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Ryzyko w partnerstwie 
publiczno-prywatnym
Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), po-
przez zaangażowanie podmiotów prywatnych, umożliwia 
sektorowi publicznemu osiągnięcie korzyści w dwóch za-
sadniczych obszarach działania, mianowicie w obszarze 
organizacji zarządzania danym przedsięwzięciem oraz 
w sferze finansowania inwestycji. Najbardziej oczekiwane 
i pożądane jest zaangażowanie kapitałowe podmiotów 
prywatnych w finansowanie dużych inwestycji, np. infra-
struktury drogowej czy kolejowej. Natomiast udział sekto-
ra prywatnego w obszarze organizacji zarządzania, czy 
nawet jako operatora świadczącego usługi przewozowe, 
nie zawsze jest utożsamiany z formułą PPP, a osiągane 
korzyści są niekiedy marginalizowane. 

Proste formy PPP w obszarze organizacji zarządzania, takie jak: 
umowy dzierżawy mienia, kontrakty na usługi, kontrakty mena-
dżerskie, samorządy lokalne wykorzystują od początku lat 90. 
XX w. na rynku zbiorowego transportu pasażerskiego. Natomiast 
trudności pojawiają się w przypadku infrastruktury transportowej. 
Kapitałochłonne, duże projekty infrastrukturalne wymagają bo-
wiem zainwestowania przez podmiot prywatny odpowiednio du-
żych środków finansowych, co jednocześnie zwiększa poziom po-
noszonego ryzyka. Z kolei większy poziom zaangażowanego 
kapitału, większe ryzyko przejęte przez podmiot prywatny wymaga 
zagwarantowania przez sektor publiczny stabilnych, bezpiecznych 
warunków realizacji, a następnie eksploatacji inwestycji. Do osią-
gnięcia sukcesu w praktycznej implementacji tego typu projektów 
niezmiernie istotny jest system regulacji prawnych i organizacyj-
nych, wsparcie polityczne rządu oraz postawa władz samorzą-
dowych.

Celem artykułu jest właśnie analiza różnych rodzajów ryzyka 
dla dużych, kapitałochłonnych projektów PPP oraz czynników 
sprzyjających jego minimalizacji.

Należy nadmienić, że Komisja Europejska popiera partner-
stwo publiczno-prywatne dla nowych krajów członkowskich, jako 
pomocne przy unowocześnianiu i modernizacji infrastruktury. 
Wykorzystanie PPP „jest szczególnie zasadne, biorąc pod uwagę 
ogromne wymagania finansowe potrzebne do doprowadzenia  
infrastruktury w tych krajach do poziomu wymaganych standar-
dów” 1). Komisja preferuje koncepcję PPP do realizacji kapitało-
chłonnych inwestycji infrastrukturalnych, a przede wszystkim bu-
dowy sieci transeuropejskiej – TEN. Projekty PPP mają priorytet 
wsparcia finansowego z Funduszu Spójności oraz z Funduszy 
Strukturalnych.

Istota i znaczenie PPP
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej 
współpracy sektora publicznego i prywatnego, której celem jest 
osiągnięcie obopólnych korzyści, zarówno rynkowych, jak i spo-
łecznych danego przedsięwzięcia. Istota PPP polega na tym, że 
prywatni inwestorzy uczestniczą w realizacji publicznych inwesty-
cji oraz biorą udział w świadczeniu usług publicznych. Oznacza to 
konieczność współpracy pomiędzy jednostkami administracji 
państwowej lub samorządowej różnych szczebli, a podmiotami 
prywatnymi w tych obszarach rynku, które były dotychczas kon-
trolowane przez tę administrację. Partnerstwo publiczno-prywatne 
określa się również jako porozumienie zawarte między jednostką 
publiczną a podmiotem prywatnym, działającym na zasadach 
rynkowych. Strony umowy dzielą się odpowiedzialnością, ryzy-
kiem, kosztami i przyszłymi zyskami. Można także spotkać inter-
pretację, że partnerstwo publiczno-prywatne to metoda przygoto-
wania i realizacji projektów infrastrukturalnych z udziałem 
państwowych i prywatnych źródeł finansowania. W przedsięwzię-
ciach realizowanych w ramach PPP instytucja publiczna i sektor 
prywatny zachowują własną hierarchię celów i obowiązków oraz 
współpracują na podstawie jasno sformułowanego podziału ryzy-
ka i zobowiązań. Rezultatem tej współpracy jest niższy koszt 
przedsięwzięcia i wyższa jakość usług, aniżeli w przypadku ich 
finansowania w tradycyjny sposób 2).

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą na pozyskanie 
kapitału prywatnego w celu współfinansowania różnych obszarów 
działalności publicznej, a zwłaszcza inwestycji infrastruktural-
nych. W ostatnich latach obciążenie finansowe zarówno admini-
stracji państwowej, jak i samorządowej jest bardzo duże, w związ-
ku z czym tradycyjne źródła finansowania – środki budżetowe 
– nie są wystarczające. W sytuacji problemów finansów publicz-
nych państwa i zadłużenia samorządów lokalnych pozyskanie ka-
pitału prywatnego nabiera coraz większego znaczenia. Ponadto 
dla władz samorządowych wdrożenie idei PPP stanowi krok w kie-
runku prywatyzacji sektora użyteczności publicznej, w tym zakre-
sie, w jakim określone zadania mogą być wykonywane przez pod-
mioty prywatne, np. budowa i utrzymanie dróg, sieci kolejowych, 
szkół, oczyszczalni ścieków, bazy turystycznej czy transportu pu-
blicznego.

Partnerstwo publiczno-prywatne stwarza także możliwości po-
prawy efektywności działania jednostek sektora publicznego. 
Podmioty te, funkcjonujące w Polsce przez wiele lat w oderwaniu 
od gospodarki rynkowej, wymagają bowiem zmian w zakresie 
technik i narzędzi zarządzania. Stąd też mówi się o nowej koncep-
cji zarządzania, jaką jest menedżeryzm. W uproszczeniu oznacza 
on oszczędność, wydajność i efektywność w zarządzaniu publicz-

1) Guidelines for Successful Public – Private – Partnerships. European Commission, Directorate-General Regional Policy. Brukssels, January 2003.
2) Por. G. Dziarski: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w sektorach usług komunalnych. www.ratusz.ids.pl; Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda 

rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Warszawa, październik 2002; S. Sarna: Publiczno-prywatne partnerstwo 
w inwestowaniu w rozwój transportu miejskiego. Transport Miejski 2002 nr 9; B. Zagożdżon: Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce UE. Przegląd 
Komunikacyjny 2003 nr 12; J.Zysnarski: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. ODDK, Gdańsk 2003.
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nymi pieniędzmi. Charakteryzuje go również decentralizacja po-
dejmowania decyzji i zróżnicowanie jednostek realizujących usłu-
gi publiczne. Menedżeryzm to, w uproszczeniu, przeniesienie 
metod zarządzania z przedsiębiorstw prywatnych do jednostek 
sektora publicznego. 

W ramach PPP możliwe jest zlecanie realizacji zadań wła-
snych samorządów lokalnych podmiotom prywatnym w drodze 
publicznych przetargów. Władze lokalne ograniczają wówczas 
swoje zadania jedynie do kontrolowania podmiotu prywatnego, 
szczególnie w zakresie przekazywanych mu środków finansowych. 
Spoczywająca na samorządach odpowiedzialność za zapewnienie 
mieszkańcom możliwości zaspokajania różnego rodzaju potrzeb 
nie oznacza bowiem konieczności ich realizacji przez jednostki 
sektora publicznego. Z ich specyfiki nie wynika jeszcze koniecz-
ność dostarczania tego typu usług wyłącznie przez podmioty ko-
munalne na zmonopolizowanym rynku. Czym innym jest bowiem 
publiczne finansowanie pewnych przedsięwzięć, a czym innym 
wykonywanie ich i bezpośrednie zarządzanie nimi przez państwo. 
Doświadczenia wykazują bowiem, że stosowanie wyłącznie nie-
rynkowych form interwencji władz publicznych wiąże się z reguły 
z obniżeniem konkurencyjności oraz z relatywnie dużymi kosz-
tami 3).

Idea partnerstwa publiczno-prywatnego wykorzystuje najważ-
niejsze atuty jednostek sektora publicznego i podmiotów prywat-
nych. Władza administracyjna poprzez swoje kompetencje regu-
lacyjne oferuje podmiotom prywatnym stabilność i komfort 
prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenie ryzyka funk-
cjonowania w wielu sektorach gospodarki, szczególnie w obsza-
rze gospodarki komunalnej, mienie o znaczeniu strategicznym 
oraz możliwość kształtowania konkurencji. Natomiast działalność 
sektora prywatnego to przede wszystkim dostarczenie dodatkowe-
go kapitału, większa sprawność zarządzania, lepsza identyfikacja 
potrzeb i optymalna alokacja zasobów oraz zmniejszenie wpływu 
biurokracji i opcji politycznych. 

Ryzyko w projektach PPP
Dla dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w for-
mule PPP charakterystyczny jest stosunkowo wysoki poziom ry-
zyka, szczególnie po stronie podmiotów prywatnych. Ryzyko 
określa się w tym przypadku jako jakikolwiek czynnik, zdarzenie 
lub wpływ, który zagraża udanemu zakończeniu projektu w kon-
tekście czasu, kosztu lub jakości. Podział tego ryzyka pomiędzy 
jednostki sektora publicznego i prywatnego jest zasadniczą kwe-
stią dla PPP. Stopień przeniesienia ryzyka do sektora prywatnego 
ma bezpośredni wpływ na koszty realizacji projektu, a tym samym 
pozwala, lub nie, wygenerować oszczędności po stronie sektora 
publicznego. Właściwy podział ryzyka przekłada się na niższe 
koszty przedsięwzięcia oraz daje zwiększoną wartość za pieniądz 
(value for money) w porównaniu z tradycyjnymi metodami finan-
sowania. 

Wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka występujące w przed-
sięwzięciach PPP 4):
 ryzyko przychodu,
 ryzyko wyboru partnera prywatnego,
 ryzyko prac budowlanych,
 ryzyko walutowe (zmiany kursów walut),

 ryzyko związane z zapisami umowy (kontraktu),
 ryzyko polityczne,
 ryzyko środowiskowe,
 ryzyko akceptacji społecznej, 
 ryzyko trwałości projektu.

Najważniejszym ryzykiem dla projektów PPP jest ryzyko przy-
chodu z przyszłej inwestycji. Zależy ono od dwóch głównych 
czynników: popytu, w uproszczeniu przyszłej konsumpcji, oraz od 
poziomu opłat. W przypadku projektów infrastrukturalnych, 
zwłaszcza drogowych, nawet przy przeprowadzeniu szerokich ba-
dań trendów ruchu w przeszłości, prognozach potencjału wzrostu 
gospodarczego oraz sondaży badających skłonność ludzi do 
opłat, zawsze istnieje znaczne ryzyko związane z poziomem ru-
chu, jaki w rzeczywistości wygenerują projekty. Ryzyko zmniej-
szone jest dopiero po kilku latach działania. Ten rodzaj ryzyka jest 
zwielokrotniony w krajach takich jak Polska, w których założenia 
dotyczące wzrostu gospodarczego oraz liczby pojazdów mają 
większe znaczenie. Ponadto, w krajach, w których poziom docho-
du jest niższy, kierowcy często wolą korzystać z gorszych dróg 
równoległych, niż ponosić wysokie opłaty.

Tworzenie spółki przez jednostkę sektora publicznego z nie-
znanym partnerem jest związne z ryzykiem. Polega ono na tym, że 
strona prywatna może okazać się niewystarczająco kompetentna 
i/lub nie będzie w stanie dostarczać usług zgodnych z początko-
wą specyfikacją. Ponadto przyznanie kontraku PPP może stworzyć 
sytuację monopolu dla prywatnej firmy lub przynajmniej sytuację 
nieuczciwej konkurencji, czy niesprawiedliwego dostępu do ryn-
ku, a takie wypaczenia wpływają na koszty realizacji przedsię-
wzięcia oraz w sposób naturalny ograniczają zdolność wprowa-
dzania innowacji do świadczonych usług. Dlatego tak istotne jest 
właściwe przygotowanie warunków zamówień publicznych, a na-
stępnie szczegółowa ocena ofert przetargowych.

Koszty prac budowlanych danego przedsięwzięcia są jednym 
z fundamentalnych czynników warunkujących sprawność systemu 
finansowania projektu. Niepełne przygotowanie projektu, niezna-
ne warunki geologiczne lub luźno zdefiniowane warunki bezpie-
czeństwa mogą mieć istotny wpływ na koszty prac budowlanych, 
podobnie jak opóźnienia budowy. Ten rodzaj ryzyka niemal za-
wsze przypisany jest stronie prywatnej.

Zadłużenie jest cechą charakterystyczną prawie wszystkich 
koncesji. Ryzyko walutowe jest szczególnie istotne w sytuacji, 
gdy pieniądze są pożyczane za granicą. Wówczas wahania kursów 
walutowych mogą grozić załamaniem się żywotności projektu. 
Ryzyko walutowe jest największe, gdy inwestuje się słabe waluty 
w przedsięwzięcia w krajach rozwijających się. Chociaż przystą-
pienie Polski do UE i wprowadzenie waluty euro ograniczy ten 
rodzaj ryzyka, to jednak pozostaje ono poważnym czynnikiem 
ograniczającym PPP. Pewnym rozwiązaniem może być przejęcie 
przez rząd lub międzynarodowe instytucje finansowe ryzyka walu-
towego w celu uatrakcyjnienia projektów PPP i zachęcenia do 
nich prywatnych inwestorów.

Ryzyko związane z zapisami umowy wynika z faktu, że chociaż 
rząd negocjuje warunki umowy z koncesjonariuszami, to jednak 
nie zawsze udaje mu się dotrzymać swych zobowiązań. Dzieje się 
tak zwłaszcza w odniesieniu do poziomu opłat od użytkowników, 
które są bardzo wrażliwe na zmiany polityczne. Ten rodzaj ryzyka 

3) Por.: Podstawy ekonomii (pod red.: R. Milewskiego) PWN, Warszawa 2001, s.392
4) Por.: Guidelines for Successful Public – Private – Partnerships. Op.cit.
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jest stosunkowo wysoki w krajach, które wykorzystują nowe, do-
piero wchodzące w życie regulacje prawne oraz mają relatywnie 
małe doświadczenie w praktycznej implementacji projektów PPP. 
Do takich krajów można zaliczyć Polskę.

W latach 70. XX w. rząd francuski nie dotrzymał zobowiązań 
zezwalających prywatnym koncesjonariuszom na ustalanie wyso-
kości stawek opłat za przejazd autostradami. W konsekwencji te-
go nastąpił upadek trzech z czterech prywatnych podmiotów zaj-
mujących się autostradami w tym kraju.

Ryzyko polityczne jest bardzo istotne, szczególnie dla dużych 
inwestycji infrastrukturalnych, ponieważ jego wzrost powoduje 
zwiększenie kosztów pozyskania kapitału. Czynnikami zwiększają-
cymi ryzyko polityczne w tego typu projektach jest także długi 
okres trwania umów koncesyjnych i ogólna niechęć do wzrostu 
opłat od użytkowników. Również zmiany opcji politycznych i to-
warzyszące temu zmiany polityki gospodarczej mogą spowodo-
wać rewizję rozpoczętych przez poprzedni rząd przedsięwzięć 
w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Realizacja inwestycji infrastruktury transportowej wywołuje 
często protesty organizacji ekologicznych, które mogą poważnie 
zakłócić ich przebieg. Nieprzewidziane wystąpienia obrońców 
środowiska mogą spowodować znaczny wzrost kosztów kapitało-
wych i przyczynić się do poważnych opóźnień w realizacji przed-
sięwzięcia. Ryzyko środowiskowe jest zwykle przejęte przez inwe-
stora prywatnego, który w celu jego minimalizacji opracowuje 
dokładne programy zmniejszenia negatywnego wpływu projektu 
na środowisko, jeszcze przed podpisaniem umowy koncesyjnej.

Ryzyko związane z akceptacją społeczną jest realnym zagro-
żeniem, które może mieć bardzo negatywne skutki dla prywatne-
go inwestora. Jako przykład mogą posłużyć protesty społeczne 
spowodowane zwiększeniem opłat za przejazd nowym mostem 
Vasco de Gama w Lizbonie. Rząd pod presją publiczną zmniejszył 
opłaty i wypłacił prywatnemu koncesjonariuszowi powstałą różni-
cę z funduszy publicznych. W Polsce projekt poprowadzenia  
autostrady A2 przez część Warszawy także wywołał kontrowersje. 
Te doświadczenia pokazują bardzo rzeczywistą groźbę, jaką może 
stanowić ryzyko związane ze społeczną akceptacją. Ostrożni inwe-
storzy przed podjęciem decyzji o inwestowaniu powinni przepro-
wadzić badania aprobaty społecznej wymaganej dla swych pro-
jektów.

Ryzyko utraty przez projekt trwałości jest związane z możliwo-
ścią zmniejszenia kontroli społecznej nad działalnością prywatne-
go inwestora, co może doprowadzić do zagrożenia interesów pu-
blicznych. Dlatego tak istotne jest zarówno efektywne zarządzanie 
i monitorowanie projektu przez jednostki publiczne, jak i aktywna 
działalność stowarzyszeń konsumenckich. Zwłaszcza funkcjono-
wanie tych ostatnich rozwija silne poczucie własności konsu-
menckiej i uczestnictwa w projektach publiczno-prywatnych lo-
kalnych społeczności.

Czynniki pozwalające zminimalizować poziom ryzyka
Z doświadczeń krajów UE wynika, że realizacja i rozwój przedsię-
wzięć PPP w praktyce gospodarczej wymaga odpowiednich uwa-
runkowań politycznych, gospodarczych i społecznych. Uwarunko-
wania te umożliwiają efektywną, udaną implementację projektów 

PPP, a jednocześnie pozwalają zminimalizować różne rodzaje ry-
zyka. Można do nich zaliczyć 5):
 uregulowania prawne,
 wsparcie polityczne rządu,
 postawę samorządów lokalnych,
 akceptację społeczną.

Niepełne dostosowanie uregulowań prawnych i przepisów do 
specyfiki PPP uniemożliwia udaną realizację przedsięwzięć oraz 
zdecydowanie zwiększa ogólne ryzyko praktycznej implementacji 
projektów. 

Wszystkie kraje członkowskie UE musiały przeprowadzić – 
lub jeszcze obecnie przeprowadzają – zmiany legislacyjne, które 
zapewniają korzystne warunki dla projektów PPP. 

Zmiany legislacyjne konieczne są także w polskim usta-
wodawstwie, ponieważ obowiązujące regulacje prawne nie są  
dostosowane do PPP i nie sprzyjają praktycznej realizacji przed-
sięwzięć. Dotyczy to zwłaszcza ustaw określających sposób go-
spodarowania w jednostkach sektora publicznego – ustawa o za-
mówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych – oraz 
prawa podatkowego – przepisy dotyczące podatku od towarów 
i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych 6).

Ustawa o zamówieniach publicznych oraz ustawa o finansach 
publicznych zawierają wiele ograniczeń, które niekorzystnie wpły-
wają na realizację projektów, zwiększając poziom ryzyka. Jako 
przykład może posłużyć fakt, że ustawa o zamówieniach publicz-
nych przewiduje, iż w przypadku zawarcia umowy na okres dłuż-
szy niż 3 lata, czy dla zastosowania procedury innej niż przetarg 
nieograniczony dla zamówień przekraczających 200 tys. euro, 
wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Natomiast projekty infrastrukturalne PPP z reguły charakteryzują 
się długim okresem realizacji inwestycji i wysoką kapitałochłon-
nością. Kolejny problem prawny to obowiązująca interpretacja 
ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jej zapisami kwota 
całkowitego zadłużenia samorządu terytorialnego na koniec roku 
budżetowego nie może przekraczać 60% jego przychodów w da-
nym roku. Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) interpretują cał-
kowite zadłużenie jako wszystkie zobowiązania gmin, nawet jeśli 
nie są one w danym roku wymagalne. Takie stanowisko RIO unie-
możliwia samorządom zaciąganie długoterminowych zobowiązań, 
które są charakterystyczne dla przedsięwzięć inwestycyjnych 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Także przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz 
podatku dochodowego od osób prawnych w niektórych przypad-
kach wręcz uniemożliwiają zastosowanie formuły PPP. Zgodnie 
z przepisami dotyczącymi podatku VAT, płatności sektora pu-
blicznego na rzecz inwestora prywatnego traktowane są jako wy-
nagrodzenie za usługi i podlegają 22% stawce VAT. Ponieważ 
jednostki sektora publicznego zazwyczaj nie mogą odzyskać na-
leżnego podatku, to kwota wsparcia ze środków publicznych mu-
si być powiększona o ten podatek, podrażając tym samym daną 
inwestycję. Także w sytuacji, gdy inwestor prywatny przekazuje 
nieodpłatnie inwestycję (np. autostradę, linię kolejową) jednost-
ce publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowy-
mi musi naliczyć VAT od wartości rynkowej obiektu. To również 
zwiększa koszty inwestycji.

5) Por.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Warszawa, październik 
2002; Guidelines for Successful Public – Private – Partnerships. Op.cit.

6) Stan uregulowań prawnych na dzień 01.05.2004 r.
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Nawet tych kilka przytoczonych przykładów wskazuje, że ist-
nieje silna potrzeba opracowania odpowiedniego, stabilnego ze-
stawu aktów prawnych dotyczących PPP. Ich spójność i niezmien-
ność jest szczególnie ważna, ze względu na długi okres trwania 
tego typu projektów. Dostrzegając tę konieczność Ministerstwo 
Gospodarki przygotowuje ustawę o partnerstwie publiczno- 
-prywatnym, która ma usunąć przeszkody związane z zasadami 
przekazywania funduszy publicznych podmiotom prywatnym. Po-
nadto mają w niej zostać uregulowane takie kwestie, jak: definicja 
PPP, wzory umów, obowiązkowe czynności w procesie przygoto-
wania projektów. Projekt ustawy miał trafić pod obrady Sejmu do 
końca 2003 r., jednak w kwietniu 2004 r. jeszcze nie wpłynął 7). 

Należy nadmienić, że aktualnie jest opracowywana zupełnie 
nowa ustawa o zamówieniach publicznych – Prawo zamówień 
publicznych, której projekt rządowy wpłynął do Sejmu 8). General-
nie nowa ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawo-
dawstwo do prawa UE. Projekt zakłada między innymi zróżnico-
wanie mechanizmów udzielania zamówień w zależności od ich 
wartości, upraszczając wymogi formalne postępowania przy 
udzielaniu zamówień o mniejszej wartości oraz wprowadzając za-
ostrzone rygory wobec postępowań o największej wartości przed-
miotu zamówienia. Ponadto przewiduje likwidację zbędnych ob-
ciążeń biurokratycznych i wprowadzenie rozwiązań ułatwiających 
przedsiębiorcom dostęp do rynku. 

Dla rozwoju idei PPP istotny jest fakt, że w projekcie wdrożo-
no do systemu zamówień publicznych koncesje na roboty bu-
dowlane, w rozumieniu prawodawstwa UE 9). Koncesję określono 
jako zamówienie na roboty budowlane, którego wynagrodzeniem 
za realizację jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub 
takie prawo wraz z częściową zapłatą wynagrodzenia. Koncesja na 
roboty budowlane postrzegana jest jako pierwszy krok we wpro-
wadzaniu do polskiego prawa formuły PPP. 

Dla realizacji przedsięwzięć PPP, w których z oczywistych 
względów występują częste kontakty jednostek publicznych i pod-
miotów prywatnych, które to mogą wzbudzać podejrzenia o ko-
rupcję, ważna jest zaproponowana w nowej ustawie – Prawo za-
mówień publicznych – tzw. kontrola uprzednia. Ma ona miejsce 
w przypadku dużych zamówień – o wartości powyżej 3 mln euro 
dla dostaw i usług oraz 6 mln euro dla robót budowlanych, a do 
takich należą przedsięwzięcia PPP. Prezes Urzędu Zamówień  
Publicznych przeprowadza kontrolę udzielonych zamówień, po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed zawarciem umowy. 
Proces ten ma na celu weryfikację przestrzegania zasad systemu 
zamówień publicznych, a także ograniczenie zjawisk korup-
cyjnych. 

W projektach PPP, z uwagi na skomplikowany proces ich 
wdrażania, wsparcie rządu pełni wiodącą rolę. Polityczne popar-
cie i stabilność tworzą bezpieczne warunki dla inwestorów pry-
watnych, ponieważ eliminują jedno z istotnych ryzyk – ryzyko po-
lityczne. Jest to szczególnie ważny czynnik przy dużych 
kapitałochłonnych projektach transportowych, ponieważ one 
wręcz wymagają silnego wsparcia politycznego rządu. Uwiary-
godnia ono projekt w oczach Komisji Europejskiej i finansowych 

instytucji międzynarodowych. Ponadto, gdy zwiększa się ryzyko 
finansowe, a tak się dzieje w tego typu przedsięwzięciach, musi 
też zwiększyć się wsparcie i odpowiedzialność ze strony rządu.

Wydaje się, że polski rząd wyraża zainteresowanie formułą 
PPP, przejawem czego są działania podejmowane w ostatnim 
czasie. W Ministerstwie Infrastruktury utworzony został Wydział 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który generalnie zajmuje się  
koordynacją i przygotowaniem projektów PPP. W ramach realizo-
wanych zadań w 2003 r. Wydział był zaangażowany w kilka pro-
jektów PPP, wśród których na uwagę zasługuje Projekt wsparcia 
Metra Warszawskiego i rozwoju PPP. Był on finansowany przez 
EBOiR z grantu PHARE. List intencyjny został podpisany 10 wrze-
śnia 2002 r. przez przedstawicieli EBOiR, Zarządu Miasta Stołecz-
nego Warszawy oraz Ministerstwa Infrastruktury. Ponadto w pra-
cach nad projektem uczestniczyli, w zależności od tematyki 
analizowanych zadań, przedstawiciele resortów: gospodarki i fi-
nansów oraz UKIE i UZP. Zasadniczym celem projektu było przy-
gotowanie II linii Metra Warszawskiego do realizacji w formule 
PPP oraz wsparcie rozwoju tej koncepcji w Polsce. W związku 
z tym cele szczegółowe zostały sformułowane następująco:
 stworzenie polskiego odpowiednika „PPP Task Force”, czyli 

instytucji powoływanych na różnych szczeblach administracji 
państwowej, zajmujących się PPP;

 zbadanie możliwości praktycznej implementacji PPP do reali-
zacji dużych projektów w infrastrukturze transportowej, zwłasz-
cza drogowej i kolejowej; 

 wypracowanie zestawu narzędzi, w tym procedur postępowa-
nia, odpowiednich do realizacji projektów transportowych 
(o dużej skali i długim cyklu życia), umożliwiających dodatko-
wo absorbcję funduszy pomocowych UE;

 pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów pojawiają-
cych się w konkretnych, aktualnie realizowanych, projektach 
transportowych PPP;

 upowszechnienie wiedzy o PPP i dobrych doświadczeń.
Opracowanie koncepcji PPP dla realizacji II linii Metra War-

szawskiego posłuży zatem do uporządkowania wiedzy o PPP, po-
znania mechanizmów i wypracowania narzędzi umożliwiających 
zastosowanie tej formuły w warunkach polskich. Sam projekt bu-
dowy II linii Metra Warszawskiego jest bowiem przedsięwzięciem 
o takiej skali i złożoności, że nawet przy bardzo sprzyjającym oto-
czeniu, jego wykonanie w systemie PPP będzie trudne 10).

Kierunek działań mający na celu tworzenie instytucji na róż-
nych szczeblach administracji publicznej zajmujących się PPP – 
PPP Task Force – jest od dawna praktykowany przez rządy krajów 
UE. Zadaniem tamtejszych agencji państwowych jest utrzymywa-
nie kontaktów ze wszystkimi partnerami, uczestnikami PPP oraz 
z  różnymi jednostkami rządu i administracji publicznej, wszech-
stronna pomoc w realizacji projektu, a także prowadzenie nego-
cjacji z bankami i innymi potencjalnymi podmiotami współfinan-
sującymi przedsięwzięcie. Agencje dysponują wykwalifikowanym 
personelem, posiadającym duże doświadczenie prawne i finanso-
we, z pomocy którego mogą korzystać wszystkie jednostki sekto-
ra publicznego. Jak podkreśla Komisja Europejska – tworzenie 

7) Podatkowa słabość PPP. Gazeta Wyborcza z dn.28.10.2003; dodatek: Przyjazne Gminy.
8) Szersze omówienie m.in. (w): ,,Zamówienia publiczne po zmianach’’. Poradnik Gazety Prawnej 44/2003.
9) Dotychczas, w polskich porządku prawnym koncesja oznaczała decyzję administracyjną, umożliwiającą prowadzenie określonej (koncesjonowanej) dzia-

łalności.
10) Por.: M. Krawczyk, K. Siwek: Informacje o działaniach w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego podejmowanych w Ministerstwie Infrastruktury. Finan-

se Komunalne 2/2003; www.mi.gov.pl
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i działalność tego typu agencji jest szczególnie ważna i potrzebna 
w krajach kandydujących, gdzie rynek inwestycji infrastruktu-
ralnych jest uważany za ryzykowny z powodu niepełnego dosto-
sowania uregulowań prawnych i struktur instytucjonalnych do 
PPP11). 

Działania podjęte przez administrację rządową sprzyjają pozy-
skaniu, a następnie wykorzystaniu wiedzy na temat PPP przez lo-
kalne władze i społeczności. Pełne zrozumienie istoty konkret-
nych projektów PPP oraz przekonanie do nich różnych grup 
społecznych ogranicza ryzyko związane z protestami ekologów, 
mieszkańców, a jednocześnie umożliwia kontrolę konsumencką 
nad przedsięwzięciem.

Zatem upowszechnienie wiedzy o PPP – w pierwszej kolejno-
ści – wśród samorządów lokalnych jest bardzo ważne. Zwłaszcza 
w sytuacji, że coś, co jest nowe i nieznane – a tak może jawić się 
PPP – wywołuje uzasadnioną niechęć. Niewiedza i nieufność sa-
morządów lokalnych rodzi następujące obawy: o utratę władzy, 
strach przed samoograniczeniem, przed podejrzeniem o korupcję 
na styku władza publiczna – prywatny inwestor. Obawy te są prze-
łamywane przez akcje edukacyjno-informacyjne, chociażby przez 
uruchomiony Ogólnopolski Program Prywatny Kapitał – Publicz-
na Korzyść, mający na celu upowszechnienie wiedzy i najlepszej 
praktyki z zakresu PPP. Program powstał przy współpracy Mini-
sterstwa Infrastruktury, Związku Miast Polskich oraz Komitetu In-
frastruktury Amerykańskiej Izby Handlowej (American Chamber of 
Commerce). W ramach programu zorganizowane zostały konfe-
rencje sektorowe, kierowane do przedstawicieli samorządów lo-
kalnych oraz inwestorów prywatnych12).

Kolejnym etapem ograniczania ryzyka projektów PPP jest 
przekonanie do niej lokalnych społeczności. Jest to zadanie jed-
nocześnie trudne i istotne. Trudności wynikają z faktu, że określe-
nie prywatny inwestor, zwłaszcza słowo prywatyzacja ma raczej 
pejoratywny wydźwięk w naszym społeczeństwie. Głęboko zako-
rzeniona jest społeczna niechęć do realizacji wspólnych przed-
sięwzięć publiczno-prywatnych, ponieważ prawdopodobieństwo 
występowania korupcji w tych relacjach jest oceniane przez spo-
łeczeństwo jako bardzo duże. Dlatego tak ważne jest przedstawie-
nie pełnej informacji na temat koncepcji PPP, zwłaszcza jej głów-
nej zasady – value for money. Oznacza ona, że przedsięwzięcie 
jest realizowane w formule PPP tylko wówczas, gdy jest ona efek-
tywniejsza finansowo (kosztowo), aniżeli tradycyjny system finan-
sowania. Ponadto informując o PPP nie można skupiać się tylko 
na argumentach ukazujących korzyści finansowe tej koncepcji, 
pomijając jednocześnie wątpliwości i opinie krytyczne. Pełna in-
formacja zmniejsza bowiem ryzyko przyszłych konsekwencji 
w postaci niezadowolenia społecznego, a to z kolei skutkuje okre-
ślonym ukierunkowaniem głosów wyborczych. Natomiast rozwią-
zania, które znajdują zrozumienie i akceptację lokalnych społecz-
ności, pomimo towarzyszących im wad, są również bezpieczne 
politycznie. 

Wnioski
Ryzyko jest integralną częścią większości przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Jednak w projektach realizowanych w systemie PPP je-
go znaczenie jest szczególne, gdyż podział ryzyka między sektor 
publiczny a prywatny decyduje o zasadności stosowania tej for-
muły. Właściwy podział ryzyka pozwala ograniczyć koszty inwe-
stycji, a przez to uzyskać zwiększoną wartość za pieniądz (value 
for money) w porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania. 
Ryzyko powinno być przekazane temu partnerowi, który jest w sta-
nie zarządzać nim w sposób najbardziej efektywny pod względem 
kosztów, co w konsekwencji pozwoli wygenerować określone 
oszczędności finansowe.

W projektach PPP występują różne rodzaje ryzyka. Jednakże 
większość z nich może zostać zminimalizowana poprzez odpo-
wiednie uregulowania prawne, wspierającą politykę rządu, czy 
kształtowanie postaw lokalnych władz i społeczności. Jest bardzo 
ważne, aby podejmować działania zmierzające do ograniczenia 
tych rodzajów ryzyka, w stosunku do których jest to możliwe.  
Nawet częściowe wyeliminowanie niektórych rodzajów ryzyka 
sprzyja kształtowaniu stabilnych i bezpiecznych warunków dla 
projektów PPP, a to z kolei zachęca inwestorów prywatnych do 
współfinansowania przedsięwzięć. Konieczność podejmowania 
takich działań jest szczególnie istotna dla inwestycji infrastruktury 
transportowej, które ze względu na specyficzne cechy tejże infra-
struktury, są mało atrakcyjne dla sektora prywatnego.

W nowej Zielonej Księdze O partnerstwie publiczno-prawnym 
i prawie unijnym kontraktów publicznych i koncesjonowania (COM 
327/2004), opublikowanej 30.04.2004 r., podkreślono znaczenie 
współpracy sektora publicznego i prywatnego w formule PPP. 
Działania takie powinny być podejmowane w różnych obszarach 
dotychczasowego działania sektora publicznego, między innymi 
w transporcie, służbie zdrowia, oświacie. Formuła PPP, która 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat jest coraz częściej wykorzystywa-
na przez kraje UE, pozwala bowiem na poprawę jakości świadczo-
nych usług oraz odciąża budżety publiczne. Jednocześnie Komi-
sja Europejska zainicjowała debatę na temat stosowania reguł 
wspólnotowych do zamówień publicznych i koncesji, co ma uła-
twić rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 
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11) Guidelines for Successful Public – Private – Partnerships. Op.cit.
12) W ramach wspomnianego Programu w dniach 20–21.02.2003 odbyła się w Szczyrku konferencja sektorowa – „Sektor wodno-kanalizacyjny i ochrona 

środowiska”, a w dniach 5–6.06.2003 w Warszawie odbyła się kolejna – „Ogólnopolska Konferencja Prywatny Kapitał – Publiczna Korzyść”.


