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Szczególna potrzeba stosowania PPP w Polsce wynika z:
 DuŜej skali zaniedbań w zakresie usług publicznych w latach realnego socjalizmu,
 Silnego deficytu środków publicznych,
 Wyzwania, przed jakim stają władze publiczne w zakresie wykorzystania środków
unijnych w latach 2007 – 2013 (67-90 mld euro) i związaną z tym koniecznością
wyłoŜenia

własnych

funduszy

na

cele

współfinansowania

projektów

korzystających z funduszy unijnych,
 Niskich umiejętności urzędników w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i ich
eksploatacją, niezaleŜnie od naturalnie mniejszej efektywności w tym przedmiocie
wszelkich urzędników (zarządzanie środkami publicznymi versus środkami
własnymi – kapitał prywatny),
 Upolitycznienia procesu prywatyzacji i wykorzystywania jej do bieŜących gier
politycznych (negatywne konotacje).

Jesteśmy skazani na PPP
PPP 1997

Znaczne

zapóźnienia

występują

niemal

we

wszystkich dziedzinach Ŝycia, a zwłaszcza w:
Infrastrukturze transportowej (drogi, kolej, lotniska),

Liczba mieszkańców: 38 138 000

Ochronie zdrowia (szpitale i centra diagnostyczne),

Powierzchnia: 322 575 km²
Gęstość zaludnienia: 122 osób/km²
PKB: 525,7 m USD

2007
PKB perPPP
capita:
13 799 USD/os

Mieszkaniach na wynajem z umiarkowanym czynszem,
Gospodarce odpadami w tym utylizacji śmieci,
Energetyce, w tym energii odnawialnej,
Infrastrukturze teleinformatycznej (dostęp do Internetu),
Transporcie publicznym.

Krzywa dojrzałości – PPP na świecie

Źródło: na podstawie Closing the Infrastructure Gap: the Role of PPP i Deloitte 2006, opracowanie Bartosz Mysiorski, Uwarunkowania rozwoju PPP w Polsce, praca niepublikowana

Aby PPP w Polsce funkcjonowało potrzebne są:
Warunki konieczne:







Silne poparcie polityczne dla idei PPP,
Właściwe i stabilne otoczenie prawne oraz makroekonomiczne dla PPP,
Chęć sektora publicznego do uczestnictwa w przedsięwzięciach typu PPP,
Strategia rozwoju PPP (jednostki promujące i koordynujące realizację projektów PPP),
Odpowiednie projekty (sektor i wielkość projektu),
Solidny partner prywatny.

Warunki dostateczne:









Opracowanie krajowej (lokalnej, regionalnej) polityki (strategii) wykorzystania formy PPP, w tym:
Określenie preferowanych obszarów jego stosowania (przedmiotu PPP),
Stworzenie sytemu organizacji i koordynacji, monitoringu oraz oceny korzystności realizowanych
projektów PPP wraz z wykreowaniem instytucji realizujących te funkcje,
Stworzenie systemu upowszechnia i promocji rozwoju stosowania PPP, w tym i adekwatnych dla
tych funkcji instytucji przygotowujących standardy dobrych praktyk i wzorców zachowań .
Przygotowanie poŜądanych standardów zachowań i wzorców dobrych praktyk oraz wspierających
działania instytucji: weryfikujących korzystność wyboru formuły PPP, programowo- koordynujących oraz
monitorujących rozwój PPP,
Opracowanie programu popularyzacji wiedzy o PPP – konferencje, szkolenia, studia podyplomowe,
warsztaty,

PPP na świecie


W krajach, w których PPP jest szeroko stosowaną formą realizacji procesów
świadczenia usług publicznych, warunki obu wymienionych wyŜej zbiorów,
konieczne i dostateczne są dotrzymywane,



RóŜnie ustalone są preferencje w zakresie przedmiotu PPP (np. w Hiszpanii –
infrastruktura transportowa i ostatnio szpitale, a w Niemczech – szkoły czy szpitale),
ale we wszystkich istnieje spójna, świadoma strategia wyznaczająca władzom
publicznym wszystkich szczebli preferowany (korzystny w wymiarze krajowym)
kierunek działania,



We wszystkich krajach istnieją teŜ specjalne instytucje programujące i
koordynujące rozproszone działania władz publicznych w obszarze PPP i
promujące, w szerokim rozumieniu, wybór tej właśnie formy działania.

A w Polsce? …

Cele działania Centrum PPP:
 Promocja idei PPP i wiedzy na ten temat oraz przełamanie marazmu,
jaki panuje w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych,
 Tworzenie warunków skracających czas przygotowania projektów opracowywanie standardów umów i procedur,
 Szkolenia PPP skierowane do władz szczebla lokalnego i centralnego,
 Uruchomienie bazy danych projektów PPP realizowanych w Polsce,
 Stworzenie platformy; płaszczyzny kontaktu podmiotów publicznych z
partnerami prywatnymi,
 Zbieranie i upowszechnianie doświadczeń krajów, gdzie PPP rozwija
się bez przeszkód,
 Monitorowanie rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie
przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych.

Dotychczasowe działania Centrum PPP


Centrum PPP zorganizowało 10 konferencji regionalnych „Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce w świetle
nowych rozwiązań legislacyjnych” promujących nową ustawę o PPP,



Centrum PPP zorganizowało 16 wydarzeń konferencyjno-warsztatowych (dwudniowych) pt. „Fundusze Europejskie
szansa rozwoju PPP w Polsce” w ramach pomocy technicznej ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt
będzie realizowany w 16 województwach w okresie wrzesień 2009 do marzec 2010 dla podmiotów publicznych i
prywatnych,



Centrum PPP powołało 15 Grup zadaniowych PPP, których celem jest opracowanie ramowych zasad postępowania przy
realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych obszarach – opracowywanie standardów umów i procedur
skracających czas przygotowania przedsięwzięć PPP,



Centrum PPP uzyskało dotację na organizację 16 dwudniowych wydarzeń konferencyjno-warsztatowych "Fundusze
Europejskie szansa rozwoju PPP w Polsce" w ramach pomocy technicznej ze środków Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. W ramach projektu prowadzone jest forum internetowe działające przy stronie Centrum PPP



Centrum PPP uzyskało dotację na realizację Projektu pt. "Transeuropejska Promocja PPP w sektorze budownictwa"
w ramach Transferu Innowacji realizowanego przy programie Leonardo Da Vinci. Projekt ma na celu przyspieszenie
wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur w zakresie PPP pomiędzy jednostkami na terenie Unii
Europejskiej w sektorze budownictwa. Program realizowany będzie przez okres 2 lat,



Centrum PPP na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prowadzi obecnie cykl szkoleń PPP skierowanych do organów
kontrolnych (Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz NajwyŜszej Izby Kontroli),



Centrum PPP przeprowadziło szereg szkoleń PPP dla indywidualnych podmiotów publicznych (m.in. dla Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Banku Gospodarstwa Krajowego),



Centrum PPP gromadzi informacje i wiedzę na temat PPP (w tym doświadczeń krajów, gdzie PPP rozwija się bez
przeszkód),



Centrum PPP czynnie uczestniczy w wydarzeniach zewnętrznych promujących ideę PPP (prelekcje na konferencjach
polskich i zagranicznych – London, Mediolan, Praga, Bratysława, Berlin,



Centrum PPP współpracuje z międzynarodowymi jednostkami promującymi PPP.

Planowane działania na Rok 2010


Kontynuowanie szkoleń dla RIO i NIK, oraz rozpoczęcie szkoleń dla pozostałych organów kontrolnych (CBŚ, CBA,
Prokuratura, Policja) – we współpracy z Ministerstwem Gospodarki,



Uruchomienie bazy projektów PPP realizowanych w Polsce – we współpracy z Ministerstwem Gospodarki,



Opracowywanie i promowanie Wzorców Dobrych Praktyk PPP – standardów umów i procedur postępowania,



Szkolenia skierowane do władzy terytorialnej i szczebla krajowego,



Szkolenia skierowane do instytucji finansujących przedsięwzięcia PPP,



Kontynuacja prac „Grup zadaniowych PPP”, których celem jest opracowanie ramowych zasad postępowania przy realizacji
przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki,



Organizowanie konferencji i seminariów poświęconych tematyce współpracy w ramach PPP,



Współpraca z ministerstwami: strategia upowszechniania PPP, określenie rangi PPP w strategicznych dokumentach
rządowych, sprawozdawczość GUS, kreacja jednostek PPP w ramach ministerstw, utworzenie jednostki „certyfikującej”
korzystność decyzji o PPP, współpraca zagraniczna na szczeblu rządowym,



Współpraca z zagranicznymi jednostkami PPP,



Kontynuacja realizacji projektu „Transeuropejska Promocja PPP w sektorze budownictwa" w ramach Transferu Innowacji
realizowanego przy programie Leonardo Da Vinci. Projekt ma na celu przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i
wykorzystywanych procedur w zakresie PPP pomiędzy jednostkami na terenie Unii Europejskiej w sektorze budownictwa.



Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,



Zwiększenie roli strony www.centrum-ppp.pl jako platformy kojarzącej strony umowy PPP,



Projekty europejskie.

PPP w Polsce
 W 2009 roku ukazało się 41 ogłoszeń* o koncesji i partnerstwie publiczno-prywatnym,
szacowana wartość wszystkich planowanych projektów wynosi około 7 miliardów PLN,
 W pierwszej połowie 2010 roku (styczeń – czerwiec) ukazało się 38 ogłoszeń** o koncesji
i partnerstwie publiczno-prywatnym,
 Pozytywnym sygnałem płynącym z samorządów jest fakt, Ŝe większość z nich chce
stosować PPP***,
 Według szacunków Centrum PPP – liczba projektów, które są rozwaŜane do realizacji w
formule PPP/koncesji na roboty budowlane lub usługi wynosi około 220****
*

Niektóre przedsięwzięcia były kilkukrotnie przedmiotem ogłoszenia, dlatego rzeczywista liczba projektów koncesji i PPP jest mniejsza
niŜ ogłoszeń (34).

**

Niektóre przedsięwzięcia były kilkukrotnie przedmiotem ogłoszenia, dlatego rzeczywista liczba projektów koncesji i PPP jest mniejsza
niŜ ogłoszeń (35), co nie zmienia faktu Ŝe przekroczyła liczbę projektów w całym roku 2009.

*** Badanie przeprowadzone w kwietniu 2009 przez GfK Polonia wśród samorządowców na temat PPP wskazuje, Ŝe 54% z nich, chce
skorzystać z PPP w przyszłości, a 40% uwaŜa Ŝe nowe rozwiązania legislacyjne ułatwią współpracę publiczno-prywatną.
****Raport z wylistowanymi przedsięwzięciami – do ściągnięcia na stronie www.centrum-ppp.pl

Źródło: informacje o ogłoszeniach – na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych i Tenders Electronic Daily
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