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Znaczenie partnerstwa publiczno – prywatnego
we wdraĪaniu polityki regionalnej Podkarpacia
w procesie integracji europejskiej
Public and private partnership as a form of supporting investment
projects in the Podkarpacie region in the process of European
integration
UwzglĊdniając korzyĞci i zagroĪenia wynikające z partnerstwa publiczno – prywatnego
naleĪy stwierdziü, Īe rozwój udanej wspóápracy tych sektorów wymaga skupienia siĊ na wielu
kwestiach. Z racji tego, Īe PPP to ciągle rozwijająca siĊ koncepcja, konieczne jest stwarzanie
odpowiedniej struktury organizacyjnej i prawnej funkcjonowania porozumieĔ miĊdzy sferą
prywatną a publiczną. Podstawową zasadą udanej wspóápracy jest rozwój struktury
instytucjonalnej zdolnej do kierowania, rozwijania i zarządzania PPP w imieniu sektora
publicznego. Rozwój struktur zarządzających projektami powinien wymusiü powstanie i rozwój
przepisów oraz regulacji prawnych, co z kolei przyczyni siĊ do stworzenia efektywnego
zarządzania
i nadzoru. Praktyka gospodarcza wskazuje wiele problemów i utrudnieĔ w zakresie wáaĞciwego
i skutecznego wykorzystania PPP dla rozwoju lokalnego. Za najistotniejsze problemy moĪna uznaü
rozpowszechnienie informacji o szansach i zagroĪeniach wynikających z PPP, stworzenie zaufania
miĊdzy stronami kontraktu, wybór najbardziej odpowiedniego modelu PPP dla otoczenia
lokalnego i cech projektu, wáączenie spoáeczeĔstwa do realizacji funkcji monitoringu.
We wdraĪaniu zasad PPP naleĪy braü pod uwagĊ takĪe ryzyko polityczne
i legislacyjne, zwáaszcza niestabilnoĞü polityczna i czĊste zmiany personalne, gáównie po stronie
partnerów publicznych, mogą byü zagroĪeniem dla realizacji rozpoczĊtych projektów,
transferowania Ğrodków finansowych, powodowania zmian obowiązujących obciąĪeĔ
podatkowych czy teĪ innych uregulowaĔ prawnych. Podsumowując naleĪy stwierdziü, iĪ PPP jako
forma wspóápracy jednostek samorządu terytorialnego z róĪnymi podmiotami sprzyja
pozyskiwaniu kapitaáu prywatnego i áączeniu go z kapitaáem publicznym celem finansowania
przedsiĊwziĊü podejmowanych w sferze usáug publicznych. PPP to takĪe wykorzystanie wiedzy,
umiejĊtnoĞci i doĞwiadczenia sektora prywatnego w realizacji zadaĔ publicznych oraz zwiĊkszenie
efektywnoĞci wykorzystania istniejących zasobów dla polepszenia jakoĞci Ğwiadczonych usáug.

Wprowadzenie
Termin partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) oznacza áączenie kapitaáów
prywatnych i Ğrodków publicznych. Jest to porozumienie zawarte miĊdzy jednostką
samorządu terytorialnego, której dziaáalnoĞü opiera siĊ na zasadach non profit,
a podmiotem prywatnym, nastawionym na realizacjĊ celów komercyjnych. Partnerstwo
opiera siĊ o dáugoterminowe zaangaĪowanie partnera prywatnego w realizacjĊ inwestycji
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publicznych oraz partycypacji w Ğwiadczeniu usáug publicznych. KaĪdy z partnerów
przyjmuje na siebie tĊ czĊĞü ryzyka, którą jest w stanie najlepiej zarządzaü.
W uregulowaniach prawnych partnerstwo publiczno – prywatne okreĞlone zostaáo jako
„oparta na umowie wspóápraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, sáuĪąca
realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w caáoĞci albo
w czĊĞci poniesie nakáady na wykonanie przedsiĊwziĊcia bĊdącego przedmiotem
wspóápracy”1.
Partnerstwo publiczno – prywatne dotyczy realizacji wspólnego przedsiĊwziĊcia,
którym moĪe byü zadanie ze sfery inwestycyjnej lub uĪytecznoĞci publicznej,
Ğwiadczenie usáug publicznych w dáuĪszym okresie czasu jeĪeli obejmuje eksploatacjĊ,
utrzymanie lub zarządzanie skáadnikami majątku, dziaáanie na rzecz rozwoju
gospodarczego, spoáecznego oraz inne przedsiĊwziĊcia promocyjne, naukowe,
edukacyjne lub kulturalne2. Wskazane dziaáania muszą naleĪeü do sfery zadaĔ
publicznych realizowanych przez podmiot publiczny. Koncepcja partnerstwa publiczno
– prywatnego opiera siĊ o cztery elementy, które muszą byü uwzglĊdnione w konstrukcji
prawnej tej formy wspóápracy, tj. umowa, finansowanie, realizacja i eksploatacja.
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe
wspóápracy sektora publicznego gáównie samorządowego z sektorem prywatnym
dotyczącej realizacji przedsiĊwziĊü inwestycyjnych mających na celu rozwój regionu.
Omówiona zostaáa wspóápraca sektora samorządowego z instytucjami wspierającymi
rozwój Podkarpacia. Oceny i uwagi sformuáowane zostaáy z wykorzystaniem materiaáów
empirycznych, wyników badaĔ ankietowych przeprowadzonych w jednostkach
samorządu terytorialnego Podkarpacia3 oraz w 90 podmiotach gospodarczych
prowadzących dziaáalnoĞü na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego4.
Wspóápraca okreĞlana jako partnerstwo publiczno – prywatne jest formą zdobywania
kapitaáu przez samorząd terytorialny, z przeznaczeniem na realizacjĊ zadaĔ ustawowych,
dotyczących szczególnie Ğwiadczenia usáug publicznych. CzĊsto rozmiary tych zadaĔ
wykraczają znacznie poza moĪliwoĞci finansowe samorządu lokalnego, dlatego wáadze
samorządowe poszukują moĪliwoĞci finansowego wsparcia wĞród partnerów z sektora
prywatnego. Z wykorzystaniem wyników badaĔ ankietowych wyszczególnione zostaáy
czynniki ograniczające wspóápracĊ w ramach PPP, tj. sektora samorządowego
z prywatnym w zakresie finansowania inwestycji komunalnych.

1

H. Janowska: Partnerstwo publiczno – prywatne w dziedzinie usáug komunalnych . „Finanse Komunalne”
nr 2/2003, s. 12.
2
J. Zysnarski: Partnerstwo publiczno – prywatne. Teoria i praktyka. ODDK. GdaĔsk 2003, s. 55 – 58.
3
Badania ankietowe przeprowadzone w 2006 r. we wszystkich funkcjonujących w woj. podkarpackim
jednostkach samorządu gmin
4
Wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w 2006 r. w 90 podmiotach prowadzących dziaáalnoĞü
gospodarczą w ramach projektu pt. „Tworzenie sieci wspóápracy w zakresie innowacji pomiĊdzy
przedsiĊbiorcami z obszarów wiejskich, a sektorem badawczo – rozwojowym na przykáadzie wybranych
powiatów w woj. podkarpackim” objĊtego dofinansowaniem ze Ğrodków EFS.
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Istota partnerstwa publiczno – prywatnego
Partnerstwo publiczno – prywatne jest szansą dla wáadz samorządowych na
zgromadzenie
finansowego
wkáadu
wáasnego
na
realizacjĊ
projektów
wspóáfinansowanych przez fundusze europejskie5. PPP jest kolejnym ze sposobów
przyĞpieszenia rozwoju lokalnego i regionalnego i stanowi poszukiwanie kapitaáu
prywatnego, a takĪe zagranicznego, do udziaáu w inwestycjach komunalnych bĊdących
zadaniem ustawowym samorządów. Taka koncepcja wspólnego realizowania zadaĔ
publicznych przez sektor publiczny i prywatny okreĞlana jest jako partnerstwo
publiczno-prywatne (PPP), które polega na wspóápracy jednostek samorządu
terytorialnego z podmiotami prywatnymi. Definicje partnerstwa publiczno –
prywatnego, obejmują najczĊĞciej nastĊpujące elementy6:
 wspóádziaáanie podmiotów sektora publicznego i prywatnego (biznesu
i spoáecznego),
 podziaá odpowiedzialnoĞci i wáadzy,
 montaĪ Ğrodków finansowych
 przenikanie i przeksztaácanie siĊ racjonalnoĞci ekonomiczno – technicznej,
polityczno – spoáecznej oraz humanistyczno – Ğrodowiskowej reprezentowanej
odpowiednio przez sektor publiczny, biznesowy oraz spoáeczny,
 pozyskiwanie przez sektor publiczny zasobów od sektora prywatnego, bez
których realizacja danego zadania nie byáaby moĪliwa.
PPP moĪna okreĞliü jako formĊ wspóápracy podmiotów publicznych
i prywatnych dla realizacji zadaĔ publicznych. Kapitaá prywatny wáączony jest w takie
projekty i przedsiĊwziĊcia, które tradycyjnie leĪą w gestii wáadzy publicznej, nie
zwalniając jej jednak z obowiązku zaspokojenia potrzeb publicznych i ze związanej
z tym odpowiedzialnoĞci7. W nawiązaniu do wytycznych Komisji Europejskiej
przyjmuje siĊ, iĪ partnerstwo publiczno – prywatne oznacza dáugoterminową wspóápracĊ
pomiĊdzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami
prywatnymi w sferach zazwyczaj kontrolowanych przez administracjĊ, takich jak:
gospodarka komunalna i obsáuga spoáeczno – socjalna okreĞlonej wspólnoty. Zakres
podejmowanych wspólnych zadaĔ moĪe byü bardzo szeroki i obejmowaü róĪnorodne
elementy infrastruktury drogowej i kolejowej, zaopatrzenie mieszkaĔców w wodĊ,
usuwanie i oczyszczanie Ğcieków, gospodarkĊ odpadami, organizowanie transportu
publicznego, budowĊ obiektów sportowych, kulturalnych, budynków administracyjnych,
szpitali, szkóá, itp.
Podstawowe formy udziaáu sektora prywatnego w projekcie publicznym
z uwzglĊdnieniem podziaáu odpowiedzialnoĞci przedstawia tabela 1.

5
D. Hajdys: Partnerstwo publiczno – prywatne szansą na rozwój infrastruktury w jednostkach samorządu
terytorialnego [w:] Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrzaáek, PoznaĔ – Wrocáaw 2005, s. 134 – 136.
6
Guidelines for succesful public – private partnership, European Commission Brusselss, 2003
7
K. Brzozowska: Partnerstwo publiczno – prawne, Warszawa 2006, s. 112 – 113.
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TABELA 1. FORMY UDZIAàU SEKTORA PRYWATNEGO
Forma prawna
Aktywa
Eksploatacja
i utrzymanie
Zarząd jednostki
publiczne
publiczne i prywatne
samorządu
ĝwiadczenie usáug
publiczne
prywatne
DzierĪawa i umowy
o podobnym charakterze
BOT
Koncesjonowanie

Rodzaj
Podziaá ryzyka
inwestycji
publiczne –
samorząd
samorządowe
publiczne –
samorząd
samorządowe
publiczne
prywatne
publiczne –
Publiczne
samorządowe
i prywatne
publiczne
prywatne
prywatne
prywatne
publiczne
prywatne
prywatne
prywatne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie J. Zysnarski: op.cit., s. 58 - 59

Wykorzystanie kapitaáu prywatnego do finansowania usáug publicznych znane
i stosowane jest juĪ w caáej Europie. Ojczyzną partnerstwa publiczno – prawnego jest
Wielka Brytania. Udokumentowane w literaturze europejskiej8 przykáady wskazują,
Īe ta forma wspóápracy daje pozytywne efekty, nie tylko przez otwarcie nowych
obszarów dla dziaáalnoĞci gospodarczej i sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy,
ale przede wszystkim wpáywa na poprawĊ jakoĞci Ğwiadczonych usáug, zwiĊkszenie ich
dostĊpnoĞci, obniĪenie jednostkowych kosztów, dostĊp do technologii lub
nowoczesnych metod zarządzania. Ponadto dodatkowym argumentem przemawiającym
za upowszechnianiem PPP jest to, Īe daje ono moĪliwoĞü pozyskiwania Ğrodków
finansowych spoza budĪetu, koniecznych na realizacjĊ nowych inwestycji bądĨ
na modernizacjĊ lub rozbudowĊ juĪ istniejących. W Polsce forma ta z uwagi
na czáonkostwo w strukturach UE zaczyna zdobywaü coraz wiĊksze uznanie.
WspóápracĊ w tej formie wprowadziáa uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 28 lipca
2005 r.o partnerstwie publiczno-prywatnym (w skrócie ustawa o PPP)9. Ustawa ta
reguluje zasady i tryb wspóápracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego opartej na umowie podmiotu publicznego
i partnera prywatnego, która sáuĪy realizacji zadania publicznego, a wiĊc okreĞlonego
przedsiĊwziĊcia. PrzedsiĊwziĊciem w rozumieniu ustawy moĪe byü:
 zaprojektowanie lub realizacji inwestycji z przeznaczeniem na cele publiczne,
 Ğwiadczenie usáug publicznych przez okres powyĪej 3 lat,
 dziaáanie na rzecz rozwoju spoáecznego i gospodarczego (np. rewitalizacja lub
zagospodarowanie miasta lub innego obszaru),
 dziaáanie pilotaĪowe, promocyjne, naukowe edukacyjne lub kulturalne
wspomagające realizacjĊ zadaĔ publicznych.

8

J.Y. Perrot, G. Chatelus, Financing of major infrastructure and service public projects, Paris, 2000
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym, Dz.U nr 169, ustawa ta weszáa w Īycie
7 paĨdziernika 2005 r.
9
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Pomimo, Īe przepisy ustawy i rozporządzeĔ wykonawczych10 obowiązują od
niedawna moĪna podaü wiele przykáadów ich pozytywnego dziaáania w praktyce:
 nastĊpuje reorientacja w zakresie finansowania zadaĔ publicznych, zwáaszcza
w sytuacji istniejących niedoborów finansów publicznych,
 PPP jest skutecznym sposobem pozyskiwania kapitaáu na inwestycje,
 umowy o partnerstwie w sensie realizacji są dáugookresowe, a wiĊc w ten
sposób finansowanie staje siĊ dziaáalnoĞcią, którą moĪna odpowiednio
planowaü,
 PPP to forma oszczĊdnoĞci w wyniku obniĪki kosztów inwestycyjnych
i zmniejszania kosztów eksploatacji oraz ryzyka,
 poprawienie sytuacji na rynku pracy, gdyĪ wzrasta liczba podejmowanych
przedsiĊwziĊü,
 tworzona i sprawnie funkcjonująca infrastruktura przyczynia siĊ do szybkiego
pozyskiwania inwestorów zagranicznych,
 PPP dla sektora prywatnego wskazuje moĪliwoĞci angaĪowania kapitaáu
w dáugoterminowe przedsiĊwziĊcia, do których dostĊp byá utrudniony z uwagi
na doĞü rygorystyczne zapisy zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych11
(transport, komunikacja, ochrona Ğrodowiska, gospodarka komunalna,
energetyka cieplna, usáugi medyczne, itp.).
Wprowadzenie do polskich samorządów mechanizmów partnerstwa publiczno –
prywatnego jako formy realizacji inwestycji jest szansą na poprawĊ stanu infrastruktury
komunalnej przy niewystarczających Ğrodkach wáasnych. Pozwalają one na pozyskanie
zarówno kapitaáu prywatnego jak i funduszy UE, która jest zainteresowana
promowaniem i rozwojem PPP. Jest to dobry sposób finansowania przez samorząd
zwáaszcza duĪych, kapitaáocháonnych inwestycji, które mają szczególne moĪliwoĞci
uzyskania wsparcia ze Ğrodków UE. Wspólnota preferuje finansowanie inwestycji
komunalnych tą metodą, wychodząc z zaáoĪenia, Īe sektor publiczny samorządowy nie
jest w stanie samodzielnie wykonaü inwestycji i ponosiü koszty eksploatacji, a prywatni
inwestorzy zainteresowani są szybkim wykonaniem projektu. Zasada PPP w europejskiej
polityce regionalnej (obok powszechnie obowiązującej i akceptowanej zasady
subsydiarnoĞci) nabiera w UE duĪego znaczenia i staje siĊ zalecanym systemem
finansowania inwestycji12.
Partnerstwo publiczno – prywatne moĪe byü odpowiedzią na problemy
samorządów terytorialnych związane z brakiem Ğrodków przewidzianych na niezbĊdne
inwestycje infrastrukturalne. Szansą efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych
jest wáaĞciwy dobór partnerów publiczno – prywatnych – uczestników danego
przedsiĊwziĊcia. Zasady doboru partnerów powinny byü ksztaátowane, tak aby

10
Rozporządzenie w sprawie szczegóáowego zakresu form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów
o ppp, rozporządzenie w sprawie ryzyka związanego z realizacją przedsiĊwziĊü w ramach ppp, rozporządzenie
w sprawie niezbĊdnych elementów analizy przedsiĊwziĊcia w ramach ppp, Dz.U nr 125 z 2006 r., poz.
866,867, 868
11
Ustawa z dnia 9.02.2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004 r. poz. 1230)
12
B. ZagoĪdĪon, Partnerstwo publiczno – prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji ,
„Samorząd Terytorialny” nr 9, 2004, s. 34 – 36.
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umoĪliwiaáy niezakáócone realizowanie zadaĔ z obopólną korzyĞcią. Partnerem
prywatnym moĪe byü:
 przedsiĊbiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej;
 organizacja pozarządowa;
 koĞcióá lub inny związek wyznaniowy;
 podmiot zagraniczny, jeĪeli jest przedsiĊbiorcą w rozumieniu prawa kraju
rejestracji i speánia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej
dziaáalnoĞci gospodarczej.
Zasadą jest, Īe w realizacji partnerstwa publiczno – prawnego podmiot publiczny
jest najwaĪniejszym uczestnikiem przedsiĊwziĊcia. Jego zadaniem jest podejmowanie
decyzji, wybór celów, które mają byü zrealizowane, sprawowanie kontroli realizacji
i zabezpieczenie szeroko rozumianego interesu publicznego. Te elementy są zawarte
w tzw. studium wstĊpnym, do opracowania którego podmiot publiczny jest
zobligowany. W tym dokumencie muszą byü dokáadnie okreĞlone i przeanalizowane
miĊdzy innymi takie elementy jak: skala przedsiĊwziĊcia, lokalizacja, rozwiązania
techniczne oraz ocena oddziaáywania na Ğrodowisko. Pojawia siĊ takĪe inny waĪny
problem, a mianowicie zachowanie zgodnoĞci celów dziaáania podmiotów w ramach
podjĊtego partnerstwa, gdyĪ niektóre cele siĊ uzupeániają, zaĞ inne nie, a ponadto
w miarĊ powiĊkszania liczby uczestników wrasta stopieĔ záoĪonoĞci ustanawiania zasad
fair play dotyczących poszczególnych uczestników13. W kontekĞcie tych waĪnych
czynnoĞci związanych z doborem partnerów w ramach PPP naleĪy uwzglĊdniü
zagadnienie ryzyka. Ryzyko stwarza szanse powodzenia danego przedsiĊwziĊcia
to jednoczeĞnie grozi niepowodzeniem, co powaĪnie jest utoĪsamiane ze stratą. NaleĪy
uwzglĊdniü to, Īe ryzyko z jednej strony moĪe byü motorem podejmowania
dziaáania(jeĪeli zamierza siĊ osiągnąü okreĞloną korzyĞü), a z drugiej to, Īe istnienie
okreĞlonego ryzyka moĪe do dziaáania zachĊciü. KoniecznoĞü uwzglĊdnienia ryzyka
pojawia siĊ na kaĪdym etapie realizacji okreĞlonego przedsiĊwziĊcia w ramach PPP14.
Ryzyko niesie przede wszystkim wybór partnera prywatnego.
Prawne uregulowania partnerstwa publiczno – prywatnego
Podstawowe zasady wspóápracy podejmowanej w ramach PPP reguluje cyt.
ustawa o partnerstwie publiczno – prawnym. Podstawą jest umowa o PPP, gdyĪ okreĞla
prawa i obowiązki podmiotu publicznego i partnera prywatnego.
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym okreĞla w szczególnoĞci:
 cel i przedmiot przedsiĊwziĊcia oraz harmonogram jego realizacji,
 áączną wartoĞü Ğrodków przewidzianych na realizacjĊ w caáoĞci przedsiĊwziĊcia
bĊdącego przedmiotem umowy, niezaleĪnie od Ĩródáa ich pochodzenia,
 zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w caáoĞci albo w czĊĞci
nakáadów na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia lub zapewnienie poniesienia tych
nakáadów przez osoby trzecie,

13
14

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące udanego PPP, Bruksela 2003
M. Kowalczyk, Zarządzanie ryzykiem w projektach finansowych, PWN Warszawa 2001, s. 245 – 246.
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zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkoĞü, zasady i terminy
wnoszenia wkáadu wáasnego, jeĪeli wkáad taki jest przewidywany, a takĪe
zasady dysponowania tym wkáadem,
normy jakoĞciowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji
przedsiĊwziĊcia,
uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie bieĪącej kontroli realizacji
przedsiĊwziĊcia przez partnera prywatnego lub spóákĊ oraz zasady okresowego
przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji przedsiĊwziĊcia wraz z
ustaleniami realizacyjnymi,
czas, na jaki umowa zostaáa zawarta oraz warunki przedáuĪenia lub skrócenia
okresu obowiązywania umowy, a takĪe warunki i sposób jej rozwiązania przed
upáywem terminu, na jaki zostaáa zawarta, oraz zasady rozliczeĔ i odszkodowaĔ
w takim przypadku,
warunki i procedurĊ zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsiĊwziĊcia,
jeĪeli taka moĪliwoĞü byáa przewidziana w specyfikacji wyboru partnera
prywatnego,
formy, wysokoĞü i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera
prywatnego;
podziaá ryzyk związanych z realizacją przedsiĊwziĊcia,
zasady i zakres ubezpieczeĔ realizowanego przedsiĊwziĊcia, a takĪe dodatkowe
gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym przedmiocie,
tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikáych na tle umowy;
postanowienia dotyczące zawiązania spóáki, w przypadku gdy strony
postanowią zawiązaü tą spóákĊ.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o partnerstwie publicznoprywatnym podmiot publiczny musi przekazaü do ministra wáaĞciwego do spraw
gospodarki nastĊpujące informacje dotyczące zawartej umowy:
 áączną kwotĊ wydatków na wykonanie umowy, w tym áączną kwotĊ wydatków
budĪetu,
 áączne kwoty wydatków na wykonanie umowy w poszczególnych latach, w tym
áączną kwotĊ wydatków budĪetu w poszczególnych latach,
 podziaá ryzyk, związanych z realizacją przedsiĊwziĊcia, pomiĊdzy partnera
prywatnego i podmiot publiczny.
Literatura przedmiotu nie zawiera jednoznacznej definicji PPP15. WĞród wielu
moĪna wskazaü te, które najbardziej odpowiadają koncepcji europejskiego PPP.
„Partnerstwo publiczno-prywatne to oparte na umowie miĊdzy jednostką publiczną
i podmiotem prywatnym porozumienie o charakterze komercyjnym. PPP moĪna
rozumieü teĪ jako: „[...] formĊ dáugoterminowej wspóápracy sektora prywatnego
i publicznego, której celem jest osiąganie obopólnych korzyĞci. Istotą tak pojmowanego
PPP jest zatem ukierunkowanie na realizacjĊ zarówno celów komercyjnych, jak i
15
H. Janowska: Partnerstwo publiczno – prywatne w dziedzinie usáug komunalnych . „Finanse Komunalne” nr
2/2003, s. 12.
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spoáecznych danego przedsiĊwziĊcia, a fundamentalną zasadą tak pojmowanej koncepcji
PPP jest zachowanie przez sektor publiczny odpowiedzialnoĞci za zapewnienie
odpowiedniej jakoĞci Ğwiadczonych usáug. RównieĪ Komisja Europejska nie
wypracowaáa jednoznacznej definicji PPP. Ogólnie odnosi ona ten termin do wszelkich
form wspóápracy pomiĊdzy wáadzami publicznymi a Ğwiatem biznesu, którego celem
jest zapewnienie finansowania, konstruowania (bądĨ renowacji), zarządzania
i konserwacji infrastruktury lub dostarczania usáug16. Strony partnerstwa dzielą siĊ nie
tylko zasobami, potencjalnymi korzyĞciami, ale takĪe ryzykiem. KaĪdy z partnerów
przyjmuje na siebie tĊ czĊĞü ryzyka, z którą lepiej sobie poradzi. W efekcie rozáoĪenie
ryzyka powinno przyczyniü siĊ do racjonalizacji kosztów i optymalizacji efektu
finansowego dla stron PPP. Bardzo ogólną definicjĊ formuáuje ustawa z dnia 28 lipca
2005 r. o PPP, zgodnie z którą PPP stanowi oparta na umowie wspóápraca podmiotu
publicznego i partnera publicznego, sáuĪąca realizacji zadania publicznego, w ramach
którego partner prywatny poniesie lub zorganizuje, w caáoĞci lub czĊĞci, nakáad
finansowy na wykonanie konkretnego przedsiĊwziĊcia bĊdącego przedmiotem
wspóápracy.
KaĪdy projekt realizowany w koncepcji PPP wymaga indywidualnego podejĞcia.
Z tego powodu praktyka gospodarcza wypracowaáa i nadal formuáuje nowe koncepcje
PPP, które mają na celu dostosowanie do oczekiwaĔ stron umowy oraz zmieniających
siĊ warunków otoczenia. Za podstawowe modele PPP moĪna uznaü17:
 kontraktacje usáug,
 kontrakty menedĪerskie w ramach których wyróĪnia siĊ modele: Projektowanie
i Budowa - DB (Desing - Build) oraz Projektowanie, Budowa i Eksploatacja DBO (Desing - Build - Operate),
 umowy typu Buduj - Eksploatuj - PrzekaĪ - BOT (Build - Operate -Transfer),
 umowy typu Projektuj - Buduj - Sfinansuj - Eksploatuj - DBFO (Desing - Build
- Finance - Operate),
 koncesjonowanie.
ZaangaĪowanie wáadz lokalnych w PPP to takĪe wzmocnienie lokalnej
przedsiĊbiorczoĞci, poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu dla przedsiĊbiorstw
oznaczające poprawĊ ich kondycji finansowej oraz wzrost zatrudnienia, a tym samym
przyczyniające siĊ do przyĞpieszenia wzrostu gospodarczego. PPP to nie tylko korzyĞci,
Ĩle zaprojektowana wspóápraca moĪe byü równie nieefektywna, a nawet báĊdy
w uáoĪeniu relacji miĊdzy partnerami mogą spowodowaü duĪo groĨniejsze
konsekwencje, niĪ báĊdne decyzje podjĊte przez caákowicie samodzielną administracjĊ
publiczną. Aby odpowiednio wczeĞniej zminimalizowaü ryzyko oraz wyeliminowaü
potencjalne niebezpieczeĔstwo, naleĪy zwracaü uwagĊ na zagroĪenia jakie moĪe nieĞü
podjĊcie wspóápracy w ramach PPP. Do najczĊĞciej wymienianych moĪna zaliczyü18:
 osáabienie kontroli publicznej nad inwestycją,
16

B. Filipiak, M. Kogut, M. Szewczyk, M. Zioáo: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania finansowe
i procedury, Szczecin 2005, s. 386 – 387.
M. Bitner: Modele partnerstwa publiczno – prywatnego w krajach UE, „Finanse Komunalne” nr 2, 2003,
18
K. Brzozowska: Kapitaá prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej w oparciu
o partnerstwo publiczno – prywatne, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 323 – 325.
17
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niekontrolowany wzrost cen usáug podyktowany gáównie przez partnera
prywatnego,
niesolidnoĞü partnera prywatnego,
zaburzenia páynnoĞci Ğwiadczonych usáug,
rozmycie odpowiedzialnoĞci za realizacjĊ zadaĔ publicznych,
podejrzenia o stronniczoĞü i ryzyko politycznych nieporozumieĔ.

Problemy wdraĪania zasad partnerstwa publiczno – prywatnego w woj.
podkarpackim
Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny
w województwie podkarpackim z udziaáem sektora prywatnego to proces, który
wdraĪany jest w niewielkim zakresie.
Potwierdzaáy to badania ankietowe
przeprowadzone w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach) z woj.
podkarpackiego. Ankietowane jednostki samorządowe nie wykazywaáy umownej formy
realizowania przedsiĊwziĊü w ramach PPP. Ze 160 samorządów gmin, tylko 35
jednostek potwierdziáo wystĊpującą wspóápracĊ z sektorem prywatnym, lecz bez
zawierania umów i angaĪowania Ğrodków finansowych. Zadania administracji
samorządowej dotyczyáy obsáugi administracyjnej, wydawanych decyzji. Wyniki
badaĔ19 potwierdziáy, iĪ podejmowanie i finansowanie lokalnych inwestycji
komunalnych w województwie podkarpackim w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego związane byáo z problemami, niedogodnoĞciami, a takĪe wzbudzaáo
niepewnoĞü i wątpliwoĞci. W opinii jednostek samorządowych budowa partnerstwa to
skomplikowana operacja zarówno w wymiarze spoáecznym, jak i finansowym, a takĪe
prawno – organizacyjnym. PPP to nie tylko jednostki samorządowe i partner prywatny,
ale takĪe grono innych uczestników, np. banki, instytucje ubezpieczeniowe, doradcy
organizacyjno – prawni, eksperci finansowi. Gáównym czynnikiem ograniczającym
wspóápracĊ sektora publicznego i prywatnego byáa sytuacja finansowa jednostki
samorządowej, a takĪe mentalnoĞü i utrwalony sposób myĞlenia przedstawicieli organu
stanowiącego i zarządzającego tych podmiotów (rad gmin, powiatów oraz zarządów).
WiĊkszoĞü radnych uwaĪaáo PPP za maáo przejrzysty i trudny ukáad z partnerem
prywatnym, a takĪe utratĊ kontroli nad majątkiem komunalnym.
Wyniki badaĔ wskazujące gáówne bariery ograniczające wspóápracĊ sektora
publicznego i prywatnego w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w woj.
podkarpackim przedstawia rys. 1

19

Wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w 2006 r. w 160 jednostkach samorządowych w woj.
podkarpackim
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RYSUNEK 1. CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE WSPÓàPRACĉ W RAMACH PPP, TJ. SEKTORA
SAMORZĄDOWEGO Z PRYWATNYM W ZAKRESIE FINANSOWANIA INWESTYCJI
KOMUNALNYCH W WOJ. PODKARPACKIM
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ħródáo: Badania wáasne

Badania potwierdziáy, Īe niedostateczna wiedza w zakresie nowych moĪliwoĞci
wspóáfinansowania inwestycji komunalnych to takĪe bariera ograniczająca rozwój PPP
w woj. podkarpackim. W związku z tym duĪa rola w zakresie doradztwa finansowego
i organizacyjnego przypisana zostaáa do instytucji wspierających rozwój regionalny.
Nowe Ĩródáo finansowania rozwoju lokalnego wymusza zmianĊ mentalnoĞci urzĊdników
i podejĞcie urzĊdów samorządowych do sposobu przygotowywania projektu.
W budĪetach samorządowych powinny byü zarezerwowane odpowiednie Ğrodki na
przygotowanie projektów rozwojowych. Wáadze samorządowe powinny dąĪyü do
„pozyskiwania i áączenia Ğrodków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu
realizacji zadaĔ z zakresu uĪytecznoĞci publicznej20. Rola jednostek samorządowych,
które byáy inwestorami w realizacji projektów zostaáa zmieniona i ograniczona do
dziaáaĔ kontrolnych i regulacyjnych w ramach umowy zawartej z partnerem prywatnym.
Z rozwaĪaĔ teoretycznych wynika, Īe finansowanie inwestycji komunalnych
w drodze partnerstwa publiczno - prywatnego otwiera duĪe moĪliwoĞci rozwoju
infrastruktury lokalnej i regionalnej. WejĞcie Polski w struktury UE i moĪliwoĞci
absorpcji Ğrodków unijnych wpáywa pozytywnie na rozwijanie wspóápracy miĊdzy
sektorem samorządowym wáadzy publicznej a sektorem prywatnym w zakresie
finansowania inwestycji komunalnych, a tym samym peániejszego zaspokojenia potrzeb
spoáecznoĞci lokalnej. W regionie Podkarpacia wspóápraca tych dwóch sektorów,
pomimo dwuletniego okresu czáonkostwa we Wspólnocie jest na etapie organizowania.
W „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013” zaplanowano,
iĪ udziaá Ğrodków prywatnych w realizacji wydatków wyniesie aĪ 19%, a w przypadku
20

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590)
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RPO oraz PO RPW 16,7%. UwzglĊdniając doĞwiadczenia okresu 2004 – 2006, gdzie
udziaá kapitaáu prywatnego wynosiá ok. 6% zaáoĪenia te wydają siĊ nad wyraz
optymistyczne. Niewielki udziaá kapitaáu prywatnego w finansowaniu sektora
publicznego wskazuje na duĪe rozdrobnienie sektora przedsiĊbiorstw i maáo znaczącą
pozycjĊ finansową w regionie. Nierealne planowanie montaĪu finansowego moĪe
wpáynąü na wskaĨnik absorpcji Ğrodków UE. W przypadku województwa
podkarpackiego, w którym potencjaá MĝP jest wzglĊdnie niewielki, nie bĊdzie moĪliwe
zrealizowanie planowanego poziomu wspóáfinansowania ze strony kapitaáu prywatnego.
Wspóápraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami wspierającymi
rozwój Podkarpacia
Istotne zadania w „kompleksowym systemie zarządzania rozwojem regionalnym”
przypisane zostaáy do instytucji otoczenia biznesu, tj. regionalnych i lokalnych agencji
rządowych oraz innych instytucje wspierających rozwój spoáeczno-gospodarczy.
Wymienione grupy instytucji wspierających rozwój regionalny peánią funkcje
doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, proinnowacyjne. EfektywnoĞü
realizacji tych funkcji uzaleĪniona jest m.in. od jakoĞci oferty usáug, poziomu Ğrodków
finansowych przeznaczonych na dziaáalnoĞü oraz stabilnoĞü instytucji. JakoĞü oferty
usáug to gáównie wiedza, kwalifikacje i doĞwiadczenie zawodowe pracowników
zatrudnionych w tych instytucjach. StabilnoĞü instytucji wyraĪa czas jej funkcjonowania
na rynku, tj. im instytucja dziaáa dáuĪej, tym ma wiĊksze doĞwiadczenie w realizacji
swojej misji i jest bardziej znana przez odbiorców jej dziaáalnoĞci21.
Badania ankietowe przeprowadzone wĞród podmiotów z regionu Podkarpacia
wskazują, Īe z instytucjami wspierającymi rozwój regionu wspóápracuje nie wiĊcej niĪ
co trzeci maáy przedsiĊbiorca (31,2% badanych)22. NajczĊĞciej wspóápraca dotyczyáa
takich instytucji jak: Urząd Pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, ARiMR, banki,
organizacje branĪowe, ODR (rolnicy). W niewielkim zakresie respondenci wskazywali
potrzebĊ wspóápracy z oĞrodkami badawczo-rozwojowymi, czy teĪ instytucjami
wyspecjalizowanymi we wspieraniu przedsiĊwziĊü innowacyjnych i transferu
technologii. W wiĊkszoĞci wspóápraca podmiotów z otoczeniem instytucjonalnym
dotyczyáa pozyskiwania Ğrodków finansowych na róĪnego rodzaju przedsiĊwziĊcia
inwestycyjne, zatrudniania pracowników w ramach programów refundowanych, a takĪe
rozwiązywania
zwykáych,
np.
administracyjnych
problemów
związanych
z prowadzeniem firmy, podejmowaniem i prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej,
wnioskowaniem o fundusze strukturalne UE oraz o pomoc w uzyskaniu zwrotnych
Ğrodków finansowych. Gáównie na efekty wspóápracy z instytucjami otoczenia biznesu
wskazywali przedsiĊbiorcy, natomiast wg opinii samorządów gmin i powiatów
wspóápraca pomiĊdzy tymi jednostkami nie byáa widoczna. PrzedsiĊbiorcy podkreĞlali,
Īe efekty wspóápracy z instytucjami otoczenia biznesu dotyczyáy poprawy jakoĞci

21

T. DoáĊgowski: KonkurencyjnoĞü instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej.
Monografie i Opracowania Nr 505. Wyd. SGH, Warszawa 2002, s. 93 – 94.
22
Badaniem w ramach projektu realizowanego w 2006 r. przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach ZPORR
dofinansowanego z EFS pt. „Tworzenie sieci wspóápracy pomiĊdzy sektorem badawczo – rozwojowym
a przedsiĊbiorcami” objĊto 90 przedsiĊbiorców i 20 samorządów gmin i powiatów z terenu województwa
podkarpackiego.
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produktów, moĪliwoĞci ich zbytu, pomocy w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych z UE
(rys. 2).
Przeprowadzone wywiady pozwalają na wskazanie postulowanych dziaáaĔ, które
w opinii podmiotów z regionu Podkarpacia mogáyby uáatwiü wspóápracĊ z instytucjami
otoczenia biznesu i podnieĞü jej efektywnoĞü. Do dziaáaĔ takich moĪna zaliczyü:
 ĞciĞlejsze dostosowanie oferty instytucji wsparcia do potrzeb podmiotów
regionu,
 szerszą promocjĊ dziaáalnoĞci instytucji wsparcia,
 obniĪenie kosztów korzystania z usáug instytucji,
 wiĊksza aktywnoĞü instytucji w terenie, stworzenie zachĊty do wspóápracy,
 odbiurokratyzowanie procedur związanych z korzystaniem ze wsparcia
niektórych instytucji.
RYSUNEK 2. EFEKTY WSPÓàPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I BADANEJ GRUPY
PRZEDSIĉBIORCÓW Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU W WOJ. PODKARPACKIM
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ħródáo: Opracowania wáasne na podstawie badaĔ ankietowych

Materiaá empiryczny wskazuje, Īe w województwie podkarpackim istnieje duĪa
iloĞü i róĪnorodnoĞü instytucji wspierających rozwój regionu, a zakres Ğwiadczonych
przez nich usáug jest wielokierunkowy. àączą siĊ czĊsto róĪne kategorie usáug,
najczĊĞciej bez wzglĊdu na nazwĊ instytucji, jej zakres jest uniwersalny, a Ğwiadczone
usáugi dostosowywane są do potrzeb odbiorców. W związku z tym ich jakoĞü moĪe byü
niska. Potwierdziáy to wyniki badaĔ ankietowych, tj. potencjalni odbiorcy nisko oceniali
przede wszystkim jakoĞü usáug szkoleniowo-doradczych, a takĪe zakres tej oferty
skierowanej do odbiorców z uwzglĊdnieniem polityki rozwoju regionu. Oferta
szkoleniowa, doradcza i informacyjna nie zawsze dostosowana byáa do potrzeb
konkretnych podmiotów. WiĊkszoĞü oferowanych informacji miaáa charakter ogólny,
a usáugi specjalistyczne zbyt wysoko byáy wyceniane.
W podsumowaniu naleĪy stwierdziü, iĪ region Podkarpacki posiada duĪy
potencjaá instytucjonalny w zakresie wspierania rozwoju regionalnego, dorównujący do
województwa maáopolskiego o wyĪszym poziomie rozwoju gospodarczego. Potencjaá
224

ten nie w peáni jest wykorzystywany w odniesieniu do kierunków rozwoju regionu,
okreĞlonych w przyjĊtej strategii rozwoju oraz w innych dokumentach programowych
Podkarpacia.
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Summary
In the article law conditions as well as organizational and financial factors of cooperation
between public and private sector in terms of investment undertakings resulting in regional
development were presented. The cooperation between the above mentioned entities is one of
methods used in the process of financial means obtaining. The financial means are indispensable in
realization of statutory provisions in terms of local government duties that involve mainly
rendering public services. The scope of the activities is often larger than financial potential of
local governments and this is the reason why the governments search for financial support of
partners form private sector.
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