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Systemy obsługi logistycznej mieszkańców miast 
– analiza ,,dobrych praktyk’’ partnerstwa publiczno-prywatnego PPP

Sprawna obsługa logistyczna mieszkańców miast, ułatwiająca 
przemieszczanie osób wewnątrz miasta oraz połączenia z obsza-
rami zewnętrznymi, może być realizowana poprzez systemy mul-
timodalnego transportu zbiorowego. Obejmują one rożne środki 
transportu i elementy infrastruktury. Realizacja tych inwestycji 
zazwyczaj jest kapitałochłonna i wymaga znaczących nakładów 
inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na sektor 
prywatny jako na potencjalnego inwestora dla przedsięwzięć 
publicznych, a jedną z form jego uczestnictwa jest partnerstwo 
publiczno-prywatne PPP. 

Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji inwe-
stycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. Prze-
prowadzone badania obejmowały: budowę szybkiego tramwaju 
w Nottingham, aktualnie realizowany system nowoczesnej, w peł-
ni zautomatyzowanej, kolei w Bolonii oraz pilotażowy projekt bu-
dowy i utrzymania linii szybkiego tramwaju w Krakowie. Właściwa 
analiza została poprzedzona syntetycznym omówieniem aktualnej 
polityki rządu w kwestii rozwoju PPP, ponieważ wsparcie insty-
tucji państwowych ma istotny wpływ na udaną implementację 
projektów.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, infrastruktura 
transportu, logistyka miejska.

Najważniejszym zadaniem systemu obsługi logistycznej miesz-
kańców jest zorganizowanie przemieszczeń w taki sposób, aby 
nie stanowiły one bariery ograniczającej bieżące funkcjonowanie 
i rozwój miasta. Teoretycy logistyki miejskiej wskazują, iż system 
ten powinien [10]:

 � usprawnić proces podróżowania, w tym skrócić jego czas,
 � zmniejszyć koszty podróżowania związane z kongestią,
 � ochronić środowisko naturalne,
 � zwiększyć satysfakcję użytkowników z zaspokajania potrzeb 
w zakresie mobilności.
Także Komisja Europejska wskazała analogiczne wytyczne 

dla kształtowania miejskich systemów transportowych: płynne 
poruszanie się w miastach, stosowanie inteligentnego transpor-
tu miejskiego dla poprawienia sprawności obsługi, dostępność 
transportu miejskiego, dbałość o środowisko naturalne [6, 1]. 
U podstaw podejmowanych działań znalazła się potrzeba rady-
kalnego zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu, w tym 
przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych [14]. Opraco-
wana przez polski rząd ,,Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.)” stawia za cel zorganizowanie spraw-
nego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców, przemieszczania 
osób wewnątrz miasta i ułatwienie przemieszczania do i z ob-
szarów zewnętrznych. Cel ten ma być realizowany poprzez m.in. 
wdrażanie systemów intermodalnych, zwiększenie przewozów 
środkami transportu kolejowego, wprowadzenie rozwiązań dla 
logistyki transportu towaru w miastach [9]. 

Praktyczna realizacja systemów multimodalnego transportu 
zbiorowego, obejmujących rożne środki transportu i elementy 
infrastruktury, takie jak metro, kolej, tramwaj, systemy kierowa-
nia ruchem, obiekty „parkuj i jedź” wymaga nakładów inwesty-
cyjnych [15]. Jednocześnie budżet państwa, jak również budżety 
samorządów miejskich, nie zawsze dysponują wystarczającymi 
środkami finansowymi do zrealizowania kapitałochłonnych pro-
jektów infrastruktury transportu zbiorowego. Dlatego zwraca 
się uwagę na sektor prywatny i jego zaangażowanie finansowe 
w przedsięwzięcia inwestycyjne i świadczenie usług publicznych. 
Jedną z form dostarczenia wysokiej jakości infrastruktury pu-
blicznej wraz z jej sfinansowaniem jest partnerstwo publiczno-
-prywatne PPP. 

Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji in-
westycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. 
Przedmiotem badań były te spośród środków transportu, które 
zapewniają największą zdolność przewozową, zaspokajając sku-
tecznie masowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców: metro, 
lekka kolej miejska, szybki tramwaj. 

Zasadnicza analiza została poprzedzona syntetyczną charak-
terystyką aktualnych działań rządu w zakresie PPP. Zagadnienie 
to jest istotne, ponieważ polityka i działania władz wszystkich 
szczebli są najważniejszą determinantą sukcesu projektów PPP 
w praktyce gospodarczej. W badaniach przeprowadzono prze-
gląd literatury oraz wykorzystano metody jakościowe i ilościowe, 
które zwiększają trafność otrzymanych wyników i formułowanych 
na tej podstawie wniosków. Zastosowano metodę analizy porów-
nawczej oraz analizę związków przyczynowo-skutkowych. 

Polityka rządu w zakresie PPP
Aktualna polityka rządu w odniesieniu do PPP została określona 
w dokumencie „Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego” [7]. Zgodnie z jej założeniami partner-
stwo jest jedną z form finansowania i dostarczenia wysokiej 
jakości infrastruktury publicznej, w której partner prywatny, in-
westując w świadczenie usług publicznych, udostępnia zasoby 
umożliwiające wprowadzanie nowych rozwiązań zarządczych 
i organizacyjnych, wyższych standardów świadczenia usług lub 
rozwiązań technicznych i technologicznych służących obniżeniu 
kosztów świadczenia usług publicznych. Ponadto PPP może 
przyczynić się do wzrostu efektywności wykorzystania funduszy 
Unii Europejskiej poprzez realizację projektów łączących środki 
unijne i prywatne. Rząd zakłada wykorzystanie partnerstwa do 
realizacji zadań publicznych w sektorach takich jak: ochrona śro-
dowiska, transport, w tym transport miejski, infrastruktura miej-
ska, np. parkingi, edukacja, kultura, sport, turystyka i rekreacja, 
ochrona zdrowia, budynki administracyjne i użyteczności publicz-
nej, telekomunikacja i infrastruktura informatyczna. Polityka rzą-
du odnosi się zarówno do małych, jak i dużych projektów PPP. 

Celem polityki rządu jest zwiększenie skali i efektywności in-
westycji realizowanych w formule PPP poprzez zachęcenie przed-
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siębiorców i instytucji finansowych do angażowania się i przezna-
czania środków finansowych na tego typu projekty. Aby osiągnąć 
założony cel, zaplanowano następujące działania:

 � zmianę regulacji prawnych, w tym przygotowanie i przeprowa-
dzenie procesu legislacyjnego w zakresie wyeliminowania nie-
spójności prawnych i wdrożenia usprawnień dla rozwoju PPP,

 � opracowanie i monitoring bazy zamierzeń inwestycyjnych 
PPP oraz prowadzenie bazy istniejących projektów PPP, 
monitoring ich realizacji i efektów, prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych,

 � opracowanie i szerokie upowszechnienie wytycznych, dobrych 
przykładów w zakresie PPP,

 � zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów 
publicznych, 

 � certyfikacja (ocena) polegająca na zapewnieniu możliwości 
potwierdzenia zasadności realizacji inwestycji w formule PPP 
i odpowiedniego jej przygotowania przez centralną jednostkę 
koordynująco-zarządzającą w zakresie PPP, 

 � opracowanie i wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły re-
alizacji dużych projektów planowanych do finansowania ze 
środków budżetu państwa, 

 � analiza i ustanowienie systemu gwarancji i poręczeń dla sek-
tora publicznego oraz dla prywatnego (utworzenie specjalne-
go funduszu dla PPP, o preferencyjnych zasadach i stopach 
procentowych), 

 � analiza możliwości wdrożenia instrumentów wsparcia, współ-
finansujących koszty przygotowania oraz realizacji inwestycji 
dla podmiotów publicznych, 

 � wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
szkolenia w zakresie przygotowania do udziału w postępo-
waniach na wybór partnera prywatnego oraz w zakresie do-
radztwa na etapie planowania, negocjacji i realizacji przed-
sięwzięć PPP, 

 � opracowanie i wdrożenie sektorowych/regionalnych strategii 
rozwoju PPP.

Efektem powyższych działań powinno 
być m.in. zawarcie co najmniej 100 no-
wych umów do 2020 r. (w latach 2009–
2016 zawarto 112 umów) oraz wzrost 
liczby podpisanych umów w relacji do 
liczby ogłoszeń o wyborze partnera pry-
watnego do 40% (w latach 2009–2016 
było to 25%) [7].

Można zatem uznać, iż rząd intensy-
fikuje działania mające na celu stwo-
rzenie warunków do efektywnej, udanej 
implementacji przedsięwzięć PPP w go-
spodarce, w tym w obszarze infrastruk-
tury logistycznej aglomeracji miejskich. 
Dlatego zasadna jest analiza „dobrych 
praktyk” realizacji tego typu inwestycji.

Analiza projektów PPP miejskiej 
infrastruktury logistycznej
Krajem, który ma największe doświad-
czenie w Europie w implementacji róż-
nych form PPP, jest Wielka Brytania. 
Od lat realizowana jest tam największa 
liczba projektów, o największej wartości 
[8]. Jako przykład przedsięwzięcia, które 
zrealizowano z sukcesem, może posłu-
żyć budowa szybkiego tramwaju w Not-
tingham.  Linia ma 14 km długości, 23 
przystanki tramwajowe, łączy Nottingham 
City Centre z Hucknall (rys. 1) i została 
nazwana Nottingham Express Transit.

Pod koniec lat 80. XX w. problemem 
dla miasta było duże zatłoczenie dróg. 
Sytuacja ta była konsekwencją wyso-
kiej gęstości zaludnienia, koncentracją 
sklepów i miejsc rozrywkowych w cen-
trum miasta oraz przeprawą przez rzekę 
Trent, która ograniczała system drogowy. 
Władze lokalne zadecydowały wówczas 
o budowie systemu szybkiego tramwaju, 
który byłby czynnikiem stymulującym re-
witalizację miasta, a jednocześnie przy-
czyniał się do zmniejszenia kongestii. Rys. 1. Linia Nottingham Express Transit [5]



Analizy

16   3 /2019

W 1998 r. brytyjskie ministerstwo transportu przyzna-
ło 167 mln funtów na nowy system tramwajowy – Not-
tingham Express Transit. Całkowite koszty inwestycji 
oszacowano na 200 mln funtów. W 2000 r. Rada 
Miasta Nottingham i Rada Hrabstwa Nottinghamshire 
przyznały 30-letnią koncesję konsorcjum Arrow Light 
Ltd., w ramach której było ono odpowiedzialne za pro-
jekt, finansowanie, budowę, eksploatację i konser-
wację linii. Konsorcjum składało się z następujących 
firm: Adtranz (które później przejął Bombardier Trans-
portation), Carillion – brytyjska firma budowlana (zli-
kwidowana 15.01.2018 r.), Transdev – międzynarodo-
wy operator transportu publicznego oraz Nottingham 
City Transport – miejskie przedsiębiorstwo transportu 
autobusowego. Zwrot poniesionych nakładów miał na-
stąpić na podstawie tzw. opłat za dostępność. Zasady 
finansowania były następujące [5]:

 � konsorcjum Arrow musiało zgromadzić fundusze, 
natomiast państwo zobowiązało się do zwrotu 70% 
kosztów inwestycji przez okres 27 lat,

 � aby odzyskać pozostałe 30% partner prywatny uzy-
skał prawo zarządzania linią na podstawie umowy 
gwarantującej jakość usług; w sytuacji, gdy konsor-
cjum nie wywiąże się z umowy, to maleje miesięcz-
na wypłata z budżetu państwa,

 � miesięczne płatności na rzecz konsorcjum Arrow 
rozpoczęte po zakończeniu budowy i były one po-
wiązane z jakością świadczonych usług, która była 
mierzona na podstawie wskaźników, m.in. około 
85% wskaźników dotyczyło sprawności działających 
tramwajów i harmonogramu rozkładu jazdy, nato-
miast pozostałe odnosiły się do czystości pojazdów, 
dostępności informacji dla pasażerów, obiektów pa-
sażerskich itp.
Połączenie Nottingham City Centre–Hucknall zosta-

ło uruchomione w marcu 2004 r. i odniosło natych-
miastowy sukces. W latach 2004–2005 pasażerowie 
odbyli 8,4 mln podróży, a w kolejnych latach 2005–
2006 było to już 9,7 mln. W latach 2007–2008 na-
stąpił dalszy wzrost, a liczba przejazdów wyniosła 
10,2 mln podróży. W godzinach szczytu transport 
publiczny – tramwajowy i autobusowy – przewoził 
średnio o 20% więcej pasażerów niż wcześniej (przed urucho-
mieniem linii). Codziennie ponad 5 tys. kierowców parkowało 
na jednym z 5 parkingów będących częścią systemu NET i prze-
siadało się na tramwaj. W latach 2004–2008 nastąpił wzrost 
wykorzystania transportu publicznego o 8%, a wzrost ruchu dro-
gowego wyniósł tylko 1% w porównaniu do średniej krajowej wy-
noszącej około 4% [13]. Doświadczenia Nottingham pokazały, że 
tramwaj jest realną alternatywą dla komunikacji indywidualnej 
i ma większą skuteczność aniżeli autobus w zachęcaniu kierow-
ców do zmiany środka transportu.

Kolejnym interesującym projektem PPP jest budowa nowo-
czesnego systemu w pełni zautomatyzowanej kolei jednoszyno-
wej w Bolonii, nazwana Marconi Express. Linia połączy stację 
Bolonia Centrum z lotniskiem w Bolonii – Gugliemo Marconi, 
w strefie przylotów (rys. 2). Trasa ma długość 5 095 km i jeden 
przystanek pośredni – Lazzaretto, który będzie równocześnie 
centrum kontrolnym i punktem mijania się wahadłowców, które 
jadą w przeciwnych kierunkach. Nowoczesne wagony mają 17 m 

długości i są produkowane przez szwajcarską firmę Intamin. Każ-
dy pojazd przewozi do 50 pasażerów (lub 35–40, biorąc pod 
uwagę rozmiar bagażu), ze średnią prędkością około 40 km/h 
(przy maksymalnej prędkości 70 km/h), a czas przejazdu ma wy-
nosić 7 minut i 20 sekund (rys. 3). System ma działać 18 godzin 
dziennie, w godzinach 6–24, z częstotliwością 8 połączeń na 
godzinę w okresie szczytu i przepustowością ponad 400 pasaże-
rów na godzinę w jednym kierunku. System kolei będzie zasilany 
prądem stałym 750 V [12].

W 2006 r. władze regionu Emilia-Romagna, prowincji Bolo-
nia i miasta Bolonia zawarły umowę ramową mającą na celu 
budowę szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy lotniskiem 
a głównym dworcem kolejowym w Bolonii. Inwestycja miała być 
realizowana w formule PPP. Przetarg na jej realizację wygra-
ła w 2009 r. spółka Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC). 
Następnie utworzono spółkę celową Marconi Express, w której 
75% udziałów ma CCC, a 25% – Emilia-Romagna Passenger 
Transport Company (TPER), podmiot utworzony w 2012 r. przez 

Rys. 2. Linia Bolonia Centrum–Bolonia lotnisko Gugliemo Marconi [2]

Rys. 3. System Marconi Express [11]
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władze regionu Emilia-Romagna do zarządzania transportem pu-
blicznym (wcześniej udziały w spółce miał inny podmiot publiczny 
– firma ATC, która zarządzała transportem publicznym na tym 
obszarze) [3]. Koszty inwestycji oszacowano na 102 mln euro, 
a udział w ich sfinansowaniu był następujący: władze regionu 
Emilia-Romagna – 27 mln euro, zarządca lotniska „Guglielmo 
Marconi” – 15 mln euro oraz partner prywatny – 60 mln euro. 
Projekt uzyskał zamknięcie finansowe 30 września 2016 r., 
a grupa pożyczkodawców obejmowała: bank UniCredit, który do-
starczył 40% środków finansowych, bank Unipol Banca – 20%, 
BPER – 20% oraz lokalnych pożyczkodawców – 20%.

Strona prywatna ma zarządzać systemem przez 35 lat. 
Cena biletu na pierwsze trzy lata eksploatacji została ustalona 
w wysokości 7,50 euro w jedną stronę, a następnie ma zostać 
podwyższona do 8,00 euro. Umowa przewiduje, że w przypad-
ku niemożności osiągnięcia minimalnego docelowego poziomu 
1 mln przewiezionych pasażerów rocznie przez 35 lat koncesji, 
miasto Bolonia musi zwrócić operatorowi różnicę w utraconych 
dochodach – maksymalnie do 1,4 mln euro rocznie. Z drugiej 
strony, jeśli przewozy będą większe niż 1,2 mln pasażerów, to 
25% dochodów powyżej tej wielkości ruchu zostanie wpłacone 
do budżetu miasta [3]. Prace budowlane rozpoczęły się w paź-
dzierniku 2015 r., a otwarcie linii zaplanowano na marzec 2019 r. 
W kwietniu 2018 r. zaawansowanie prac było oceniane na 88%, 
a etap testów eksploatacyjnych ma rozpocząć się jesienią 2018 r.

Projekty logistycznej infrastruktury miejskiej w formule PPP 
są planowane również w Polsce. Pilotażowy projekt ma być re-
alizowany w Krakowie i obejmować budowę oraz utrzymanie li-
nii tramwajowej. Zadanie ma dotyczyć budowy 4,5 km odcinka 
IV Etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, czyli trasy od skrzy-
żowania ul. Jana Pawła II z ul. Lema i Meissnera aż do Mistrzejo-
wic (rys. 4). Parametry techniczne projektu są następujące [16]:

 � budowa nowej linii tramwajowej o długości około 4,5 km,
 � budowa nowych przystanków tramwajowych – 9 par przystan-
ków oraz 6 przystanków o zmniejszonej długości,

 � rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
 � przebudowa istniejącego układu drogowego ulic na długości 
około 10,4 km,

 � budowa obiektu inżynierskiego – tunelu – o łącznej długości 
całkowitej około 950 m (wraz z dojazdami), pod rondem Pol-
sadu wraz z przystankiem podziemnym oraz ciągami pieszymi 
z infrastrukturą,

 � utrzymanie i eksploatacja sieci tramwajowej w zakresie usta-
lonym w trakcie dialogu technicznego.
Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu publicz-

nego w obsłudze mieszkańców, zwłaszcza udziału pojazdów 
tramwajowych, które są przyjazne środowisku. Ponadto zwiększy 
się liczba linii tramwajowych, przez co poprawi się dostępność 
komunikacyjna, nastąpi skrócenie czasu dojazdu poprzez upłyn-
nienie ruchu. 

Wartość planowanego projektu PPP przekracza 400 mln zł. 
Partner prywatny byłby odpowiedzialny za budowę i utrzymanie 
4,5 km odcinka linii tramwajowej (pierwszy wariant) lub za budo-
wę i utrzymanie wszystkich torowisk w Krakowie (drugi wariant). 
Projekt wykorzystuje tzw. opłatę za dostępność, czyli wynagro-
dzenie dla strony prywatnej będzie wypłacane przez władze miej-
skie dopiero po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji. Wy-
nagrodzenie ma pokryć koszty budowy oraz świadczenia usług 
przez partnera prywatnego wraz z jego zyskiem. Umowa zostanie 
zawarta na okres 23 lat, a eksploatacja potrwa 20 lat. Usługi 

utrzymania w okresie eksploatacji będą obejmować: utrzymanie, 
konserwację i naprawy awaryjne wybudowanego torowiska oraz 
infrastruktury towarzyszącej z wyłączeniem oczyszczania letnie-
go i zimowego torowiska oraz usług utrzymania infrastruktury 
przystankowej. 

Za realizację projektu odpowiada Zarząd Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie, któremu pomaga, na zlece-
nie Ministra Rozwoju, konsorcjum firm doradczych. Pierwszym 
etapem projektu PPP są tzw. analizy przedrealizacyjne, które 
obejmują przeprowadzenie badania rynku w celu sprawdzenia 
zainteresowania potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji 
finansowych realizacją i finansowaniem danego przedsięwzięcia. 
W październiku 2017 r. władze miejskie ogłosiły dialog technicz-
ny, który miał ocenić zainteresowanie partnerów prywatnych re-
alizacją projektu. Równocześnie, w ramach testowania rynku, 
odbyło się 6 spotkań z instytucjami finansującymi, posiadający-
mi doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć PPP w Polsce 
oraz za granicą. Te badania rynku instytucji finansowych potwier-
dziły gotowość do sfinansowania przez banki każdego z warian-
tów. Natomiast do uczestnictwa w dialogu technicznym zgłosiło 
się 7 wykonawców, posiadających zróżnicowane doświadczenie 
przy realizacji tego typu projektów. W ramach dialogu podda-
no pod dyskusję dwa wspomniane wcześniej warianty realizacji 
przedsięwzięcia: 

 � budowę i utrzymanie tylko 4,5 km odcinka linii tramwajowej,
 � budowę 4,5 km odcinka linii tramwajowej oraz moderniza-
cję około 25 km najbardziej zdegradowanej, istniejącej linii 
tramwajowej, jak również świadczenie usług utrzymania całej 
sieci tramwajowej.
Wszystkie firmy biorące udział w dialogu potwierdziły swoje 

zainteresowanie projektem w każdym z proponowanych warian-
tów. Przy czym trzech wykonawców wskazało, że wariant pierw-
szy jest łatwiejszy do realizacji, a także łączy się z mniejszym 
ryzykiem dla strony publicznej i prywatnej. Natomiast pozostali 
czterej uczestnicy, szczególnie podmioty posiadające krajowe 
i międzynarodowe doświadczenia w projektach infrastruktury 
liniowej, zwrócili uwagę na drugi wariant. Dla nich wariant ten 

Rys. 4. Linia IV Etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju [16]
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wydaje się być lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza pod względem 
kosztowym [4]. 

Podjęte działania i sformułowane na ich podstawie wnioski 
pomogą władzom miasta w podjęciu decyzji, jaki wariant projek-
tu należy przeanalizować pod kątem zasadności jego realizacji 
w formule PPP. Analiza ta polega na porównaniu realizacji przed-
sięwzięcia w modelu tradycyjnym oraz w modelu PPP i rozstrzy-
gnięciu, które rozwiązanie będzie korzystne dla miasta.

Podsumowanie
Polityka rządu zmierza w kierunku intensyfikacji działań mają-
cych na celu skuteczną realizację projektów infrastrukturalnych 
w formule PPP. Ma temu służyć przede wszystkim dostosowanie 
regulacji prawnych do specyfiki partnerstwa, zapewnienie kom-
pleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych oraz ustano-
wienie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora publicznego 
i prywatnego, a zwłaszcza utworzenie specjalnego funduszu dla 
PPP. Działania te są zasadniczymi determinantami sukcesu przy 
implementacji projektów.

Stanowisko rządu w kwestii PPP jest niezmiernie istotne, co 
pokazują doświadczenia krajów europejskich w zakresie reali-
zacji tramwajowych i kolejowych systemów obsługi logistycznej 
mieszkańców miast. Można na ich podstawie sformułować na-
stępujące wnioski:

 � duże projekty infrastruktury miejskiej wymagają zaangażo-
wania budżetów publicznych na poziomie 40–70% kosztów,

 � podmiot publiczny wchodzi w skład konsorcjum eksploatują-
cego i zarządzającego przyszłą infrastrukturą transportową; 
zazwyczaj jest to publiczny operator transportu,

 � zwrot kosztów poniesionych przez stronę prywatną opiera się 
na tzw. opłatach za dostępność, które są wypłacane z budże-
tu publicznego po zakończeniu budowy przez okres trwania 
koncesji lub następuje z opłat pasażerów, przy jednoczesnym 
przejęciu części ryzyka przychodów przez sektor publiczny.
Pilotażowy projekt budowy i utrzymania linii szybkiego tram-

waju jest realizowany od 2017 r. w Krakowie. Aktualnie przepro-
wadzane są analizy przedrealizacyjne. Pokazały one, że istnieje 
zainteresowania sektora prywatnego i instytucji finansowych 
udziałem w planowanym przedsięwzięciu. Stwarza to szansę na 
udaną implementację stosunkowo dużego projektu PPP w ob-
szarze miejskiej infrastruktury logistycznej. Warto zatem pro-
wadzić dalsze, pogłębione badania i analizy implementacji tego 
projektu. Przedmiotem badań może być identyfikacja ewentual-
nych barier i problemów, a następnie analiza działań służących 
ich rozwiązaniu. Projekt ten może posłużyć jako przykład ,,dobrej 
praktyki’’ dla innych aglomeracji i miast w Polsce.
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Logistic service systems for city dwellers  
– analysis of „good practices” of public-private partnership PPP

Efficient logistics service for city residents, facilitating the move-
ment of people inside the city and connection with external areas 
can be implemented through multi-modal collective transport sys-
tems. They include various means of transport and infrastructure 
elements. The implementation of these investments is usually 
capital-intensive and requires significant investment expenditures. 
For over a dozen years, attention has been paid to the private sec-
tor as a potential investor for public projects, and one of the forms 
of its participation is the PPP - public-private partnership.

The article presents the current government policy on the de-
velopment of PPPs, because the support of state institutions has 
a significant impact on the successful implementation of projects. 
Moreover, a PPP analysis of „good practices” was carried out: con-
struction of a fast tram in Nottingham, currently implemented sys-
tem of a modern, fully automated railway in Bologna and a pilot 
project of construction and maintenance of a fast tram line in 
Krakow. 
Key words: public-private partnership, transport infrastructure, city 
logistics.


