP w Polsce

• Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

• Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

• Ustawa Prawo zamówień publicznych.

+

• Ustawa o gospodarce komunalnej.

• Ustawa kodeks cywilny

• Ustawa o finansach publicznych.

• Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (UGK)

Art. 3 ust. 1 UGK

• UGK umożliwia gminie powierzenie wykonania zadania z zakresu gospodarki

komunalnej:

• osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym

nieposiadającym osobowości prawnej,

• z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, w trybie Ustawy o PPP,

Ustawy o koncesjach, Ustawy PZP oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie albo na zasadach ogólnych.

Stronami umowy są: gmina reprezentowana przez wójta, burmistrza lub prezydenta

miasta oraz przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej.
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Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ("UGK")

Spółki komunalne

• Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą tworzyć spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich

spółek (art. 9 ust. 1 u.g.k.).

• JST mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, o których

mowa w art. 14 ust. 1 u.p.p.p..

• Co do zasady, JST może tworzyć spółki lub przystępować do nich jedynie w celu

realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

• NALEŻY ZADBAĆ O KONKURENCYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA ANALOGICZNĄ JAK W

PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (PROJEKTU PPP).



Prawno-finansowe aspekty projektów PPP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UFP)

• Dług publiczny

• Każde przedsięwzięcie powinno podlegać szczegółowej analizie z punktu widzenia

jego wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji wydatków z umowy (art. 18a

u.p.p.p.).

• W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach

publicznych.

• Zmianie uległ m.in. przepis art. 72 UFP. Do tytułów dłużnych, wpływających na

wielkość państwowego długu publicznego, obok m.in. zaciągniętych kredytów

i pożyczek, zaliczone zostały m.in. zobowiązania finansowe z innych stosunków

prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających

z umów kredytów (art. 72 ust. 1a w zw. z art. 72 ust. 1 pkt. 2).



Polski rynek PPP

Case study - turystyka

Operator Hotelu Pod Dębem 



Polski rynek PPP

Case study - turystyka

• Nazwa projektu: Wyłonienie Operatora Hotelu Pod

Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu

pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni

publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i

dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla

mieszkańców Mazowsza.

• Wartość umowy: 2 754 544 zł.

• Długość umowy: 120 miesięcy (10 lat).

• Model: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na

roboty budowlane lub usługi.

• Celem przedsięwzięcia było zrealizowanie założeń

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wspartego ze

środków UE.

Urząd Miejski w Szydłowcu 

(podmiot publiczny)

System Management Sp. z 

o.o.  (partner prywatny)

12 II 2014

ogłoszenie postępowania

22 IV 2014

wybór najkorzystniejszej oferty

6 V 2014

zawarcie umowy

ETAP EKSPLOATACJI



Polski rynek PPP

Case study - turystyka

• Finansowanie: Koncesjonariusz zobowiązany jest ponosić koszty bieżącej

eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia. Wynagrodzenie Koncesjodawcy pochodzi

z opłat ponoszonych przez konsumentów usług świadczonych w ramach umowy.

• Ryzyko po stronie podmiotu publicznego: Ryzyko przekazania przedmiotu

przedsięwzięcia.

• Ryzyko po stronie koncesjonariusza: Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach

koncesji. Ryzyko związane z dostępnością (realizacją) zaplanowanych programów

atrakcji oraz zadeklarowanych cen usług.

• Wynagrodzenie: Opłaty od klientów hotelu i usług dodatkowych będących

przedmiotem koncesji.



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

• Nazwa projektu: Zagospodarowanie północnego cypla

Wyspy Spichrzów w Gdańsku.

• Wartość umowy: 400 000 000 zł.

• Długość umowy: 204 miesiące (17 lat).

• Model: Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub

usługi w zw. z art. 4 ust.1 u.p.p.p.

• Celem projektu jest rewitalizacja Wyspy Spichrzów. Poza

tradycyjną zabudową w postaci hoteli, obiektów

mieszkalnych lub inżynieryjnych, projekt obejmuje

budowę obrotowej kładki nad Motławą dla pieszych,

układu drogowego na wyspie i mostu Stągiewnego i

mostu zwodzonego.

14 III 2014

ogłoszenie postępowania

3 VI – 25 VIII 2014

negocjacje (4 tury)

ETAP BUDOWY

Urząd Miejski w Gdańsku

(podmiot publiczny)

Spółka Granaria

(partner prywatny)

31 III 2015

zawarcie umowy



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

• Głównym, bezpośrednim celem miasta jest

rewitalizacja kluczowego dla miasta obszaru. Celem

operacyjnym jest budowa infrastruktury (inwestycji

celu publicznego), jak i stymulowanie działań

inwestycyjnych w części prywatnej inwestycji.

• Inwestor w ramach umowy o ppp, jak i umów

towarzyszących, może ściśle kontrolować przebieg

obydwu procesów inwestycyjnych i kontroluje wkład

własny (nieruchomości).

• Co do zasady, wartość nakładów poczynionych w interesie publicznym

równoważona jest z ceną, jaką za nieruchomość kupioną w ramach transakcji sektor

prywatny zapłaci podmiotowi publicznemu. Przewidziana jest specyficzna „premia

finansowa” na rzecz Miasta Gdańska.



Polski rynek PPP
Case study – rewitalizacja

• Finansowanie: Część publiczna infrastruktury (inwestycje celu publicznego)

finansowane są dzięki sprzedaży nieruchomości stanowiących wkład podmiotu

publicznego. Część prywatna (inwestycje komercyjne) finansowane są ze środków

partnera prywatnego.

• Ryzyko po stronie podmiotu publicznego: Ryzyko związane z udostępnieniem

składnika majątkowego będącego wkładem do przedsięwzięcia.

• Ryzyko po stronie partnera prywatnego: Ryzyko projektowania i budowy. Ryzyko

pozyskania finansowania dla całego przedsięwzięcia. Ryzyko popytu na usługi

świadczone w ramach przedsięwzięcia w części komercyjnej (również w zakresie

sprzedaży nieruchomości). Ryzyko dostępności w zakresie inwestycji celu

publicznego.

• Wynagrodzenie: Pożytki związane z rozwojem części komercyjnej przedsięwzięcia -

możliwość czerpania wynagrodzenia ze świadczenia usług komercyjnych (hotele czy

lokale użytkowe) oraz sprzedaży tych nieruchomości po komercjalizacji lub jako

samodzielnych lokali.



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

• Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów dworca

PKP

w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem

podmiotów prywatnych.

• Wartość umowy: 100 000 000 zł.

• Długość umowy: 149 miesięcy (12 lat 7 miesięcy).

• Model: Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub

usługi w zw. z art. 4 ust.1 u.p.p.p.

• Celem projektu jest zmodernizowanie dworca

kolejowego, poszerzenie oferty turystycznej miasta

Sopotu oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej.

Celem strategicznym jest stworzenie reprezentacyjnej

zabudowy, architektoniczno-funkcjonalnej wizytówki

miasta Sopotu.

Przedsięwzięcie obejmuje dwa

kluczowe dla rozwoju

sopockiej turystyki obszary –

dworzec kolejowy i początek

miejskiego traktu

turystycznego, który kończy

się bezpośrednio na sopockim

molo.

Urzą ̨d Miasta Sopotu

(podmiot publiczny)

Bałtycka Grupa 

Inwestycyjna S.A.

(partner prywatny)

Polskie Koleje Państwowe 

SA

(podmiot publiczny)



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

• Projekt uzyskał wsparcie ze środków inicjatywy europejskiej JESSICA, będąc

pierwszym w Europie projektem hybrydowego PPP, finansowanym przy

wykorzystaniu zwrotnych środków pomocowych.

• Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację: układu komunikacyjnego;

zagospodarowania powierzchni przeznaczonych na funkcję dworca PKP; obiektów

handlowo-usługowych; hotelu; parkingów podziemnych oraz parkingu naziemnego

przy ul. Kolejowej.
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Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

• Finansowanie: Część publiczna infrastruktury (inwestycje celu publicznego w tym na

terenie PKP) finansowane są dzięki sprzedaży nieruchomości stanowiących wkład

podmiotu publicznego. Część prywatna (inwestycje komercyjne) finansowane są ze

środków partnera prywatnego.

• Jest to pierwszy w Europie projekt hybrydowy z wykorzystaniem inicjatywy

wspólnotowej JESSICA, partner prywatny uzyskał finansowanie przedsięwzięcia z

preferencyjnej pożyczki oraz środków własnych. Pożyczka udzielona z inicjatywy

JESSICA, to kwota w wysokości blisko 42 mln zł.

• Zamknięcie finansowe - 7 stycznia 2013 r (zawarcie umowy pożyczki z BGK).

• Ryzyko po stronie podmiotu publicznego: Ryzyko związane z udostępnieniem

składnika majątkowego będącego wkładem do przedsięwzięcia.



Polski rynek PPP

Case study – rewitalizacja

• Ryzyko po stronie partnera prywatnego: Ryzyko projektowania i budowy. Ryzyko

pozyskania finansowania dla całego przedsięwzięcia. Ryzyko popytu na usługi

świadczone w ramach przedsięwzięcia w części komercyjnej (również w zakresie

sprzedaży nieruchomości). Ryzyko dostępności w zakresie inwestycji celu

publicznego.

• Wynagrodzenie: Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania

pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, zrealizowanego na

terenach będących własnością Partnera Prywatnego, tj. z wyłączeniem układu

komunikacyjnego oraz obiektu dworca PKP. Dochody partnera prywatnego zostaną

pomniejszone o płatność na rzecz podmiotu publicznego. Ponadto przewidziana

została możliwość czerpania wynagrodzenia ze świadczenia usług komercyjnych

(hotele czy lokale użytkowe) oraz sprzedaży tych nieruchomości po komercjalizacji

lub jako samodzielnych lokali.



Budowa kompleksu 
mieszkaniowo-usługowego.

list intencyjny – wrzesień 2012r.

budowa, we współpracy z partnerem prywatnym, kompleksu 
mieszkaniowo-usługowego w Kobyłce na nieruchomości będącej 
własnością miasta

3 etapy, 300 mieszkań, 5-6 kondygnacji, usługi w parterze

realizacja w oparciu o ustawę o gospodarce komunalnej

tryb konkurencyjny: postępowanie o poszukiwaniu inwestora do 
spółki 

 zgłosiły się 2 podmioty

 seria spotkań negocjacyjnych z 2 podmiotami

 na zaproszenie do złożenia oferty odpowiedział jeden partner

Polski rynek PPP – model spółki 
komunalnej!



Budowa kompleksu 
mieszkaniowo-usługowego.

partner prywatny: konsorcjum 3 firm

Multibud Investment W.Ciurzyński S.A.

Unidevelopment Sp. z o.o.

Technobeton Sp. z o.o.

spółka: „Kobyłka Dom” Sp. z o.o. powołana w grudniu 2015 r. 

 zadaniem spółki jest zrealizowanie całego przedsięwzięcia

szacowana wartość inwestycji: 70 mln zł

zagospodarowanie terenu wokół obiektów (3ha park)

wykorzystanie części powierzchni usługowej (minimum 1500 m2) na potrzeby 
publiczne: bibliotekę miejską, przedszkole, przychodnia zdrowia

http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/archiwum/3/wiadomosc/211509/poszukiwan
ie_inwestora_do_spolki_celowej_w_celu_realizacji_przed

Polski rynek PPP – model spółki 
komunalnej!



Budowa kompleksu 
mieszkaniowo-usługowego.

I etap:

powołanie spółki: grudzień 2015

 przygotowanie projektu

 uzyskanie pozwolenia na budowę

 podniesienie kapitału

rozpoczęcie budowy: listopad 2016

początek sprzedaży mieszkań: grudzień 2016

 84 mieszkania 31-66m2

 średnia cena 4,5 tys./m2

 garaż podziemny

 1000m2 usług w parterze (dla miasta)

www.kobylkadom.pl

Polski rynek PPP – model spółki 
komunalnej!



Budowa kompleksu 
mieszkaniowo-usługowego.

II/III etap

 195 mieszkań

 1700 m2 usług

Polski rynek PPP – model spółki 
komunalnej!



Budowa kompleksu 
mieszkaniowo-usługowego.

gwarantowany min. 24% udział miasta w kapitale 
zakładowym spółki

udziały miasta objęte w zamian za aport 

partner prywatny obejmuje udziały w zamian za wkład 
pieniężny

zagwarantowane 1500m2 powierzchni usługowej dla 
miasta

udział w zysku ze sprzedaży mieszkań na rynku

wpływ na zagospodarowanie terenu

obsada organów spółki – wpływ na zarządzanie spółką

 2 z 4 osób Zarządzie, 1 z 4 osób w Radzie Nadzorczej w tym 
gwarantowany Przewodniczący

określony mechanizm wyceny nieruchomości, 
podniesienia kapitału, wyjścia ze spółki

Polski rynek PPP – model spółki 
komunalnej!



Polski rynek PPP

Case study – gospodarka wodno-kanalizacyjna

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule PPP



Polski rynek PPP

Case study – gospodarka wodno-kanalizacyjna

• Nazwa projektu: Przedmiotem postępowania jest

budowa oczyszczalni ścieków w Mławie, realizowana w

formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz

świadczenie usług w zakresie odbioru i oczyszczania

ścieków komunalnych.

• Wartość umowy: 50 000 000 zł.

• Długość umowy: 396 miesięcy (33 lata).

• Model: Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub

usługi w zw. z art. 4 ust.1 Ustawy o PPP.

• Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z

projektowaniem, finansowaniem i jej eksploatacją przez

partnera.

Urząd Miasta Mława

(podmiot publiczny)

ONDEO Polska Sp. z o.o.

(partner prywatny)



Polski rynek PPP

Case study – budynki publiczne

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu 



Polski rynek PPP

Case study – budynki publiczne

• Nazwa projektu: Budowa budynku Sądu Rejonowego w

Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule

partnerstwa publiczno-prywatnego.

• Wartość umowy: 49 000 000 zł.

• Długość umowy: 279 miesięcy (23 lata 3 miesiące).

• Model: Ustawa Prawo zamówień publicznych w zw. z art.

4 ust. 2 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

• Zaprojektowanie i budowa budynku Sądu Rejonowego w

Nowym Sączu, realizowane w formule PPP, utrzymanie i

zarządzanie budynkiem. Efektem projektu jest

zapewnienie Ministerstwu Sprawiedliwości obiektu,

odpowiadającego standardom pracy i obsługi klientów

przy optymalizacji kosztów, również efektywność

energetyczna.

12 X 2013

ogłoszenie postępowania

ETAP BUDOWY

Sąd Okręgowy 

w Nowym Sączu

(podmiot publiczny)

PPP Projekt Sp. z o.o.

(partner prywatny)

05 III 2015

zawarcie umowy



Polski rynek PPP

Case study – budynki publiczne

Domy socjalne w Oławie



Polski rynek PPP

Case study – budynki publiczne

• Nazwa projektu: Zaprojektowanie, wybudowanie i 

zarządzanie budynkiem wraz z infrastrukturą i 

zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na lokale 

socjalne w Oławie, przy Zwierzyniec Duży w systemie 

partnerstwa publiczno-prywatnego.

• Wartość umowy: 5 736 000 zł.

• Długość umowy: 144 miesiące (12 lat).

• Model: Ustawa Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 

4 ust. 2 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

• Celem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie 

budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne 

(poszerzenie bazy mieszkaniowej dostępnej dla Miasta)

9 X 2012

ogłoszenie postępowania

ETAP EKSPLOATACJI

Urząd Miejski w Oławie

(podmiot publiczny)

MPM DEVELOPMENT 

(partner prywatny)

2 XI 2012

zawarcie umowy



Polski rynek PPP

Case study – infrastruktura transportowa

Budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie



Polski rynek PPP

Case study – infrastruktura transportowa

• Nazwa projektu: Koncesja na budowę i utrzymanie wiat

przystankowych oraz innych elementów wyposażenia.

• Wartość umowy: 98 000 000 zł.

• Długość umowy: 108 miesięcy (9 lat).

• Model: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na

roboty budowlane lub usługi.

• Celem projektu jest wymiana wiat przystankowych

w Warszawie przy udziale partnera prywatnego.

18 V 2010

ogłoszenie postępowania

ETAP EKSPLOATACJI

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy

(podmiot publiczny)

konsorcjum: 

AMS oraz Stroer Polska 

(partner prywatny)

18 XII 2013

zawarcie umowy



Polski rynek PPP

Case study – infrastruktura transportowa /rewitalizacja

Źródło: http://investmap.pl/inwestycja/zdjecia/krakow-przejscie-podziemne-pod-ul-lubicz



Polski rynek PPP

Case study – infrastruktura 
transportowa/rewitalizacja

• Nazwa projektu: Koncesja – przebudowa przejścia podziemnego

Lubicz – Basztowa wraz z budową nowych pawilonów

handlowych oraz modernizacją istniejących.

• Wartość umowy: 2 583 000 zł.

• Długość umowy: 144 miesiące (12 lat).

• Model: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty

budowlane lub usługi.

• Celem projektu jest przebudowa przejścia podziemnego wraz z

wyposażeniem przejścia we własne oświetlenie oraz system

monitoringu wizyjnego, dostosowanie obiektu dla osób

niepełnosprawnych, wykonanie przez koncesjonariusza 16 lokali

handlowych, które będzie eksploatował oraz złożenie przez

koncesjonariusza w pierwszej kolejności oferty najmu lokali

handlowych oraz miejsc przeznaczonych pod handel obwoźny

osobom prowadzącym działalność handlową.

4 VII 2011

ogłoszenie postępowania

ETAP EKSPLOATACJI

Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu 

w Krakowie ZIKiT

(podmiot publiczny)

Konsorcjum firm: 

FORTUNET Robert Dulba, 

ATIA Spółka z o.o. 

(partner prywatny)

1 XII 2011

zawarcie umowy



Polski rynek PPP

Case study – efektywność energetyczna

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ZgierzuFot. PTWP (Andrzej Wawok)



Polski rynek PPP

Case study – efektywność energetyczna

• Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków

oświatowych Miasta Zgierza.

• Wartość umowy: 56,6 mln zł.

• Długość umowy: 300 miesięcy (15 lat).

• Model: Ustawa Prawo zamówień publicznych w zw. z art.

4 ust. 2 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

• Celem projektu jest modernizacja energetyczna i

rewitalizacja 23 obiektów oświatowych w Zgierzu, a

także zagwarantowanie uzyskania blisko 45 proc.

oszczędności w zużyciu energii.

25 IX 2015

ogłoszenie postępowania

ETAP BUDOWY

Urza ̨d Miasta Zgierza

(podmiot publiczny)

ENGIE Services Sp. z o.o.

(partner prywatny)

30 I 2017

zawarcie umowy



Nowe prawo dla przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i

remontów oraz niektórych innych ustaw.

Przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest
przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

a) wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy
niskoemisyjne,

b) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz przyłączenie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej,



Nowe prawo dla przedsięwzięć niskoemisyjnych.
Przedsięwzięcia niskoemisyjne i gminne programy niskoemisyjne 

Art. 11b. 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza 
w gminie, w szczególności przez realizację przez gminę przedsięwzięć 
niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, 
finansowanych na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”, może zostać 
ustanowiony gminny program niskoemisyjny. 

2. Gminny program niskoemisyjny ustanawia, w drodze uchwały, rada gminy. 

!Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach porozumienia może 
obejmować w szczególności koszty: 

1) likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki 
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę 
użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo 
wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne 
albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną; 

2) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej 
albo gazowej, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia 
której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

3) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego 



Podsumowanie:

Środki własne gmin + dotacje + środki partnera

Zakres: Budynki użyteczności publicznej + 
mieszkania komunalne + TBS + spółdzielnie + 
wspólnoty + domy indywidualne. 

+ Ciepło systemowe – gospodarka 
odpadami/kogeneracja

+ Rewitalizacja?



Dziękuję za uwagę

Zapraszam do udziału w badaniach i 
szkoleniach, zachęcam do prenumeraty 

FORUM PPP

Ippp.pl

bartosz.korbus@ippp.pl

tel. 510-237-765
ul Noakowskiego 24 00-668 Warszawa

mailto:bartosz.korbus@ippp.pl

