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Wpáyw partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój
obszarów wiejskich i absorpcjĊ Ğrodków unijnych
The influence of private-public partnership in the development of
rural areas and absorption of European Union funds
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli Ğwiadczenie usáug poĪytku publicznego
przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą wspóápracy
przedsiĊbiorczoĞci prywatnej wspartej prywatnym kapitaáem z sektorem publicznym na wszystkich
szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i Ğwiadczenia z jej pomocą usáug powszechnego
poĪytku gospodarczego stanowi rozwiniĊtą formĊ inwestowania w sektor publiczny w wiĊkszoĞci
krajów Ğwiata, ale jest maáo popularny w Polsce. W artykule przedstawiono zasady wspóápracy
podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym w aspekcie prawnym i ekonomicznym.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ankietowych dokonano oceny stopnia uĪytecznoĞci
partnerstwa publiczno-prywatnego dla pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz
znajomoĞci struktur wspóádziaáania w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez lokalne
instytucje i przedsiĊbiorstwa funkcjonujące na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego.

WstĊp
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) rozumiane jako wspóápraca sektora
publicznego i prywatnego w celu realizacji wybranych usáug publicznych jest waĪnym
instrumentem finansowania rozwoju infrastruktury sáuĪącej w ostatecznym rozrachunku
spoáeczeĔstwu. Wiele paĔstw Europy i Ğwiata wykorzystuje tĊ formuáĊ organizacyjną do
poprawy jakoĞci usáug oraz dostĊpnoĞci infrastruktury, co w istotny sposób poprawia ich
konkurencyjnoĞü w skali globalnej. Powszechne na Ğwiecie wykorzystanie partnerstwa
publiczno-prywatnego dowodzi skutecznoĞci i dojrzaáoĞci tego mechanizmu.
Wnioskowaü naleĪy zatem, iĪ jest ono wáaĞciwym kierunkiem zainteresowaĔ w obliczu
niedoboru Ğrodków publicznych kierowanych na inwestycje, szczególnie na polskich
obszarach wiejskich. Celem artykuáu jest zbadanie wspóápracy podmiotów
publicznych z prywatnymi oraz dokonanie analizy wpáywu partnerstwa
publiczno-prywatnego na absorpcjĊ funduszy unijnych na przykáadzie obszarów
wiejskich woj. zachodniopomorskiego.
Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego
Aktem prawnym regulującym zasady wspóápracy jest obowiązująca ustawa z
dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym1. Zgodnie z treĞcią tego aktu
prawnego PPP stanowiü moĪe sposób realizacji konkretnego zadania publicznego tylko
wówczas, gdy przynosi korzyĞci dla interesu publicznego przewaĪające w stosunku do
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korzyĞci wynikających z innych tradycyjnych sposobów realizacji tego przedsiĊwziĊcia.
KorzyĞcią dla interesu publicznego jest przede wszystkim oszczĊdnoĞü w wydatkach
podmiotu publicznego, podniesienie standardu Ğwiadczonych usáug lub obniĪenie
trudnoĞci związanych z jego realizacją dla otoczenia2.
Prawidáowo sformuáowana umowa o PPP powinna zapewniaü wzajemne
uzupeánianie siĊ stron w takich dziaáaniach, w których są one najsprawniejsze. Umowa
powinna byü zredagowana w taki sposób by podziaá zadaĔ minimalizowaá poszczególne
grupy ryzyka związane z realizacją wspólnego przedsiĊwziĊcia. Ma to zapobiec
pojawieniu siĊ niekorzystnych skutków ryzyka, a w przypadku zaistnienia niekorzystnych
okolicznoĞci prostsze poradzenie sobie z ich skutkami3. Wspóápraca oparta na PPP musi
byü zatem tak skonstruowana, Īeby dokonany w jej ramach podziaá zadaĔ, zaangaĪowania
i związanego z nim ryzyka umoĪliwiaá jak najlepsze osiągniĊcie celu wyznaczonego przez
podmiot publiczny, który jest odpowiedzialny za efekt koĔcowy wspóápracy.
Zgodnie z ustawą przed podjĊciem decyzji o realizacji okreĞlonego
przedsiĊwziĊcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny
sporządza analizĊ tego przedsiĊwziĊcia w celu okreĞlenia jego efektywnoĞci oraz
zagroĪeĔ związanych z jego realizacją w taki sposób. Rzetelne opracowanie analizy
moĪe niekiedy wymagaü od podmiotu zgromadzenia duĪej iloĞci informacji
i profesjonalnego ich przetworzenia oraz wyciągniĊcia wniosków. Porównanie wyników
analiz przedrealizacyjnych ma na celu okreĞlenie, który ze sposobów realizacji badanego
przedsiĊwziĊcia przyniesie korzyĞci dla interesu publicznego, przewaĪające w stosunku
do korzyĞci wynikających z innych sposobów jego realizacji. Ma wiĊc uzasadniü
i jednoczeĞnie okreĞliü zasadniczy ksztaát PPP w zakresie realizowanego
przedsiĊwziĊcia. Wykazana przez analizy korzyĞü dla interesu publicznego, powstająca
w przypadku realizacji danego wariantu PPP zamiast przy wykorzystaniu innego
instrumentu realizacji analizowanego zadania, jest nie tylko warunkiem zastosowania
PPP, ale i elementem konstrukcyjnym przyszáej wspóápracy.
Konsekwencją partnerstwa publiczno-prywatnego jest okreĞlenie w umowie PPP
stron wspóápracy podmiotu publicznego, dysponenta wdroĪenia PPP i partnera
prywatnego. Gáównym celem tej umowy jest uregulowanie zasad i trybu wspóápracy
miĊdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
W Ğwietle prawa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest nowym
pozakodeksowym typem umowy nazwanej. Stosuje siĊ do niej przepisy czĊĞci ogólnej
kodeksu cywilnego (w szczególnoĞci dotyczące czynnoĞci prawnych), przepisy ogólne
dotyczące zobowiązaĔ oraz ewentualne przepisy dotyczące umów komplementarnych
wobec umowy o PPP.
W ramach umowy o PPP moĪna wykonywaü nastĊpujące dziaáania:
I. zaprojektowanie lub realizacjĊ inwestycji w wykonaniu zadania publicznego;
przy czym inwestycją w rozumieniu ustawowym jest budowa, rozbudowa, przebudowa
lub zarządzanie skáadnikiem majątkowym, bĊdącym przedmiotem tej inwestycji albo
z nią związanym lub Ğwiadczenie powiązanych z nim usáug publicznych;
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II. Ğwiadczenie usáug publicznych przez okres powyĪej 3 lat, jeĪeli obejmuje
eksploatacjĊ, utrzymanie lub zarządzanie niezbĊdnym do tego skáadnikiem majątkowym;
III. dziaáanie na rzecz rozwoju gospodarczego i spoáecznego, w tym rewitalizacji
albo zagospodarowania miasta lub jego czĊĞci albo innego obszaru, przeprowadzone na
podstawie projektu przedáoĪonego przez podmiot publiczny lub poáączone z jego
zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeĪeli wynagrodzenie partnera
prywatnego nie bĊdzie mieü formy zapáaty sumy pieniĊĪnej przez podmiot publiczny;
IV. przedsiĊwziĊcie pilotaĪowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub
kulturalne, wspomagające realizacjĊ zadaĔ publicznych, jeĪeli wynagrodzenie partnera
prywatnego bĊdzie pochodziáo w przewaĪającej czĊĞci ze Ĩródeá innych niĪ Ğrodki
podmiotu publicznego4.
Pomimo wielu oczywistych zalet i korzyĞci wynikających z ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, wspóápraca ta nie cieszy siĊ zbyt duĪym
zainteresowaniem wĞród beneficjentów. Powodami tego są doĞü máode umocowanie
prawne, brak przygotowania pracowników samorządowych, niewielka liczba dobrych
praktyk i przykáadów w kraju. Same fundusze strukturalne stanowią czĊsto dodatkowe
przeszkody gdyĪ poza niewątpliwymi zaletami posiadają takĪe wady i te skutecznie
hamują projekty PPP. Wady te dzielą siĊ na dwie grupy, tj. natury mentalnej –
wpáywające na decyzje osób zaangaĪowanych w projekty oraz technicznej, pojawiające
siĊ przy pracy nad projektem.
Pierwsze z wyĪej wymienionej grupy to sáaba zachĊta dla podniesienia
skutecznoĞci projektów, którą powoduje dotacja oraz uzaleĪnienie i wypieranie
alternatywnych Ĩródeá finansowania. W konsekwencji celem staje siĊ zdobycie dotacji,
a nie faktyczny rezultat jaki powinien przynieĞü projekt. Do problemów technicznych
naleĪą natomiast trudnoĞci uzyskania i koszty wdroĪenia dotacji, przewlekáe
i biurokratyczne procedury oraz ustalone harmonogramy, do których naleĪaáoby
dostosowaü projekty i umowy partnerskie5. W związku z tym trwają obecnie prace nad
ulepszeniem ustawy aĪeby zlikwidowaü pojawiające siĊ bariery i doprowadziü
do wiĊkszej moĪliwoĞci korzystania z tej metody.
Ekonomiczne uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego
Najistotniejsze problemy z realizacją zadaĔ w trybie PPP, dotyczą kosztów
projektu. Projekty PPP w wiĊkszoĞci przypadków są inwestycjami liczonymi
w dziesiątkach milionów euro. Formuáa tego partnerstwa sprawdza siĊ, bo tak duĪe
projekty realizujące cele publiczne przy wspóáudziaáem sektora prywatnego znacznie
zmniejszają koszty inwestycji, prowadzą do rzeczywistej wyceny wartoĞci
Ğwiadczonych usáug na rzecz spoáeczeĔstwa, powodują wzrost jakoĞci oraz polepszają
standardy zarządzania. Wszystko to przez udziaá sektora prywatnego i zasady rynkowe,
które go obowiązują.
W związku z systematycznym rozwojem projektów partnerstwa publicznoprywatnego problematyczne staje siĊ zagadnienie dostĊpnoĞci Ĩródeá finansowania tych
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przedsiĊwziĊü w Europie. Biorąc pod uwagĊ poziom popytu zgáaszany ze strony
projektodawców oraz znając cháonnoĞü rynku, stwierdziü moĪna, Īe co najwyĪej
finansowanie projektów stanie siĊ droĪsze, wpáywając negatywnie na wskaĨnik korzyĞci.
Przykáadowo w Wielkiej Brytanii istnieje wciąĪ niezaspokojony popyt wĞród
inwestorów, takich jak fundusze emerytalne, gwarantujących finansowanie zarówno
w formie dáugu, jak i inwestycji kapitaáowych6. Dzieje siĊ tak mimo, Īe stopa zwrotu
z tego typu inwestycji z roku na rok maleje. Wynika to z faktu, Īe są one traktowane
jako kredyt quasi-rządowy, porównywany pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa do
dáugoterminowych obligacji. RównieĪ europejskie banki chĊtnie kupują dáugi związane
z projektami PPP, gdyĪ przypisywane im niskie ryzyko równowaĪy ekspozycjĊ na
wyĪsze ryzyka znajdujące siĊ w portfelach tych banków.
Warte podkreĞlenia jest to, Īe marĪa przy kredytach udzielanych na finansowanie
PPP w wyniku duĪej konkurencji na rynku maleje i wynosi obecnie ok. 70 punktów
bazowych ponad stawkĊ rynkową (np. LIBOR). Są banki, które uznają taki stan rzeczy
za pewne niedopasowanie rynku i w związku z tym muszą dokonaü ewaluacji swego
zaangaĪowania w te przedsiĊwziĊcia w Europie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest
pojawienie siĊ w Europie kilku nowych, atrakcyjnych rynków dających moĪliwoĞü
finansowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym równieĪ w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Są to w gáównej mierze nowe kraje czáonkowskie Unii
Europejskiej.
W procesach finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
w Europie silną pozycjĊ zachowuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). AtrakcyjnoĞü
kredytów o niĪszych kosztach, pochodzących z tego banku, nawet w powiązaniu
z wymogami stosowania dodatkowego zabezpieczenia w najbardziej ryzykownej fazie
budowy infrastruktury, jest waĪnym czynnikiem przyczyniającym siĊ do standaryzacji
warunków projektu w skali europejskiej, gdyĪ procedury zawierania umowy kredytowej
stosowane przez EBI, są bardzo restrykcyjne i mniej elastyczne niĪ te obowiązujące
w bankach komercyjnych. RównoczeĞnie bank ten, dziĊki dbaáoĞci o przestrzeganie
ustalonych standardów i wymogów, ksztaátuje kulturĊ postĊpowania wĞród instytucji
publicznych odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne7. Dziaáania te mają
stabilizujący wpáyw na rynek i przyczyniają siĊ do upowszechniania dobrych praktyk
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wpáyw partnerstwa publiczno-prywatnego na poziom absorpcji Ğrodków unijnych
Gdy realizowane są bardzo duĪe przedsiĊwziĊcia i pojawia siĊ moĪliwoĞü
zaangaĪowania sektora prywatnego do wspóáfinansowania i realizacji projektu –
powstają dodatkowe korzyĞci związanie zarówno z metodą partnerstwa
publiczno-prywatnego, jak i poáączenia go z finansowaniem z funduszy Unii
Europejskiej.
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Stosuje siĊ do tego tzw. hybrydowy model PPP, który polega na jednoczesnym
wykorzystaniu: Ğrodków UE, kapitaáu prywatnego i krajowych Ğrodków publicznych.
Projekty ubiegające siĊ o dofinansowanie z funduszy unijnych moĪna podzieliü
na te, które generują dochody (np. autostrady páatne, oczyszczalnie Ğcieków) oraz
projekty, które dochodów nie generują ( np. znaczna wiĊkszoĞü dróg gminnych).
W przypadku projektów generujących przychód umoĪliwia to obniĪenie
wysokoĞci wkáadu publicznego. Sektor prywatny czerpaü bĊdzie wówczas czĊĞü lub
caáoĞü dochodów od uĪytkowników, np. uĪytkowników autostrady, podmiotów
korzystających z sieci kanalizacyjnej itp. Dobrze jest pamiĊtaü, Īe czĊsto ich
oczekiwania i moĪliwoĞci finansowe są mniejsze niĪ wysokoĞü opáat wynikająca
z kosztów inwestycji. Z drugiej strony projekt taki otrzyma niĪsze dofinansowanie
z funduszy UE, gdyĪ kalkulowane ono bĊdzie na podstawie luki finansowej, a nie
caákowitego kosztu inwestycji, jak to jest w przypadku projektów, które nie generują
przychodów. Sposób obliczania luki finansowej definiuje art. 55 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. Wydatki kwalifikowane (do dofinansowania
z funduszy UE), to róĪnica bieĪącej wartoĞci kosztu inwestycji i bieĪącej wartoĞci
dochodu netto z inwestycji w danym okresie odniesienia. Tym samym w przypadku
inwestycji o wartoĞci 1000, gdzie luka finansowa wyniesie np. 400 dofinansowanie
obliczane bĊdzie w stosunku do kwoty 400 i nigdy nie wyniesie wiĊcej niĪ 85%,
co oznacza, Īe zawsze pozostanie kwota co najmniej 60 [(100%-85%) x 400], którą
bĊdzie trzeba sfinansowaü ze Ğrodków krajowych8.
Natomiast projekty, które nie generują przychodu dofinansowywane są
maksymalnie w 85%, obliczanych w stosunku do caáoĞci kosztów kwalifikowanych.
Zawsze wystĊpuje wiĊc co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych, które muszą zostaü
dofinansowane z wkáadu krajowego. Partner prywatny moĪe pokryü te 15% kosztów
w momencie budowy, natomiast sektor publiczny musi liczyü siĊ z tym, Īe w okresie
eksploatacji bĊdzie musiaá przekazywaü sektorowi prywatnemu wynagrodzenie, dziĊki
któremu odzyska on zainwestowane 15% powiĊkszone o odpowiedni zysk. JednakĪe
przepáywy do sektora prywatnego bĊdą odpowiednio mniejsze niĪ w przypadku, gdyby
nie otrzymano 85% dofinansowania z funduszy UE i partner prywatny oczekiwaá
wynagrodzenia za caáoĞü poniesionych kosztów powiĊkszonych o zysk.
W przypadku kiedy o dofinansowanie z funduszy europejskich ubiegaü siĊ bĊdzie
podmiot prywatny, w sytuacjach gdzie nie jest to wprost rozstrzygniĊte w programie
operacyjnym, zawsze moĪe pojawiü siĊ podejrzenie, Īe mamy do czynienia z pomocą
publiczną. Dla tzw. pomocy regionalnej wiąĪe siĊ to z zastosowaniem stosownych
puáapów pomocy (w Polsce w okresie 2007-2013 bĊdzie to w zaleĪnoĞci od regionu od
30 do 50% kosztów inwestycji dla przedsiĊbiorstw innych niĪ maáe i Ğrednie).
W przypadku moĪliwoĞci wykorzystania Ğrodków unijnych za poĞrednictwem
partnerstwa barierą moĪe byü brak umieszczenia wprost zapisów o moĪliwoĞci ubiegania
siĊ o fundusze UE przez strony umowy PPP. Zapisy dla niektórych dziaáaĔ definiują
beneficjentów szerzej, jako przedsiĊbiorstwa lub podmioty wykonujące zadania wáasne
gminy, co moĪe byü pewną furtką dla realizacji takich projektów. Jednak nie wpisanie
do dokumentów polskich wprost informacji o moĪliwoĞci ubiegania siĊ
o dofinansowanie przez strony umowy PPP, a w niektórych przypadkach nawet celowe
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ograniczenie beneficjentów do kilku tylko wymienionych z nazwy podmiotów, moĪe
byü z jednej strony znakiem pewnego podejĞcia instytucji zarządzających, które nie
planują finansowania projektów áączących PPP z funduszami UE lub teĪ wynikaü
z braku dogáĊbnej analizy konsekwencji przyjĊtych zapisów.
Realizacja projektów PPP, a tym bardziej projektów w strukturze hybrydowej,
wymaga znacznego zaangaĪowania i przekonania do tego rozwiązania osób wáączonych
w finansowanie inwestycji publicznych. Szczególnie waĪną rolĊ w procesie odgrywają
osoby, które podejmują decyzje o dofinansowaniu danego projektu z funduszy UE.
Osoby te muszą byü pewne, Īe taka struktura finansowania jest nie tylko najbardziej
korzystna, ale takĪe zgodna z przepisami.
Wiedza na temat partnerstwa publiczno - prywatnego
Na podstawie badaĔ ankietowych przeprowadzonych wĞród 58 osób, którymi byli
pracownicy urzĊdów gmin, instytucji i przedsiĊbiorstw zlokalizowanych w 15 gminach
wiejskich woj. zachodniopomorskiego skupionych wokóá Koszalina wynika, Īe 62%
badanej populacji wie czym jest PPP w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, Īe 38%
respondentów nie sáyszaáo nigdy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub sáyszaáo, ale
zupeánie nie wie, na czym ono polega. Zjawiskiem wysoce niepoĪądanym jest jednak to,
Īe przedstawiciele urzĊdów i instytucji, którzy wiedzą czym jest PPP i na czym polega
taki rodzaj wspóápracy podmiotu publicznego z prywatnym, nie korzystają z niego ani
nie robiáy tego nigdy w przeszáoĞci.
W pytaniu dotyczącym chĊci wspóápracy w ramach PPP przez badane instytucje
i firmy aĪ 47% ankietowanych nie wie czy chciaáaby w przyszáoĞci wspóápracowaü
z podmiotami publicznymi lub prywatnymi w formule PPP. Spowodowane jest to przede
wszystkim sprzecznymi informacjami jakie do nich docierają odnoĞnie tego rodzaju
wspóápracy. Znaczna czĊĞü niezdecydowanych nie wie czy obecnie obowiązujące
przepisy nie zmienią siĊ na „gorsze” lub bĊdą jeszcze bardziej „zawiáe” niĪ obecnie
obowiązująca ustawa o PPP. Dobrym znakiem jest to, Īe mimo podobnych wątpliwoĞci
35% respondentów zdecydowanych jest w przyszáoĞci korzystaü z PPP, gdyĪ widzą
w tym szanse zwiĊkszenia Ğrodków na inwestycje. MoĪliwoĞci nawiązania wspóápracy
nie widzi natomiast 18% pytanych, którzy powiedzieli zdecydowane „NIE” podając
jako argumenty niepewnoĞü takich inwestycji a dokáadniej ryzyko trafienia na
niekompetentnego partnera prywatnego lub publicznego.
Ciekawym faktem jest to, Īe prawie wszystkie badane jednostki wspóápracują
z podmiotami publicznymi lub prywatnymi, a niektóre z nich nie wyobraĪają sobie
dziaáalnoĞci bez takiej wspóápracy. Jednak wspóádziaáanie to nigdy nie miaáo formy PPP
wskazanej przez ustawĊ, jest to raczej wykonywanie czynnoĞci zleconych lub
Ğwiadczenie usáug na podstawie umów o dzieáo.
Obecnie samorządy chĊtnie podejmują wspóápracĊ z prywatnymi
przedsiĊbiorcami, ale na podstawie ogólnych regulacji z zakresu prawa cywilnego.
Równie chĊtnie ubiegają siĊ one o dofinansowania planowanych inwestycji ze Ğrodków
unijnych. Osoby, które zajmują siĊ inwestycjami w urzĊdach gminnych, mają wiele
pomysáów, które pomogáyby w rozwoju ich regionu. Niestety, na wiele z nich nie ma
funduszy. CzĊsto same Ğrodki unijne pokrywają tylko czĊĞü zapotrzebowania
finansowego na dany projekt i tu wáaĞnie istnieje moĪliwoĞü zastosowania PPP, ale Īeby
z niego skorzystaü naleĪy mieü na ten temat wiedzĊ. Jak wynika z przeprowadzonych
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badaĔ 53% respondentów nie wie czy istnieją jakiekolwiek moĪliwoĞci poáączenia
finansowania PPP z finansowaniem z funduszy UE. Spowodowane jest to miĊdzy
innymi tym, Īe w prawie wszystkich badanych instytucjach i urzĊdach nie ma dziaáu ani
osoby, która zajmowaáaby siĊ programami partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety
25% ankietowanych w ogóle nie bierze pod uwagĊ takiej moĪliwoĞci. Uzyskany wynik
jest efektem nieznajomoĞci przepisów dotyczących PPP, jak i braku odpowiedniego
przeszkolenia w tym zakresie. Ankietowani, którzy odpowiedzieli, Īe widzą moĪliwoĞü
poáączenia tych sposobów finansowania niestety w wiĊkszoĞci teĪ nie potrafili podaü
przykáadów takich inwestycji.
Mimo, Īe przepisy dotyczące PPP obowiązują juĪ od trzech lat, jak dotąd
w badanych 15 gminach wiejskich woj. zachodniopomorskiego nie zawarto Īadnej
umowy tego typu, a co za tym idzie wpáyw PPP na absorpcjĊ funduszy Unii Europejskiej
jest zerowy. Pomimo tego faktu ankietowani zostali zapytani, jaki wedáug nich jest
wpáyw partnerstwa publiczno prywatnego na wcháanianie Ğrodków unijnych. Ponad
poáowa respondentów (52%) twierdzi, Īe partnerstwo publiczno-prywatne nie ma
Īadnego wpáywu na absorpcjĊ funduszy z Unii Europejskiej, co mimo wykazanej
wczeĞniej nieznajomoĞci tematu PPP przez wiĊkszoĞü ankietowanych jest stwierdzeniem
jak najbardziej zgodnym ze stanem faktycznym panującym w badanym regionie. Po 5%
osób odpowiadających na ankietĊ uwaĪa wpáyw PPP na absorpcjĊ funduszy unijnych za
duĪy lub bardzo duĪy, a 8% za Ğredni. Odpowiedzi te zostaáy udzielone przez osoby,
które w przeprowadzonej ankiecie wykazaáy siĊ najmniejszą wiedzą z zakresu
wspóápracy miĊdzy podmiotami, natomiast 30% ankietowanych uwaĪa, Īe PPP ma
niewielki wpáyw na pozyskiwanie funduszy z UE, gdyĪ w skali Polski wpáyw ten istnieje
ale jest naprawdĊ nie znaczny.
Podsumowanie
Sytuacja ekonomiczna gmin wiejskich skáania je do poszukiwania nowych Ĩródeá
finansowania. Oprócz Ğrodków, które moĪliwe są do pozyskania z funduszy
strukturalnych, jednym z rozwiązaĔ jest realizacja projektów w ramach wspóápracy
z partnerem prywatnym. W wyniku przeprowadzonych badaĔ wykazano, iĪ w wielu
instytucjach, urzĊdach i przedsiĊbiorstwach zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich
woj. zachodniopomorskiego poziom wiedzy na ten temat jest stanowczo zbyt niski.
Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdziü, Īe w badanych jednostkach
samorządowych nie funkcjonuje partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy
z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Poáączenie partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowania z funduszy Unii
Europejskiej, jest wielką ale niewykorzystaną szansą na rozwój obszarów wiejskich.
NaleĪy w związku z tym jak najszybciej przezwyciĊĪyü bariery związane z powszechną
nieznajomoĞcią metodologii wdraĪania projektów PPP oraz zlikwidowaü utrudnienia
w przepisach spowodowane niejasnym zapisem prawnym.
Jednak naleĪy wziąü pod uwagĊ fakt, Īe nie bĊdzie to z pewnoĞcią metoda
powszechna. Konieczny nakáad Ğrodków (finansowych, czasowych) jest zbyt duĪy, aby
móc tĊ metodĊ wykorzystywaü dla projektów maáych lub o Ğredniej wielkoĞci. MetodĊ tĊ
warto rozwaĪaü dla najwiĊkszych projektów, gdzie wystĊpuje istotny problem
z finansowaniem, zaliczających siĊ do priorytetowych obszarów UE (transport,
Ğrodowisko, rozwój regionalny) i dla których moĪna spodziewaü siĊ znacznej wartoĞci
dodanej związanej z zaangaĪowaniem sektora prywatnego. W przypadku badanego
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regionu moĪe to byü np. budowa lotniska w Zegrzu Pomorskim. Rozwiązaniem moĪe
byü skomplikowana i trudna w realizacji struktura hybrydowa, która ma wiele zalet,
zarówno w zakresie korzystania z funduszy UE, jak i ze wspóápracy z partnerem
prywatnym.
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Summary
Private-Public Partnership (PPP) that is provision of public service benefits by private
entities is a legitimized form of cooperation between private enterprise supported by private funds
from the public sector at all levels. This mean of infrastructure development and provision of
public service economic benefits is an advanced form of investing in the public sector in most
countries in the world but non in the Poland.
The aim of this master's thesis is to study cooperation between public and private entities
and to analyze the influence of partnership on the absorption of EU funds in the region of Koszalin
by testing projects implemented within the framework of PPP.
PPP may significantly contribute to improve the quality of provision of services, increase
expenditure on crucial investments and also may contribute to effectiveness when it comes to
making the most of the EU funds, nevertheless, as researches show, it does not function practically
in our region what means that its influence on absorption of EU funds is none.
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