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1. Wprowadzenie 

Przekazujemy w Paostwa ręce piąty już raport rynkowy przygotowany przez zespół 

Investment Support. Publikowane przez nas co pół roku raporty stanowią pierwsze źródło 

aktualnych informacji o stanie rynku PPP i koncesji oraz jego rozwoju na przestrzeni lat.  

Tym razem zapraszamy Paostwa do zapoznania się z trzecią publikacją stanowiącą 

podsumowanie pełnego roku na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, roku 

2011, stanowiącego trzeci rok funkcjonowania nowych regulacji prawnych tj. ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze 

zm.; zwanej dalej: ustawą o PPP) oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zm.; zwanej dalej: ustawą o 

koncesji). 

Rynek inwestycji planowanych do realizacji z partnerem prywatnym dynamicznie się 

zmienia, co przejawia się zarówno w liczbie sektorów, w których realizowane są tego typu 

przedsięwzięcia, jak i poprzez różnorodnośd podmiotów publicznych, które podejmują się 

projektów koncesyjnych i PPP.   

Niniejsze opracowanie tradycyjnie w pierwszej części obejmuje statystyki rynkowe oraz analizy 

warunków realizacji planowanych przedsięwzięd. W kolejnym rozdziale analizie poddano 

zastosowane w projektach procedury wyboru partnera prywatnego a ostatnia częśd Raportu 

zawiera analizę biznesowych uwarunkowao realizacji przedsięwzięd. 

Od początku 2009 roku liczba projektów publiczno-prywatnych w sposób naturalny zwiększa 

się i pod koniec 2011 roku sięga już 144 przedsięwzięd. Przy czym szczególną uwagę 

zwracamy w tym raporcie na przedsięwzięcia znajdujące się na etapie umowy między 

partnerami, doceniając dorobek tych podmiotów, którym udało się nawiązad współpracę 

w burzliwym otoczeniu gospodarczym. 

Głównym źródłem informacji dla niniejszego Raportu były ogłoszenia o koncesji 

i o zamówieniach, które ukazały się w 2011 r. w Biuletynie Zamówieo Publicznych i/lub 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

W opracowaniu niniejszego Raportu skorzystano także z informacji dostępnych na portalach 

internetowych jednostek zamawiających. Dodatkowym źródłem wiedzy były rozmowy 

telefoniczne z przedstawicielami podmiotów publicznych, które miały miejsce w styczniu 

2012 r. 

Raport zawiera dane aktualne na dzieo 20 stycznia 2012 r.   
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2. Podsumowanie 

 

W 2011 roku podmioty publiczne zamieściły 42 ogłoszenia projektów planowanych do 

realizacji z partnerami prywatnymi, przy czym 24 ogłoszenia dotyczyły przedsięwzięd 

koncesyjnych, a 18 dotyczyło projektów ogłoszonych na podstawie ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

Mimo trudnej sytuacji na rynku w I połowie 2011 roku, kiedy zamieszczono tylko 16 ogłoszeo 

przedsięwzięd planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi, cały 2011 rok zamknęliśmy 

liczbą ogłoszeo przekraczającą liczbę projektów za 2009 rok. 

Ponadto, warto podkreślid, iż w 2011 roku ogłoszono aż 36 zupełnie nowych przedsięwzięd, 

niebędących powtórzeniem ogłoszeo z poprzednich lat.  

 Formuły realizacji przedsięwzięd  

Projekty ogłoszone w 2011 roku realizowane są w różnych formułach prawno-finansowych: 

 12 koncesji na usługi; 

 12 koncesji na roboty budowlane; 

 14 PPP w trybie koncesji; 

 4 PPP w trybie PZP. 

Od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty 

budowlane, koncesja jest wiodącą formułą realizacji inwestycji publiczno-prywatnych 

w Polsce. Trend ten utrzymywany jest na przestrzeni trzech lat funkcjonowania 

wspomnianych ustaw. 

 Podmioty publiczne 

W 2011 roku zdecydowana większośd projektów publiczno-prywatnych została ogłoszona 

bezpośrednio przez gminy i miasta – aż 28 ogłoszeo. W 2011 roku po realizację projektów 

inwestycyjnych przy udziale partnerów prywatnych sięgają również zupełnie nowe podmioty, 

jak zakład karny, zakład opieki zdrowotnej, placówki wychowania pozaszkolnego, czy też 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.  

 Lokalizacja inwestycji 

W 2011 roku pod względem liczby ogłoszonych projektów publiczno-prywatnych przodują 

trzy województwa: województwo dolnośląskie, małopolskie i śląskie, w których 

zamieszczono po 7 ogłoszeo przedsięwzięd planowanych do realizacji z partnerami 

prywatnymi.  
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 Sektory, w których planowano PPP i koncesje 

W 2011 roku, podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością w zakresie 

projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się sektor sportowo-

rekreacyjny. Widad jednak znaczące przechylenie się rynku w stronę projektów związanych 

z infrastrukturą miejską i komunalną. Bardzo ważnym sektorem w 2011 roku jest 

infrastruktura miejska, w której ogłoszono aż 8 postępowao oraz gospodarka odpadami, w 

której ogłoszono 5 postępowao. Ogłoszono również cztery projekty parkingowe oraz po trzy w 

zakresie budownictwa komunalnego i edukacji. 

 Czas trwania przedsięwzięcia 

Planowany czas trwania PPP i koncesji w analizowanych ogłoszeniach często stanowił jedno 

z kryteriów wyboru partnera prywatnego. Taka sytuacja miała miejsce aż w 16 przypadkach 

(6 koncesjach, 9 PPP w trybie koncesji i 1 PPP w PZP). 

 Wartośd przedsięwzięd 

W 2011 roku w ogłoszonych postępowaniach podano wartośd projektów w 33 z 42 ogłoszeo, 

które łącznie dają sumę 1.482.051.408,09 zł netto. Wartośd rynku za ostatnie trzy lata w 

zakresie ogłoszonych przedsięwzięd koncesyjnych i PPP, w których podano szacunkową 

wartośd projektu, wynosi zatem około 5 miliardów zł. 

 PPP a środki unijne 

W 2011 roku tylko w jednym projekcie planuje się połączenie funduszy unijnych z formułą 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Tym przedsięwzięciem jest System Gospodarki 

Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1, który odnosi się do Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, oś II, Gospodarka odpadami i ochrona powietrza. 

 Procedura wyboru partnera prywatnego 

Koncesyjny tryb wyboru przewidziany w Ustawie o koncesji został zastosowany w 24 

ogłoszeniach dla projektów koncesyjnych i w 14 ogłoszeniach projektów PPP w trybie koncesji 

opublikowanych w 2011 r.  

W przypadku trybów przewidzianych w Prawie zamówieo publicznych, dialog konkurencyjny 

został zastosowany w trzech projektach PPP w PZP w 2011 r. W czwartym projekcie 

realizowanym w formule PPP w PZP zastosowano tryb przetargu ograniczonego. 

Wynagrodzenie partnera prywatnego 

W ogłoszeniach z 2011 roku w 10 przypadkach przewidziano możliwośd finansowego 

zaangażowania podmiotu publicznego.  W 27 na 37 projektów, w których poinformowano o 

wynagrodzeniu przewidzianym dla partnera prywatnego, przewidziano wynagrodzenie w 

formie wyłącznego prawa do eksploatacji obiektu czy infrastruktury. 
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 Stan realizacji projektów publiczno-prywatnych w 2011 r. 

W 2011 roku podpisano aż 11 umów z partnerami prywatnymi, przy czym zdecydowany 

prym wiodą projekty w formule koncesji na usługi – podpisano aż 8 umów koncesji na 

usługi. Sukcesem w postaci podpisanej umowy zakooczyła się również 1 koncesja na roboty 

budowlane oraz 2 PPP w trybie koncesji. 

W ostatnich trzech latach podpisano w sumie 27 umów z partnerami prywatnymi, z czego 11 

stanowiły umowy o koncesji na usługi, 8 - umowy o koncesji na roboty budowlane, 5 - umowy 

o PPP w trybie koncesji oraz 3 - umowy o PPP w trybie PZP. 
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3. Rynek koncesji i PPP w 2011 roku 

 

3.1 Statystyki ogólne 

Ogłoszenia o koncesji i PPP w 2011 r. 

W 2011 roku podmioty publiczne zamieściły 42 ogłoszenia projektów planowanych do 

realizacji z partnerami prywatnymi, przy czym 24 ogłoszenia dotyczyły przedsięwzięd 

koncesyjnych, a 18 dotyczyło projektów ogłoszonych na podstawie ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

Wykres 1 Ogłoszenia o koncesji i PPP w 2011 r. 

 
Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Na wykresie nr 2 zamieszczonym poniżej przedstawiono dynamikę rynku projektów PPP i 

koncesyjnych w układzie miesięcznym. Najwięcej projektów w 2011 roku zostało ogłoszonych 

w II półroczu – w szczególności w lipcu i wrześniu.  
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Wykres 2 Ogłoszenia o koncesji i PPP w podziale na miesiące w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Natomiast dynamikę rynku w ostatnich latach znakomicie pokazuje wykres, przedstawiający 

liczbę ogłaszanych projektów w poszczególnych półroczach od momentu obowiązywania 

nowych ustaw. 

Wykres 3 Ogłoszenia o koncesji i PPP w układzie półrocznym w latach 2009-2011 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 
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W 2011 roku liczba projektów ani w pierwszym, ani drugim półroczu nie przekroczyła liczby 38 

ogłoszeo osiągniętej w I poł. 2010 r. Jednak obecnie tendencja rynku jest ponownie 

zwyżkowa, gdyż nastąpiło odbicie po słabych wynikach za I poł. 2011 roku. Obecnie liczba 

projektów w II poł. 2011 roku przekroczyła liczbę projektów za II poł. 2010 roku.  

Rzeczywista liczba przedsięwzięd 

W 2011 roku, mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej, ogłoszono aż 36 zupełnie nowych 

przedsięwzięd, niebędących powtórzeniem projektów z poprzednich lat. Liczba nowych 

projektów wynika z faktu, iż trzy projekty spośród 42 ogłoszonych przedsięwzięd stanowiły 

powtórzenie ogłoszeo z poprzednich lat, jeden z projektów z 2011 roku ogłaszany był 

trzykrotnie, a jedno przedsięwzięcie - dwukrotnie. 

Trzy poniższe postępowania stanowiły ponowne ogłoszenia projektów, które nie doszły do 

skutku w poprzednich latach: 

 Gmina Zabierzów - Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na realizację 

w kompletnym stanie wykooczeniowym pod klucz budynku ośrodka (centrum) usług 

medycznych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; 

 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. - Budowa parkingu podziemnego 

dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną 

infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu; 

 Miasto Chełm - Centrum sportów wodnych – modernizacja miejsca wykorzystywanego 

do kąpieli Glinianki w Chełmie. 

Trzykrotnie ogłaszany był również w 2011 roku projekt „Remont i rozbudowa ośrodka 

obozowo-wypoczynkowego w miejscowości Wicie” przez Centrum Młodzieży im. dr Henryka 

Jordana w Krakowie.  

Natomiast dwukrotnie został ogłoszony projekt „Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na 

klub dziecięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowadzenia klubu dziecięcego dla 30 dzieci 

w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej przez okres co najmniej 5 lat licząc od 

01.01.2012 r.” Należy zwrócid uwagę, iż ponowne ogłoszenie tego projektu nastąpiło dzieo po 

pierwszym ogłoszeniu. 

W niniejszym raporcie statystyki prowadzone są w oparciu o pełną liczbę ogłoszeo, nie zaś 

wyłącznie na podstawie rzeczywistej liczby nowych niepowtarzających się przedsięwzięd 

ogłoszonych w 2011 roku. 
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Formuły realizacji planowanych projektów 

Publiczno-prywatne projekty z 2011 roku posiadają różne formuły prawno-finansowe: 

 12 koncesji na usługi; 

 12 koncesji na roboty budowlane; 

 14 PPP w trybie koncesji; 

 4 PPP w trybie PZP. 

Kolejny Wykres przedstawia przedsięwzięcia ogłoszone w 2011 roku realizowane w różnych 

formułach prawno-finansowych. 

Wykres 4 Ogłoszenia o koncesji i PPP w 2011 r. w podziale na formuły realizacji 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Różne formuły prawno-finansowe wynikają z możliwych do zastosowania trybów wyboru partnera 
prywatnego, tj. zgodnie z ustawą o PPP, przeprowadzany jest on w trybie Ustawy - Prawo zamówieo 
publicznych (dalej: ustawa PZP) albo w trybie ustawy o koncesji. Ustawa o koncesji przewiduje odrębny tryb 
wyboru koncesjonariusza.  

Mając na względzie powyższe, na potrzeby niniejszego Raportu koncesje realizowane zgodnie z Ustawą 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi nazywane są dalej „koncesjami na roboty budowlane” lub 
„koncesjami na usługi” w zależności od przedmiotu inwestycji, zaś projekty realizowane w partnerstwie 
publiczno-prywatnym, gdzie zastosowano koncesję jako procedurę wyboru partnera prywatnego, 
nazywane są „PPP w trybie koncesji”, a projekty PPP, w których partner będzie wybierany zgodnie 
z procedurą przewidzianą ustawą PZP nazywane są dalej: „PPP w PZP” lub „PPP w trybie PZP”. 
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Od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty 

budowlane, dominują przedsięwzięcia koncesyjne. Trend ten utrzymywany jest na 

przestrzeni trzech lat funkcjonowania powyższych aktów prawnych co pokazuje poniższy 

wykres. 

Wykres 5 Ogłoszenia o koncesji i PPP w latach 2009-2011 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Sektory gospodarki, w których planowano koncesje i PPP 

Realizacja projektów publiczno-prywatnych jest możliwa dla przedsięwzięd z różnych sektorów 

gospodarki. W 2011 roku, w szczególności w II półroczu, pojawiły się projekty, należące do 

nowych sektorów, w których nie realizowano przedsięwzięd w poprzednich latach. 

Na szczególną uwagę w 2011 roku zasługuje szeroko pojęty sektor infrastruktury miejskiej, 

w którym realizowano przedsięwzięcia z zakresu przejśd podziemnych, klubów dziecięcych 

i przedszkoli, wiat przystankowych, szaletów publicznych. Ze względu na specyfikę 

ogłaszanych projektów w zakresie klubów dziecięcych i przedszkoli zdecydowano, iż bardziej 

pasują one do kategorii infrastruktury miejskiej niż edukacji. 
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Wykres 6 Liczba ogłoszeo w 2011 w podziale na sektory gospodarcze 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Podobnie jak w latach poprzednich, największą popularnością w zakresie projektów 

planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się sektor sportowo-rekreacyjny. 

Widad jednak znaczące przechylenie się rynku w stronę projektów związanych z infrastrukturą 

miejską i komunalną, gdyż ogłoszono w sumie 11 tego typu projektów. Ważnym sektorem 

w 2011 roku jest gospodarka odpadami, w którym ogłoszono pięd postępowao. Ogłoszono 

również cztery projekty parkingowe oraz po trzy w zakresie budownictwa komunalnego 

i edukacji. 

Tabela nr 1 pokazuje podział planowanych projektów ze względu na formułę realizacji 

w różnych sektorach. 
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Tabela 1 Podział przedsięwzięd według formuły realizacji w różnych sektorach 

Sektor/ Formuła realizacji Koncesja na roboty 
budowlane 

Koncesja na usługi PPP w trybie 
koncesji 

PPP w PZP 

Sport i rekreacja 4 4 2  

Gospodarka odpadami  1 3 1 

Konferencje  1   

Edukacja 1  1 1 

Ochrona zdrowia 1   1 

Budownictwo komunalne 3    

Parkingi 2  2  

Infrastruktura komercyjna  2   

Energetyka  1   

Wod-kan  2   

Infrastruktura miejska 1 1 6  

Drogi    1 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne były planowane do realizacji najczęściej w formule 

koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi, w której to formule realizowano również 

przedsięwzięcia z zakresu parkingów i budownictwa komunalnego. 

Projekty z sektora gospodarki odpadami były planowane najczęściej w formule PPP w trybie 

koncesji. Natomiast w formule PPP w trybie PZP planowano przedsięwzięcia z sektorów: 

gospodarki odpadami, edukacji i ochrony zdrowia. 
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Podmioty publiczne ogłaszające koncesje i PPP 

W 2011 roku zdecydowana większośd ogłoszeo dla projektów publiczno-prywatnych została 

zamieszczona bezpośrednio przez gminy i miasta – aż 28 przedsięwzięd.  

W 2011 roku po realizację projektów inwestycyjnych przy udziale partnerów prywatnych 

sięgają również zupełnie nowe podmioty, jak zakład karny, zakład opieki zdrowotnej (MSW), 

placówki wychowania pozaszkolnego, czy też Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.  

Wykres 7 Liczba ogłoszeo według podmiotów ogłaszających 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

W 2011 roku pod względem liczby ogłoszonych projektów publiczno-prywatnych przodują trzy 

województwa: województwo dolnośląskie, małopolskie i śląskie, w których ogłoszono po 

7 projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi.  

W następnej kolejności znalazły się województwa: opolskie, w którym ogłoszono 5 projektów, 

oraz mazowieckie, z liczbą 4 przedsięwzięd publiczno-prywatnych. 

Dla porównania, warto przypomnied, że w 2010 roku liderem klasyfikacji było województwo 

małopolskie, w którym ogłoszono 13 projektów, a na drugim miejscu znalazło się 

województwo mazowieckie. W 2009 r. pod względem stosowania formuł publiczno-

prywatnych przodowało województwo wielkopolskie  z liczbą 10 ogłoszeo.  
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Warto przypomnied, że okres, na jaki planuje 
się zawrzed umowę koncesji nie może byd 
dłuższy aniżeli: 

 30 lat - dla koncesji na roboty budowlane 
(art. 24 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o koncesji); 

 15 lat – dla koncesji na usługi (art. 24 
ust. 1 pkt. 2 Ustawy o koncesji); 

chyba, że przewidywany okres zwrotu 
nakładów koncesjonariusza poniesionych w 
związku z wykonywaniem koncesji jest dłuższy 
od wymienionych powyżej. 

 

Wykres 8 Liczba ogłoszeo w 2011 roku według województw 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

 

3.2 Warunki realizacji przedsięwzięd w formule koncesji i w PPP 

 

Czas trwania projektu 

Planowany czas trwania PPP i koncesji 

w analizowanych ogłoszeniach często stanowił 

jedno z kryteriów wyboru partnera prywatnego. 

Taka sytuacja miała miejsce aż w 16 przypadkach 

(6 koncesjach, 9 PPP w trybie koncesji i 1 PPP 

w PZP). 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie 

planowanego czasu trwania projektów, w których 

czas trwania umowy nie stanowił kryterium 

wyboru, lecz został zaproponowany przez 

podmiot publiczny.  
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Tabela 2 Zestawienie czasu trwania umowy z ogłoszonych postępowao w 2011 r. 

Formuła realizacji projektu 
Czas trwania umowy zaproponowany w ogłoszeniach (w 

latach) 

Koncesja na usługi Od 8 do 15, 5, 10, 2, 10, 15, 15, 1, 15, 3, 1, 3 

Koncesja na roboty budowlane 30, 30, 18, 19, 30 

PPP w trybie koncesji Od 15 do 25, 10, 15, 20 

PPP w PZP 40, 30, 12 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Jak widad na powyższym zestawieniu, najczęściej występujący czas trwania umowy to 15-20 

lat. Jednakże czas ten waha się w zależności od projektu i formuł realizacji od 1 do 40 lat. 

Warto podkreślid, że wszystkie projekty planowane do realizacji w formule koncesji na 

usługi zostały określone co do planowanego trwania okresu umowy. W przypadku koncesji 

na roboty budowlane i PPP w trybie koncesji czas trwania umowy najczęściej stanowi jedno 

z kryteriów wyboru partnera. 

Termin wykonania projektów  

W większości ogłoszeo w 2011 roku termin wykonania przedmiotu przedsięwzięcia nie został 

podany bądź stanowił on jedno z kryteriów wyboru partnera prywatnego.  

Tylko w 20 ogłoszeniach odniesiono się do oczekiwanego czasu wykonania przedmiotu 

zamówienia, z czego aż w 12 przypadkach stanowił on kryterium wyboru partnera 

prywatnego.  

W ogłoszeniach, w których podano oczekiwany czas realizacji przedmiotu umowy, 

znajdował się on w przedziale 2-5 lat, przy czym w znakomitej większości przypadków waha 

się on od 18 do 24 miesięcy. 

Wykorzystanie funduszy UE 

W 2011 roku tylko w jednym projekcie planuje się połączenie funduszy unijnych z formułą 

partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Tym przedsięwzięciem jest System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1, 

który odnosi się do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, oś II, 

Gospodarka odpadami i ochrona powietrza. 
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Wartośd projektów 

W 2011 roku w ogłoszonych postępowaniach podano wartośd przedsięwzięcia w 33 

przypadkach z 42 ogłoszeo, które łącznie dają sumę 1.482.051.408,09 zł netto. Wartośd 

rynku za ostatnie trzy lata w zakresie ogłoszonych przedsięwzięd koncesyjnych i PPP, 

w których podano szacunkową wartośd projektu w ogłoszeniu, wynosi zatem około 5 

miliardów zł. 

Uśrednioną wartośd przedsięwzięcia przyjęto w przypadku, gdy w ogłoszeniu podana była ona 

w przedziale wartości. W przypadku wartości podanych w walucie Euro, zostały one 

przeliczone na PLN według średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówieo publicznych wynoszącego 3,839 zgodnie 

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówieo 

publicznych (Dz. U. z 2009 nr 224 poz. 1796). 

Trzeba również zaznaczyd, że w przypadku dwóch projektów w ogłoszeniu uwzględniono tylko 

informację, że wartośd zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartośd kwoty 

4 845 000 EUR. W takim przypadku do statystyk została wzięta jedynie kwota progu 

przeliczona na polskie złote. 

Zakres szacowanych wartości projektów  w  zależności  od  sektora  gospodarki przedstawiony  

jest  na  poniższej tabeli nr 3. 

Tabela 3 Zakres szacowanych wartości projektów w danych sektorach   

Sektor/ Formuła realizacji Zakres wartości w zł netto 

Sport i rekreacja 320.000-300.000.000 

Gospodarka odpadami 8.929.514-700.000.000 

Konferencje 671.825 

Edukacja 4.500.000-20.000.000 

Ochrona zdrowia 3.300.000 

Budownictwo komunalne 9.730.500-23.645.000 

Parkingi 18.599.955-115.000.000 

Infrasturktura komercyjna 413.056-20.000.000 

Wod-kan 86.400-654.200 

Infrastruktura miejska 367.374,43-2.300.000 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 



 

 

Rynek PPP w Polsce 2011 

18 

Do projektów o szacowanej najwyższej wartości wśród podanych w ogłoszeniach należą: 

 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1 – szacowana wartośd 

700.000.000,00 zł; 

 Świadczenie usług polegających na zarządzaniu Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach – szacowana 

wartośd od 200.000.000,00 do 400.000.000,00 zł; 

 Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja dwóch parkingów podziemnych w ramach 

Placu Dworcowego i Placu Bolesława Chrobrego w Katowicach wraz z organizacją 

i obsługą strefy płatnego parkowania wokół parkingów – od 105.000.000,00 do 

135.000.000,00. 

 Uporządkowanie sytuacji parkingowej w śródmieściu oraz zapewnienie dostępności do 

nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla mieszkaoców Bielska-Białej poprzez 

zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie co najmniej dwoma 

płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania - szacowana 

wartośd od 72.000.000,00 do 126.000.000,00 zł. 

W przypadku koncesji na usługi, gdy podmioty publiczne podjęły się kalkulacji szacowanej 

wartości projektu poprzez oszacowanie kosztu świadczonych usług i przemnożenie go przez 

proponowaną liczbę lat, do powyższych zestawieo ujęto sumę wartości przedmiotu koncesji. 

Wadium 

W przypadku 29 ogłoszeo podano koniecznośd uiszczenia wadium. Poniższy wykres 

przedstawia wysokośd wadium względem wartości projektu w 22 projektach, w których 

w ogłoszeniu podano jednocześnie zarówno szacowaną wartośd projektu i kwotę wadium.  

W 2011 roku najczęściej oczekiwano od potencjalnych partnerów prywatnych wniesienia 

wadium w wysokości do 0,5% wartości przedsięwzięcia. W większości przypadków wadium 

nie przekracza 1,0%. 

W sytuacji jednego projektu, mimo podania kwoty wadium w ogłoszeniu, projekt nie został 

ujęty w poniższym zestawieniu ze względu na podanie wartości projektu jedynie jako 

przekraczającą próg 4 845 000 EUR. W związku z tym faktem kwota wadium stanowiła 

niewspółmiernie wysoki odsetek wartości, gdyby wziąd pod uwagę jedynie kwotę progu. 
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Wykres 9 Procentowy udział wadium w szacowanej wartości przedsięwzięcia 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

Wynagrodzenie partnera prywatnego 

Z punktu widzenia partnera prywatnego jedną z najważniejszych kwestii w projekcie jest 

wynagrodzenie i wiążący się z nim ewentualny finansowy udział podmiotu publicznego 

w inwestycji.  

W 2011 roku w 10 przypadkach można było spodziewad się finansowego zaangażowania 

podmiotu publicznego w postaci wynagrodzenia, dopłat lub płatności ze strony podmiotu 

publicznego. 

Zależności te zostały przedstawione w poniższej tabeli nr 4. 

Tabela 4 Formy  wynagrodzenia partnera prywatnego/ koncesjonariusza w przedsięwzięciach.   

Wynagrodzenie / Formuła 
realizacji inwestycji 

Koncesja na 
roboty 

Koncesja na 
usługi 

PPP w trybie 
koncesji 

PPP w PZP 

Wyłącznie prawo do 
eksploatacji 

8 7 12  

Wynagrodzenie 1 
  

 

Dopłaty ze strony podmiotu 
publicznego 

1 1 
 

 

Płatności ze strony podmiotu 
publicznego  

2 1 4 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie danych BZP i TED 
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W tej części raportu należy przypomnied, że istnieją trzy możliwe ścieżki wyboru partnera prywatnego 
przewidziane w ustawie, w zależności od planowanego wynagrodzenia: 

 Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu 
partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy 
pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o PPP; 

 W przypadkach innych niż określone powyżej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się, stosując 
przepisy ustawy PZP w zakresie nieuregulowanym w ustawie o PPP; 

 W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi ani ustawa PZP, 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 ustawy o PPP, a w 
przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, 
także przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

W 2011 r. w 27 na 37 projektów, w których poinformowano o wynagrodzeniu 

przewidzianym dla partnera prywatnego, przewidziano wynagrodzenie w formie 

wyłącznego prawa do eksploatacji obiektu czy infrastruktury.  

3.3 Procedura wyboru partnera prywatnego  

Wybór partnera prywatnego 

W pierwszym przypadku, podmiot publiczny, korzystając z przepisów ustawy o koncesji na 

roboty budowlane lub usługi, przeprowadza postępowanie, w którym zobowiązany jest 

zapewnid równe i niedyskryminujące traktowanie zainteresowanych podmiotów, działad 

w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Postępowanie ma 

charakter negocjacyjny i szczegółowo jest opisane w rozdziale 2 ustawy.  

Ten tryb wyboru partnera prywatnego został zastosowany w 24 projektach koncesyjnych 

i w 14 projektach PPP w trybie koncesji ogłoszonych w 2011 r.  

W drugim przypadku wydaje sie, iż najbardziej właściwym trybem wyboru partnera 

prywatnego, byłby tryb dialogu konkurencyjnego, który został uregulowany w ustawie Prawo 

zamówieo publicznych (art. 60a – 60e). Właśnie ten tryb jest stosowany w trzech projektach 

PPP w PZP w 2011 r. W czwartym projekcie realizowanym w tej formule zastosowano tryb 

przetargu ograniczonego. 

W trzecim przypadku podmiot publiczny wybiera partnera prywatnego w sposób 

gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego 

traktowania, przejrzystości i proporcjonalności w trybie konkursu opartego o przepisy Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub 

w trybie przetargowym przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675). W 2011 roku nie 

zanotowano zastosowania tych trybów w projektach koncesyjnych i PPP. 
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Warunki udziału w postępowaniach 

Aby wziąd udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego, podmioty prywatne muszą, 

oprócz wymogów formalnych opisanych w ogłoszeniach, również tych narzuconych przez 

ustawę PZP, zmierzyd się z wymogami odnośnie ich zdolności finansowej i technicznej. 

Poniższa tabela przedstawia szeroki zakres stosowanych warunków udziału wobec 

potencjalnych partnerów prywatnych. 

Tabela 5 Warunki udziału w postępowaniach według formuły realizacji  

Warunki udziału / Formuła 
realizacji 

Koncesja na roboty 
budowlane 

Koncesja na 
usługi 

PPP w trybie 
koncesji 

PPP w PZP 

POTENCJAŁ TECHNICZNY I DOŚWIADCZENIE 

Wybudowanie co najmniej 1 
obiektu 

8  5 1 

Wybudowanie co najmniej 2 
obiektów 

2  2  

Wybudowanie co najmniej 3 
obiektów 

   2 

Liczba zatrudnionych   1  

Dysponowanie osobami 
zdolnym do wykonania 

przedmiotu umowy 
8 10 8 3 

Potencjał techniczny  4 1 1 

Świadczenie 
usług/zarządzanie 

 5 5 2 

Zaprojektowanie obiektu   2 2 

Uprawnienia, zaświadczenia i 
koncesje 

 5 1  

Doświadczenie 3 8 7 1 

ZDOLNOŚD FINANSOWA I EKONOMICZNA 

Posiadanie środków 
finansowych lub zdolności 

kredytowej 
12 12 14 4 

Posiadanie polisy 
ubezpieczeniowej 

7 6 3 1 

Odpowiednia wysokośd 
przychodów/obrotów 

1  4 1 

Efektywnośd finansowa 
(odpowiednie wskaźniki 

finansowe) 
  1  

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 
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Kryteria oceny ofert 

Na poniższym zestawieniu przedstawiono kryteria wyboru partnera prywatnego stosowane 

w postępowaniach w 2011 r. Aż 19 kryteriów zastosowanych w tegorocznych postępowaniach 

daje wyraz specyfice i różnorodności ogłaszanych projektów. 

Do najczęściej stosowanych kryteriów należały: czas trwania umowy i termin realizacji 

przedmiotu umowy. 

Tabela 6 Kryteria wyboru partnera prywatnego według formuł realizacji przedsięwzięd 

Kryterium/Formuła 
realizacji projektu 

Koncesja na usługi Koncesja na roboty 
budowlane 

PPP w trybie 
koncesji 

PPP w PZP 

Wysokośd 
nakładów 

5  1  

Termin realizacji 1 8 6 1 

Wysokośd 
przewidywanych 

płatności 
4   1 

Liczba dni 
bezpłatnego 

korzystania przez 
Koncesjodawcę 

1 3   

Dopłaty ze strony 
Koncesjodawcy 

1    

Ceny 6 3 3  

Opłata za usługi 1    

Czas trwania 
umowy 

4 6 10 1 

Udział finansowy 
podmiotu 

publicznego 
2 1 2 1 

Zakres realizacji 
zadao 

3 2 5  

Doświadczenie 2    

Podział zadao i 
ryzyk 

  12 3 

Wynagrodzenie 1  1 3 

Podział dochodów   6  
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Koszt serwisu 
pogwarancyjnego i 

utrzymania po 
zakooczeniu 

umowy 

1    

Aspekty 
środowiskowe 

  2  

Koszty użytkowania 
przedmiotu 

koncesji 
2  1  

Marża 1    

Biznesplan – 
zapewnienie 

dostępności dla 
użytkowników 

  1  

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED 

W 2011 roku zaobserwowano szereg kryteriów, stosowanych również w poprzednich latach. 

Pojawiły się jednak nowe kryteria, do których należały:  

 koszt serwisu pogwarancyjnego; 

 koszt utrzymania po zakooczeniu umowy; 

 aspekty środowiskowe; 

 koszty użytkowania przedmiotu koncesji; 

 biznesplan – zapewnienie dostępności dla użytkowników; 

 marża. 

W przypadku koncesji na usługi stosowanymi kryteriami były: czas trwania umowy, wysokośd 

nakładów i przewidywanych płatności oraz poziom cen. 

Do najczęściej stosowanych kryteriów przy inwestycjach planowanych do realizacji w koncesji 

na roboty budowlane należały: czas trwania umowy i termin realizacji przedmiotu umowy. 

W przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji stosowano 

najczęściej kryteria: termin realizacji, czas trwania umowy, podział zadao i ryzyk, podział 

dochodów, zakres realizacji zadao. 

W przypadku PPP w trybie PZP kryteria dotyczyły najczęściej podziału zadao i ryzyk oraz 

wynagrodzenia. 

Podsumowując, kryteria wyboru partnera prywatnego różnią się w zależności od formuły 

realizacji inwestycji. Do najczęściej stosowanych należą: czas trwania umowy (też okres 
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eksploatacji), termin wykonania, podział zadao i ryzyk, zakres realizacji zadao oraz poziom 

cen. 

3.4 Biznesowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięd w koncesji i w PPP 

Stan realizacji projektów ogłoszonych w 2011 r. 

Projekty publiczno-prywatne ogłoszone w 2011 roku znajdują się na zaawansowanych etapach 

realizacji przedsięwzięd – w większości przypadków rozpoczęta procedura wyboru partnera 

znajduje się na etapie negocjacji z potencjalnymi partnerami, na etapie oferty bądź umowy.  

Kategoria projektów odwołanych obejmuje projekty, które nie są obecnie procedowane ani 

realizowane, do których należą projekty unieważnione z powodu braku kandydatów bądź 

oferentów, odrzuconych ofert, przerwanych negocjacji, bądź z innych przyczyn ich realizacja 

została przerwana lub nie doszła do skutku. 

Na poniższym wykresie przedstawiono status realizacji przedsięwzięd ogłoszonych w  2011 

roku. 

Wykres 10 Stan realizacji projektów z 2011 roku względem formuł realizacji 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie rozmów z przedstawicielami podmiotów publicznych 

W 2011 roku podpisano aż 11 umów z partnerami prywatnymi, przy czym zdecydowany 

prym wiodą projekty w formule koncesji na usługi – podpisano aż 8 umów koncesji na 

usługi. Sukcesem w postaci podpisanej umowy zakooczyła się również 1 koncesja na roboty 

budowlane oraz 2 PPP w trybie koncesji. 
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Umowy publiczno-prywatne podpisane w 2011 r.: 

 Miasto Gliwice - Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy; 

 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Obsługa i administrowanie 

Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie; 

 Politechnika Warszawska - Realizacja usług związanych z organizacją Konferencji 

Euroanalysis XVII (25-29 sierpnia 2013 r.) Organizacja części logistycznej i technicznej, 

niezbędnych przy organizacji Konferencji Euroanalysis XVII w dniach 25-29 sierpnia 

2013 r., w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, z późn. zm.); 

 Gmina Skąpe – Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie kąpieliskiem na terenie 

jeziora w miejscowości Niesulice; 

 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni - Świadczenie usług 

w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną, tj. produkcji energii cieplnej na 

potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz jej przesyłu do 

odbiorców, usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną, tj. 

wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkaoców osiedla w m. 

Siemirowice i przepompowywanie ścieków wraz z usługami remontu i utrzymania 

infrastruktury. 

 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Koncesja – przebudowa 

przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa wraz z budową nowych pawilonów 

handlowych oraz modernizacją istniejących; 

 Urząd Gminy Smołdzino - Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na 

oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Smołdzino; 

 Zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci 

kanalizacji w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miejscowości 

Siecieo, gmina Brudzeo Duży; 

 Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze; 

 Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia 

adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy wraz 

z zakupem wyposażenia oraz prowadzenia klubu dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie 

będącym własnością osoby prywatnej przez okres co najmniej 5 lat licząc od 

01.01.2012 r.; 

 Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia lokalu 

położonego w Krapkowicach na Os. Sady 1 w celu utworzenia żłobka oraz 
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prowadzeniem żłobka dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej, 

przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012 r. a także przeprowadzenia prac 

wykooczeniowych w obiekcie. 

Natomiast projekt „Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji 

przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego 

w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin” znajduje się na etapie rozpatrywania oferty. 

 

Obecny stan realizacji projektów z 2010 roku 

W  2011 roku dalej realizowane są projekty ogłoszone również w poprzednich latach. 

Poniższy wykres przedstawia stan realizacji przedsięwzięd ogłoszonych w 2010 roku. Dalszej 

realizacji w 2011 roku podlegało aż 26 projektów z 2010 roku. 

Wykres 11 Stan realizacji projektów z 2010 roku 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie rozmów z przedstawicielami podmiotów publicznych 

Do projektów ogłoszonych w 2010 roku, w których podpisano umowy z partnerami 

prywatnymi należą: 

 Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki 

i Wypoczynku „Termy Gostynioskie”; 

 Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuoczo-

Leczniczego oraz wykonywania zadao o charakterze komplementarnym; 

 Rewitalizacja Budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3, zgodnie z umową zawartą na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym; 



 

 

Rynek PPP w Polsce 2011 

27 

 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy; 

 Budowa w Pieckach kotłowni na biomasę; 

 Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: 

Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie 

Ustka; 

 Gmina Ustka - Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi 

gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz 

z budową oświetlenia drogowego - wybór partnera prywatnego w ramach umowy 

o partnerstwie publiczno – prywatnym; 

 Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania 

internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji 

papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy 

Ministerstwa Finansów;  

 Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, 

z udziałem podmiotów prywatnych; 

 Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich 

w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią.  

Do projektów, które znajdują się na etapie składania ofert należą: 

 Miasto stołeczne Warszawa - Świadczenie usług polegających w szczególności na 

odbudowie oraz wykorzystaniu statku Lubecki do wykonywania usług publicznego 

pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego, w tym usług z zakresu edukacji, 

kultury, opieki nad zabytkami i promocji, pn. Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem 

bocznokołowym Lubecki ex. Warmia, realizowanych w ramach udzielonej koncesji na 

usługi; 

 Miasto stołeczne Warszawa - Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych 

oraz innych elementów wyposażenia (Miasto jest w przeddzieo zaproszenia do 

składania ofert); 

 Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu 

Miejskiego w Olsztynie”; 

 Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu podziemnego dla 

samochodów osobowych przy al. Focha w Krakowie; 

 Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane na realizację i obsługę 

bazy paliw na terenie Portu Lotniczego Łódź. 
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Obecny stan realizacji projektów z 2009 roku 

Dalszej realizacji podlega również 14 projektów ogłoszonych w 2009 roku, przy czym 

podpisano aż 6 umów publiczno-prywatnych, których postępowanie rozpoczęło się dwa lata 

temu. Status projektów publiczno-prywatnych ogłoszonych w 2009 roku przedstawiono na 

poniższym wykresie.  

Wykres 12 Kontynuacja realizacji projektów z 2009 roku 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie rozmów z przedstawicielami podmiotów publicznych 

Do projektów ogłoszonych w 2009 roku, w których zawarto już umowę z partnerem 

prywatnym należą: 

 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu 

w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym 

w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną; 

 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu 

w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego 

typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie 

z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny; 

 Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo; 

 Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów 

w Solcu – Zdroju”; 
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 Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy 

Targ we Wrocławiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem; 

 Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Szpitala Powiatowego 

w Żywcu”. 

Projekt ogłoszony w 2009 roku pn. „Projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie oraz 

eksploatacja Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego pn. „Park Wodny 

w Katowicach” znajduje się obecnie w fazie doprecyzowania umowy o PPP. 

Do etapu ofert zakwalifikowano również projekt pn. „Koncesja na prowadzenie działalności 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Będzina”, gdyż znajduje się w toku realizacji - zakooczono etap negocjacji i przygotowywany 

jest etap ofert. 

Podpisane umowy koncesyjne i PPP w Polsce 

W ostatnich trzech latach podpisano w sumie 27 umów z partnerami prywatnymi, z czego 11 

stanowiło umowy o koncesji na usługi, 8 umowy o koncesji na roboty budowlane, 5 umowy 

o PPP w trybie koncesji oraz 3 umowy o PPP w trybie PZP. Na wykresie nr 13 przedstawiono 

omówione zależności. 

Wykres 13 Umowy z partnerami prywatnymi podpisane w latach 2009 - 2011 r. z podziałem na 

formuły realizacji 

 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie danych z BZP i TED. 

Ponadto, projekty, dla których została już podpisana umowa z parterem prywatnym 

należały do różnych sektorów gospodarczych.  
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Dotychczas ogłoszone projekty, których realizacja doprowadziła do podpisania umowy między 

partnerem publicznym i prywatnym, należą aż do 12 różnych sektorów gospodarczych. 

Tabela 7 Podpisane umowy z partnerami prywatnymi według formuły realizacji z podziałem na sektory 
gospodarcze 

Sektor 
gospodarczy/Formuła 

realizacji 

Koncesja na usługi Koncesja na roboty 
budowlane 

PPP w trybie 
koncesji 

PPP w PZP 

Sport-rekreacja 3 2   

Gospodarka 
odpadami 

1    

Konferencje 1    

Transport 1   1 

Usługi wydawnicze 1    

Wod-Kan 3    

Infrastruktura 
miejska 

 2 2  

Energetyka 1 1   

Parkingi  1   

Ochrona zdrowia  2 1 1 

Rewitalizacja   2  

Drogi    1 

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie danych z BZP i TED. 

Najwięcej umów podpisano dla projektów z zakresu sportu i rekreacji – 5 umów, oraz 

infrastruktury miejskiej i ochrony zdrowia – po 4 umowy.  

Udało się sfinalizowad również 4 umowy z sektora wod-kan i ochrony zdrowia oraz po 2 

umowy transportowe, rewitalizacyjne i energetyczne. 
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4. Zestawienie projektów koncesyjnych i PPP 
w 2011 r. w Polsce 

 

Tabela 8 Lista ogłoszeo zamieszonych w 2011 roku 

Lp. Data ogłoszenia Podmiot publiczny Nazwa projektu 
Formuła 
realizacji 

Wartośd projektu 
(netto wg danych z 

ogłoszeo) 

1 19.01.2011 Miasto Katowice 

Świadczenie usług polegających 
na zarządzaniu 

Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym oraz Halą 

Widowiskowo-Sportową Spodek 
w Katowicach 

koncesja na 
usługi 

Od 200.000.000,00 zł  
do 400.000.000,00 

zł 

2 1.02.2011 Miasto Gliwice 
Zarządzanie krytą pływalnią 
Neptun w Gliwicach przy ul. 

Dzionkarzy 

koncesja na 
usługi 

Do 12.500.000,00 zł 

3 10.02.2011 

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i 
Transportu w 

Krakowie 

Obsługa i administrowanie 
Zbiorczym Punktem 

Gromadzenia Odpadów przy ul. 
Nowohuckiej w Krakowie 

koncesja na 
usługi 

Większa niż 193.000 
euro, a nie przekracza 
progu 4.845.000 euro 

4 10.02.2011 
Politechnika 
Warszawska 

Realizacja usług związanych z 
organizacją Konferencji 

Euroanalysis XVII (25-29 sierpnia 
2013 r.) Organizacja części 
logistycznej i technicznej, 

niezbędnych przy organizacji 
Konferencji Euroanalysis XVII w 
dniach 25-29 sierpnia 2013 r., w 
ramach umowy o partnerstwie 
publiczno prywatnym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. 

zm.) 

koncesja na 
usługi 

175 000,00 EUR. 

5 9.03.2011 
Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Budowa i przebudowa 
akademików dla Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

PPP w trybie 
koncesji 

Przekracza 
równowartośd kwoty 

4 845 000 EUR 

6 15.03.2011 Gmina Miasto Tychy 

Zaprojektowanie, rozbudowa i 
adaptacja budynku Zasadniczej 
Szkoły Metalowej w Tychach, 
przy ul. Nowokościelnej 11 na 

lokale mieszkalne 

koncesja na 
roboty 

budowlane 
4 500 000,00 zł 
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7 24.03.2011 
Urząd Gminy 

Zabierzów 

Postępowanie o zawarcie 
umowy koncesji na realizację w 

kompletnym stanie 
wykooczeniowym pod klucz 
budynku ośrodka (centrum) 

usług medycznych, wraz 
z zagospodarowaniem 

przyległego terenu 

koncesja na 
roboty 

budowlane 
3 300 000,00 zł 

8 4.04.2011 Miasto Poznao 
System Gospodarki Odpadami 

dla Miasta Poznania - Kontrakt 1 
PPP w PZP 700 000 000,00 zł 

9 7.04.2011 
Gmina Miejska 

Bolesławiec 

Wykonanie robót budowlanych 
w trybie koncesji polegających 
na wybudowaniu w systemie 

(BOMT) budynków mieszkalnych 
z przeznaczeniem na lokale 

komunalne i usługowe w 
Bolesławcu ul. Staroszkolna 
działka nr 105/27 obręb nr X 

koncesja na 
roboty 

budowlane 
23.645.000,00 zł 

10 7.04.2011 
Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Hala 
Ludowa Sp. z o.o. 

Budowa parkingu podziemnego 
dwukondygnacyjnego wraz z 
częścią naziemną w poziomie 

terenu, niezbędną infrastrukturą 
na terenie Zespołu Hali Stulecia 

we Wrocławiu 

koncesja na 
roboty 

budowlane 

Wartośd zamówienia 
przekracza wyrażoną 

w złotych 
równowartośd kwoty 

4 845 000 EUR. 

11 29.04.2011 Miasto Chełm 

Centrum sportów wodnych – 
modernizacja miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli 
Glinianki w Chełmie 

PPP w trybie 
koncesji 

Zakres między 4 000 
000,00 a 5 000 000,00 

PLN 

12 29.04.2011 Gmina Skąpe 

Zagospodarowanie, eksploatacja 
i zarządzanie kąpieliskiem na 

terenie jeziora w miejscowości 
Niesulice 

koncesja na 
usługi 

Ok. 32 000 zł rocznie 
co przy 10 latach 
trwania umowy 

wynosi ok. 320 000 zł 
netto 

13 4.05.2011 
Gmina Miasta 

Gostynina 

Koncesja na zarządzanie 
miejskim centrum handlowo-

usługowym w Gostyninie 

koncesja na 
usługi 

20.000.000,00 zł 

14 17.05.2011 Gmina Żnin 

Wybór koncesjonariusza 
(Partnera Prywatnego) do 
realizacji przedsięwzięcia 

dotyczącego „Budowy zakładu 
odzysku odpadów komunalnych 

wchodzącego w skład 
planowanego regionalnego 
zakładu unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych w 

miejscowości Wawrzynki gmina 
Żnin” 

PPP w trybie 
koncesji 

bd. 
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15 1.06.2011 Miasto Katowice 

Zaprojektowanie, budowa i 
eksploatacja dwóch parkingów 
podziemnych w ramach Placu 

Dworcowego i Placu Bolesława 
Chrobrego w Katowicach wraz z 

organizacją i obsługą strefy 
płatnego parkowania wokół 

parkingów 

PPP w trybie 
koncesji 

Zakres między 105 
000 000,00 a 135 000 

000,00 zł 

16 24.06.2011 
Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa Oddział 
Regionalny w Gdyni 

Świadczenie usług w zakresie 
zarządzania gospodarką 

energetyczną, tj. produkcji 
energii cieplnej na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej oraz jej przesyłu 
do odbiorców, usług w zakresie 
zarządzania gospodarką wodno-
kanalizacyjną, tj. wykonywania 

zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę mieszkaoców osiedla w m. 

Siemirowice i 
przepompowywanie ścieków 

wraz z usługami remontu i 
utrzymania infrastruktury 

koncesja na 
usługi 

bd. 

17 4.07.2011 

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i 
Transportu w 

Krakowie 

Koncesja – przebudowa przejścia 
podziemnego Lubicz – Basztowa 

wraz z budową nowych 
pawilonów handlowych oraz 

modernizacją istniejących 

koncesja na 
roboty 

budowlane 

Zakres między 2 000 
000 PLN a 2 600 000 

PLN. 

18 13.07.2011 
Gmina Murowana 

Goślina 

Koncesja na roboty budowlane 
w zakresie budownictwa 

mieszkalnego 

koncesja na 
roboty 

budowlane 

Zakres między 8 895 
000,00 a 10 566 

000,00 zł 

19 14.07.2011 
Bytomskie 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

Realizacja zadao w zakresie 
kompleksowej gospodarki 

odpadami na rzecz gminy Bytom 
oraz miast regionu 7 w 
województwie śląskim 

(przedsięwzięcie) 

PPP w trybie 
koncesji 

48.710.000,00 zł 

20 19.07.2011 
Gmina Miejska 

Bolesławiec 

Wykonanie robót budowlanych 
w trybie koncesji polegających 
na wybudowaniu w systemie 

(BOOT) budynków mieszkalnych 
z przeznaczeniem na lokale 

komunalne i usługowe w 
Bolesławcu ul. Staroszkolna 
działka nr 105/27 obręb nr X 

koncesja na 
roboty 

budowlane 
23.645.000,00 zł 

21 21.07.2011 Miasto Opole 
Prowadzenie szaletów 

publicznych na terenie Miasta 
Opola  

koncesja na 
usługi 

Ok.122.458,20zł netto 
rocznie, co przy trzech 
latach trwania umowy 
wynosi ok. 367.374,43 

zł 
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22 29.07.2011 

Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyoskiego w 

Warszawie 

Wybór partnera prywatnego dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa Domu Młodego 
Naukowca dla Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyoskiego 
w Warszawie” 

PPP 20.000.000 zł 

23 10.08.2011 
Dolnośląska Służba 

Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

Przebudowa i bieżące 
utrzymanie drogi wojewódzkiej 

nr 342 na odcinku od km 10+233 
do km 22+180 ( 11,947 km), 

realizowana w formule 
partnerstwa publiczno-

prywatnego 

PPP bd. 

24 17.08.2011 
Urząd Gminy 

Smołdzino 

Świadczenie usług zarządzania, 
utrzymania i eksploatacji 

zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na 
oczyszczalnię, prowadzenie 

remontów sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Smołdzino 

koncesja na 
usługi 

654.200,00 zł  

25 26.08.2011 Gmina Wrocław 
Budowa i utrzymanie wiat na 

przystankach komunikacji 
miejskiej we Wrocławiu 

PPP w trybie 
koncesji 

bd. 

26 16.09.2011 
Zakład Karny w 
Wojkowicach 

Prowadzenie punktów sprzedaży 
dla osadzonych w Zakładzie 

Karnym w Wojkowicach 
(kantyny) oraz prowadzenie 

stołówki dla funkcjonariuszy i 
pracowników Zakładu Karnego 

w Wojkowicach 

koncesja na 
usługi 

413.056 zł 

27 19.09.2011 
Centrum Młodzieży 

im. dr Henryka 
Jordana w Krakowie 

Remont i rozbudowa ośrodka 
obozowo-wypoczynkowego w 

miejscowości Wicie 

koncesja na 
roboty 

budowlane 

Zakres miedzy 1 000 
000,00 a 2 500 000,00 

zł  

28 19.09.2011 Gmina Krapkowice 

Zawarcie umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym w celu 
przeprowadzenia adaptacji 

obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w 
Krapkowicach na klub dziecięcy 
wraz z zakupem wyposażenia 

oraz prowadzenia klubu 
dziecięcego dla 30 dzieci w 

obiekcie będącym własnością 
osoby prywatnej przez okres co 

najmniej 5 lat licząc od 
01.01.2012r. 

PPP w trybie 
koncesji 

bd. 
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29 20.09.2011 Gmina Krapkowice 

Zawarcie umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym dot. 

wyposażenia lokalu położonego 
w Krapkowicach na Os.Sady 1 w 

celu utworzenia żłobka oraz 
prowadzeniem żłobka dla 20 
dzieci w obiekcie będącym 

własnością osoby prywatnej, 
przez okres co najmniej 5 lat 
licząc od 01.01.2012r. a także 

przeprowadzenia prac 
wykooczeniowych w obiekcie 

PPP w trybie 
koncesji 

902 880 
zł/prowadzenie 

żłobka przez okres 
wskazany w 

ogłoszeniu/ oraz 28 
617,89 zł /koszt prac 
wykooczeniowych i 

wyposażenia/ 

30 20.09.2011 Gmina Krapkowice 

Zawarcie umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym w celu 
przeprowadzenia adaptacji 
obiektu przy ul. Łąkowej w 

Pietnej na żłobek wraz z 
zakupem wyposażenia oraz 

prowadzeniem żłobka dla 22 
dzieci w obiekcie będącym 

własnością Gminy Krapkowice 
przez okres co najmniej 5 lat 

licząc od 01.01.2012 r. 

PPP w trybie 
koncesji 

993 168 PLN 
/prowadzenie żłobka/ 

oraz 139 577,24 zł 
prace adaptacyjen, 
wykooczeniowe i 

zakup wyposażenia 

31 20.09.2011 Gmina Krapkowice 

Zawarcie umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym w celu 
przeprowadzenia adaptacji 

obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w 
Krapkowicach na klub dziecięcy 
wraz z zakupem wyposażenia 

oraz prowadzenia klubu 
dziecięcego dla 30 dzieci w 

obiekcie będącym własnością 
osoby prywatnej przez okres co 

najmniej 5 lat licząc od 
01.01.2012 r. 

PPP w trybie 
koncesji 

Wartośd przedmiotu 
koncesji: 1354 320 
PLN /prowadzenie 
klubu dziecięcego/ 
oraz 86 227,64 zł 

wartośd robót 
budowlanych i 
wyposażenia 

32 7.10.2011 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 

Olsztynie 

Postępowanie o zamówienie 
publiczne na wybudowanie 
bunkrów, w których będzie 

prowadzona działalnośd 
medyczna z zakresu radioterapii 

w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. NZP-

52/10/11 

PPP bd. 

33 17.10.2011 
Gmina Miejska - 

Prezydent Miasta 
Przemyśla 

Wybór koncesjonariusza 
(Podmiot Zainteresowany) do 

realizacji przedsięwzięcia 
dotyczącego Budowy Zakładu 

Odzysku Odpadów Komunalnych 
w Przemyślu 

PPP w trybie 
koncesji 

bd. 
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34 17.10.2011 
Urząd Gminy Brudzeo 

Duży 

Zarządzanie, administrowanie, 
bieżące utrzymanie, eksploatacja 

gminnej sieci kanalizacji w 
zakresie zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na 
terenie miejscowości Siecieo, 

gmina Brudzeo Duży 

koncesja na 
usługi 

86.400,00 zł  

35 20.10.2011 
Gmina Miejska 
Kamienna Góra 

Zarządzanie Podziemną Trasą 
Turystyczną w Kamiennej Górze 

koncesja na 
usługi 

250.000,00 zł  

36 20.10.2011 Gmina Wrocław 

Budowa i utrzymanie obiektów 
małej architektury na ul. 

Szewskiej, placu obok kościoła 
św. Marii Magdaleny i ul. 
Świdnickiej oraz wiat na 

przystankach komunikacji 
miejskiej we Wrocławiu 

PPP w trybie 
koncesji 

bd. 

37 2.11.2011 
Centrum Młodzieży 

im. dr Henryka 
Jordana w Krakowie 

Remont i rozbudowa ośrodka 
obozowo-wypoczynkowego w 

miejscowości Wicie 

koncesja na 
roboty 

budowlane 

Zakres między 1 000 
000,00 a 2 000 000,00 

zł  

38 16.11.2011 
Gmina Nowa Sól - 

Miasto 

Wykorzystanie statków 
wycieczkowych Laguna i Nimfa 

w celu świadczenia usług 
turystycznego pasażerskiego 

transportu wodno 
śródlądowego, promocji 

turystyki, kultury i edukacji, w 
tym terenów rekreacyjnych i 

zabytków w ramach aktywizacji 
żeglugi na transgranicznym 

obszarze rzeki Odry i tworzenia 
dogodnych warunków dla 

rozwoju turystyki w regionie 
lubuskim i brandenburskim 

PPP w trybie 
koncesji 

11.573.837,89 zł  

39 30.11.2011 
Urząd Miejski w 

Bielsku-Białej 

Uporządkowanie sytuacji 
parkingowej w śródmieściu oraz 

zapewnienie dostępności do 
nowoczesnej infrastruktury 

parkingowej dla mieszkaoców 
Bielska-Białej poprzez 

zaprojektowanie, wybudowanie, 
sfinansowanie i zarządzanie co 

najmniej dwoma płatnymi 
parkingami wielopoziomowymi 

oraz strefą płatnego parkowania 

PPP w trybie 
koncesji 

Zakres między 72 000 
000,00 a 126 000 

000,00 zł 

40 12.12.2011 
Centrum Młodzieży 

im. dr Henryka 
Jordana w Krakowie 

Remont i rozbudowa ośrodka 
obozowo-wypoczynkowego w 

miejscowości Wicie 

koncesja na 
roboty 

budowlane 

Zakres między 1 000 
000,00 a 2 000 000,00 

zł  
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41 13.12.2011 
Gmina Miasto Nowy 

Targ 

Rozbudowa, przebudowa i 
eksploatacja Miejskiej Hali 

Lodowej na działkach nr ewid. 
11040/2, 11041/6, 9920/8 przy 
ul. Parkowej 14 w Nowym Targu 

koncesja na 
roboty 

budowlane 
bd. 

42 20.12.2011 Miasto Bydgoszcz 

Zaprojektowanie i wykonanie 
wielopoziomowego parkingu dla 

samochodów osobowych 
zlokalizowanego przy ul. 

Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy 
wraz z jego utrzymaniem i 

eksploatacją 

koncesja na 
roboty 

budowlane 
23.00.0  

Źródło: Opracowanie Investment Support na podstawie ogłoszeo z BZP i TED  
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5. Podsumowanie 2011 na rynku PPP w Polsce. Co 
przyniesie 2012?  

Z koocem 2011 roku i początkiem bieżącego, pojawiło się wiele wypowiedzi sceptycznych co do 

rozwoju rynku PPP w Polsce. Powodem tego była mniejsza w pierwszym półroczu 2011 roku 

i ostatecznie w całym roku liczba ogłoszeo postępowao w stosunku do roku 2010. Jednakże, wyniki 

drugiego półrocza 2011 r. wskazują na wzrost liczby ogłoszeo w stosunku do pierwszego półrocza, jak i 

do drugiego półrocza 2010 roku. Rodzi się pytanie, co spowodowało niską liczbę ogłoszeo w pierwszej 

połowie 2011 roku? 

Odpowiedź wydaje się dośd oczywista. Na liczbie ogłoszeo zaważyły wybory samorządowe z jesieni 

2010 roku oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 roku. Wybory są  pierwszym 

czynnikiem, jaki w każdym paostwie demokratycznym, powoduje swoiste „zamrożenie” na pewien czas 

prac nad projektami w okresie do pół roku po wyborach. W I połowie 2010 r przed wyborami, nastąpił 

wysyp ogłoszeo, które w dużej części stanowiły jedynie element uwiarygodniania obietnic wyborczych. 

Następnie w I połowie 2011 r. nastąpiła właśnie rewizja planów inwestycyjnych przez nowe władze, 

dodatkowo przyhamowana zamieszaniem jakie wywołało Rozporządzenie. Stąd prawdopodobnie tak 

niski wynik pierwszego półrocza 2011 roku.  

Na wyniki pierwszego półrocza 2011 roku patrzyliśmy także z perspektywy liczby ogłoszeo z pierwszego 

półrocza 2010 roku i ogólnej liczby ogłoszeo z tamtego roku, zapominając, iż to te same wybory 

samorządowe wydają się byd podstawowym czynnikiem, który zmobilizował włodarzy do 

opublikowania ogłoszeo. Były to najprawdopodobniej w dużej mierze projekty „wyborcze”.  

O powodach zamieszczenia ogłoszeo dla tych projektów najlepiej świadczy to, czy złożono wnioski, czy 

też nie. Do źle przygotowanych przedsięwzięd, które nie mają szans powodzenia, podmioty prywatne 

nauczyły się już nie startowad – co jest wyraźną zmianą w stosunku do roku 2009. Dla porównania, na 

koniec 2010 roku, postępowao ogłoszonych w 2010 i w tym samym roku unieważnionych lub 

odwołanych było ponad dwukrotnie więcej niż w 2011. 

Rok 2010 wydawał się zapowiedzią boomu, zwłaszcza, iż liczba ogłoszeo była dużo większa niż w 2009 

roku. To, co intuicyjnie można wskazad, to fakt, iż niepowodzenie przedsięwzięd wzbudziło w wielu 

samorządach niechęd do podejmowania tematu po raz kolejny. Wskazują na to chodby doświadczenia 

Lidzbarka Warmioskiego. Wiele samorządów nie poddaje się i kontynuuje swoje projekty, zmieniając 

nieco ich parametry. 

Należy jednak pamiętad, iż za oficjalny powód wstrzymania publikacji wielu ogłoszeo dla projektów 

planowanych do realizacji na podstawie ustawy o PPP uznawano rozporządzenie z 23 grudnia 2010 

roku. To właśnie ten dokument spowodował wstrzymanie prac Krakowa nad ogłoszeniem projektu 

budownictwa komunalnego. Pierwsza połowa roku 2011 upłynęła na wyjaśnianiu, jaki wpływ ma 

rozporządzenie na projekty PPP, w tym projekty koncesyjne. 
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Z perspektywy czasu należy jednak stwierdzid, iż rozporządzenie mimo wprowadzania wprowadziło 

nieco  zamieszania w odniesieniu do PPP – z pewnością zmusiło podmioty publiczne do poważnego 

zastanowienia się nad tym, po co stosują PPP, co chcą osiągnąd – czy zależy im na podniesieniu jakości 

usług, zwiększeniu ich dostępności, czy tylko znalezieniu dodatkowego źródła finansowania inwestycji. 

Generalnie, co widad po ogłoszeniach z 2011 roku i zapowiedziach na rok 2012, rozporządzenie 

przyczyniło się do podniesienia jakości przygotowania przedsięwzięd – w tym, samych ogłoszeo. 

Wzrosła świadomośd faktu, iż PPP, tak jak ma to miejsce w innych krajach, w większości obejmuje 

projekty – umowy o PPP, które mają wpływ na dług publiczny – chodby Hiszpania, czy w wyniku 

ponownej ewaluacji - wiele projektów w Wielkiej Brytanii.  

W 2011 roku widad też znaczącą ekspansję formuły PPP w trybie koncesji, zmienia się też stosunek 

liczby ogłoszonych koncesji do ogłoszeo w formułach PPP. Podmioty publiczne zauważyły, iż ta formuła 

zawiera w sobie korzyści obu ustaw. Z jednej strony łączy elastyczny tryb koncesyjny, korzystny 

w przypadku przedsięwzięd szczególnie złożonych (projekt w Sopocie czy Olsztynie, oba z 2010 roku, 

czy projekt parkingowy wraz ze strefą płatnego parkowania w Bielsku- Białej z 2011 roku), 

z korzystnymi rozwiązaniami ustawy o PPP – w zakresie dysponowania nieruchomościami.  

Z punktu widzenia rozwoju rynku, bardzo ważny jest fakt, iż „do gry” włączyły się w 2011 roku uczelnie: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz UKSW w Warszawie. To dobra wiadomośd, zwłaszcza, iż oba 

przedsięwzięcia są ogłoszone w odmiennych formułach: PPP w trybie koncesji oraz PPP w trybie PZP. 

Należy też odnotowad ogłoszenia Zakładu Opieki Zdrowotnej (MSWiA) w Olsztynie, ogłoszenie Zakładu 

Karnego w Wojkowicach oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni. Wyraźnie poszerza się 

świadomośd możliwości stosowania PPP.  

W 2011 roku wyraźnie zmienia się struktura branżowa - nadal dominuje sport i rekreacja, ale silną 

pozycję zyskuje też gospodarka odpadami. Jest to istotne w kontekście przyszłego funkcjonowania 

rynku odpadków i ich zagospodarowania w związku z nowelizacją przepisów w tym zakresie.  

Niezmiernie istotnym jest też fakt, iż ogłoszono 4 projekty parkingowe, w dwóch odmiennych 

koncepcjach: koncesji na roboty budowlane oraz PPP w trybie koncesji (Katowice, Bielsko- Biała). 

Zastosowanie PPP daje możliwośd kompleksowego podejścia do problemu na obszarze całego miasta, 

włączenie stref płatnego parkowania do przedsięwzięd, co jest bardzo często artykułowanym 

postulatem przez inwestorów, zwłaszcza, kiedy oczekiwane jest zrealizowanie parkingów podziemnych 

lub utrzymanie stosunkowo niskiej średniej ceny za parkowanie. 

 Na szczególną uwagę w 2011 roku zasługuje szeroko pojęty sektor infrastruktury miejskiej, w którym 

realizowano przedsięwzięcia z zakresu przejśd podziemnych, klubów dziecięcych i przedszkoli, wiat 

przystankowych, szaletów publicznych. Wydaje się, iż w przyszłości bardzo wiele projektów może 

pojawiad się właśnie w tej kategorii, zwłaszcza kluby dziecięce, przedszkola czy przejścia/pasaże 

podziemne.  

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania projektów ogłoszonych w 2011 roku wydaje się, iż zarówno 

podmioty publiczne, jak i inwestorzy wypracowali wzorce postępowao - zachowania (do takich np. 

należy startowanie w postępowaniach koncesyjnych czy PPP w trybie koncesji spółkami wehikułami 

przez inwestorów, czy ograniczenie warunków zdolności ekonomicznej przede wszystkim do zdolności 
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finansowej, co umożliwia elastyczniejsze startowanie inwestorom w postępowaniach), umożliwiające 

im ograniczenie swoich kosztów i korzystanie z doświadczeo innych. 

Wciąż trudnym zagadnieniem jest kwestia wynagrodzenia partnera prywatnego, koncesjonariusza 

i jego przychody. Bardzo duży udział w wynagrodzeniu wyłącznie prawa do pożytków, wskazuje na 2 

elementy: podmioty publiczne szukają środków na inwestycje i nie chcą ponosid kosztów 

eksploatacyjnych. Jeżeli w postępowaniach, w ślad za tymi oczekiwaniami idzie możliwośd 

profesjonalnego kształtowania przedsięwzięcia (planowania, projektowania) przez inwestora 

prywatnego, to wszystko jest w porządku, chod takie wynagrodzenie ogranicza wykonalnośd projektów 

tylko do rynkowych, bardzo komercyjnych „rodzynków”. Jeżeli jednak podmioty publiczne narzucają 

mimo to koncepcje architektoniczne czy projekty, to należy to uznad za złą praktykę, budującą 

niekorzystny wizerunek danego podmiotu publicznego w oczach inwestorów. 

Za dobrą praktykę należałoby uznad takie formułowanie ogłoszeo, w których pojawia się kwestia 

wynagrodzenia – jego części potencjalnie płatnej przez podmiot publiczny. Z jednej strony poprawia to 

wykonalnośd projektu, urealnia go (dla zdecydowanej większości projektów), z drugiej poprawia 

wizerunek podmiotu publicznego, jako świadomego ryzyka rynkowego gracza. Co ciekawe, po drugiej 

stronie może byd stawiane przez podmiot publiczny oczekiwanie do partycypacji w przyszłych 

dochodach lub przychodach – takie postulaty pojawiają się coraz częściej. Właściwym miejscem do 

wyartykułowania tych warunków jest ogłoszenie, a detale powinny byd określone w kryteriach. 

To co niezmiernie cieszy, to fakt, iż coraz liczniej zawierane są umowy publiczno-prywatne. Niezależnie 

od skali przedsięwzięd, każda zawarta umowa, powoduje wzrost zainteresowania innych podmiotów, 

przekonanie do wyboru tej ścieżki realizacji. W tym miejscu należy zadad pytanie o niechęd podmiotów 

publicznych do realizacji przedsięwzięd w trybie PPP w PZP. Wydaje się, iż główny problem to 

określenie, jaki wpływ będzie miało przedsięwzięcie na wskaźniki zadłużenia miasta, zwłaszcza iż rośnie 

świadomośd, iż większośd PPP w krajach rozwiniętych, gdzie wynagrodzenie w większości pochodzi od 

podmiotu publicznego, ma wpływ na dług i jest rejestrowane „on balance”. Zatem sceptyczne 

podejście samorządów do tej formuły jest całkowicie zrozumiałe i jednocześnie całkowicie zrozumiałe 

jest, iż samorządy dążą do realizacji z inwestorami prywatnymi tych projektów, które rokują, iż mogą 

się zwrócid, mogą byd inwestycją z punktu widzenia prywatnego inwestora. Zwrócą się ze sprzedaży 

usług użytkownikom czy najemcom. Samorządy słusznie upatrują największej korzyści ze współpracy 

z inwestorem w takich właśnie projektach. Warte powtórzenia jest jednak to, iż podmioty publiczne 

muszą sobie uświadomid, iż nawet w dobrych projektach koncesyjnych, rokujących, że są opłacalne, 

należy mied furtkę w zakresie ustanowienia wynagrodzenia na rzecz inwestora prywatnego i powinny 

to przewidywad w kryteriach, ostatecznie ograniczając to kryterium lub samo wynagrodzenie do 

śladowego poziomu, ale zawierając umowę na 20, 30, a może i 40 lat, nie są w stanie przewidzied, czy 

w tej odległej przyszłości, nie pojawi się krótki okres, w którym lepiej będzie „wesprzed” projekt 

okresowym wynagrodzeniem, niż rozwiązywad umowę przed terminem a to może wiązad się ze zmianą 

umowy. 

W kontekście powyższych uwag rok 2012 zapowiada się dobrze, a można się nawet pokusid 

o stwierdzenie, że wręcz przełomowo. Wpływ na to będą miały: 

 Wzrost świadomości samorządów w zakresie PPP,  
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 Wzrost świadomości firm prywatnych oraz kurczące się ich podstawowe rynki, 

 Działania instytucji rządowych: projekt PARP, działania Platformy PPP, 

 Otoczenie gospodarcze, ryzyko ograniczenia dopływu środków z podatków, a zatem 

poszukiwanie alternatywnych rozwiązao do kontynuowania programów inwestycyjnych. 

Trudno dziś wyrokowad, czy projektów w 2012 roku będzie więcej niż w 2011 czy w 2010 roku, czy 

będzie więcej ogłoszeo, z pewnością będzie dużo więcej lepiej przygotowanych projektów. Projekty, 

które nie dotąd nie doczekały się publikacji ogłoszeo, z uwagi na rozporządzenie, projekty, które 

czekają na wsparcie ze strony MRR i Platformy PPP (Łaocut, Zabrze i inne), projekty oczekujące na 

wsparcie ze strony PARP to te, które w 2012 mogą pojawid się na rynku i go zmienid. Biorąc pod uwagę 

tylko zapowiedzi Krakowa, Warszawy, Poznania czy Wrocławia, powinniśmy spodziewad się wysypu 

projektów. 

Nie możemy też zapominad o mniejszych miastach jak np. Płock, Olsztyn, czy jeszcze mniejszych rzędu 

40-80 tys. mieszkaoców. Szans dla inwestorów prywatnych powinno byd wiele, tak samo dla doradców 

i kancelarii prawnych. Wskazują na to chociażby ogłoszony ponownie przez Dąbrowę Górniczą projekt 

drogowy, czy ogłoszone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski postępowanie na opracowanie 

modelu remontu i utrzymania dróg. Możemy spodziewad się projektów budownictwa komunalnego 

(Kraków, Warszawa), projektów parkingowych (Warszawa, Kraków, Poznao, Gdaosk, Olsztyn), 

projektów sportowych – Łódź (stadion Widzewa), Olsztyn (prawdopodobnie hala widowiskowo-

sportowa), projektów drogowych – Wrocław, projektów urzędów marszałkowskich (Dolnośląskie, 

Kujawsko- Pomorskie), projektów w sektorze służby zdrowia i szpitali - Łaocut, Warszawa, projektów z 

zakresu gospodarki odpadami. Można przypuszczad, iż pojawią się też projekty rządowe - dla sądów 

(Nowy Sącz) czy policji. Nie wykluczone, iż pojawią się pierwsze projekty z sektora obronności.  

To wszystko może się wydarzyd, o ile nie zajdą znaczące zmiany w otoczeniu, zarówno prawnym, jak 

i ekonomicznym, które spowodują koniecznośd rewizji założeo przedsięwzięd, interpretacji nowych 

przepisów z zakresu PPP i koncesji. Mimo to, wydaje się, że będzie raczej lepiej niż gorzej. Oby 

przewidywania się spełniły. 

 

Kacper Kozłowski 

Dyrektor ds. projektów inwestycyjnych 

Investment Support 
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