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Odpowiedzi na pytania zadane w akcji  
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne – pytanie, 
prawnik, porada”, udzielone przez kancelarie 
prawne będące partnerami merytorycznymi 

PPPortal.pl 
 

 

Celem naszej akcji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – 
pytanie, prawnik, porada” jest upowszechnienie wśród 
pracowników jednostek samorządowych wiedzy na temat 
PPP, jako formy realizacji inwestycji publicznych przy 
współudziale partnera prywatnego. 
 
Dzięki naszej akcji otrzymujecie Państwo odpowiedzi na 90 
pytań zadanych przez samorządy najlepszym kancelariom w 
Polsce. Z pewnością pomogą one w poszerzaniu wiedzy na 
temat PPP i – mamy nadzieję – zachęcą do realizowania 
przedsięwzięć w tej formule.  
 
 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 
 

Poniżej prezentujemy odpowiedzi udzielone przez 
prawników z trzech kancelarii, kolejność ich prezentacji jest 
całkowicie przypadkowa. 
 
 

REDAKCJA PPPORTAL.PL 
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Odpowiedzi na poniższe pytania udzielił: 
Michał Kurzyński– radca prawny, wspólnik zarządzający 
z Kancelarii Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy 
 
1. Czym się kierować przy wyborze doradcy Prawnego z zakresu PPP? 
Wybór doradcy prawnego powinien nastąpić z dość istotnym wyprzedzeniem w 
stosunku do planowanej daty formalnego wszczęcia procedury na wybór partnera 
prywatnego. Umożliwi to doradcy prawnemu wsparcie partnera publicznego w 
przygotowaniu się do wszczęcia formalnej procedury, przez co rozumiemy weryfikacje 
zgromadzonej dokumentacji oraz założeń odnośnie struktury prawnej projektu.  
Doradca prawny w naszej ocenie powinien dysponować szeroko rozumianym 
doświadczeniem z zakresu projektów z udziałem sektora publicznego i sektora 
prywatnego tj. niekoniecznie należy wymagać doświadczenia w projektach 
realizowanych na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi. Nadal na rynku polskim jest niewiele przeprowadzonych postępowań na gruncie 
ww. ustaw, które można by zweryfikować jako przeprowadzone z sukcesem. Według nas 
ważnym elementem jest posiadanie uprawnień radcy prawnego lub adwokata, ponieważ 
zapewnia to wszechstronne prawnicze przygotowanie, co jest bardzo istotne w 
projektach PPP, które charakteryzują się dużą złożonością zagadnień prawnych. Przy 
większych projektach warto zwrócić uwagę czy doradca prawny dysponuje zespołem 
prawników, którzy mogą się uzupełniać podczas prowadzonego postępowania. Wyklucza 
to również ryzyko, iż odejście jednego kluczowego prawnika z kancelarii, która wybrano 
na doradcę prawnego znacznie utrudnia prowadzenie dalszego postępowania z uwagi na 
brak merytorycznie przygotowanych zastępców. 
 
2. Jakie kwestie w przypadku podjęcia współpracy z partnerem prywatnym 
trzeba ściśle uregulować? Czy jest jakiś zestaw wymagany przez ustawodawcę? 
Zgodnie z art. 7 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: „Ustawa”) umowa 
powinna zawierać zobowiązanie podmiotu prywatnego do realizacji przedsięwzięcia za 
wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację. 
Podmiot publiczny natomiast zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności ma obowiązek wniesienia wkładu własnego.  Wkład 
może być wniesiony tylko w określonych przez ustawę formach, mianowicie sprzedaży, 
użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. Art. 4.  Ustawy o PPP wskazuje, że jeżeli 
wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu 
partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą 
sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. Co do zasady natomiast w innych przypadkach, do wyboru 
partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień 
publicznych nie reguluje szczegółowo wymaganej treści umowy. Natomiast ustawa o 
koncesji w art. 22 zawiera obowiązkowy katalog postanowień umowy. Co do zasady 
wskazane tam postanowienia winny być uregulowane w każdej umowie – niezależnie od 
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sposobu wynagradzania partnera i podstawy prawnej jego wyboru. Oczywiście w 
każdym wypadku należy skrupulatnie uregulować wszystkie istotne zagadnienia – nie 
tylko te wskazane ustawą.  
Ponadto wskazany już art. 7 ustawy o PPP przewiduje, że w umowie należy uregulować 
skutki nienależytego wykonania bądź niewykonania zobowiązania. W szczególności 
kwestie kar umownych oraz obniżenia wynagrodzenia partnera prywatnego. Natomiast 
art. 8 Ustawy wymaga szczegółowego ustalenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli 
realizacji przedsięwzięcia przez organ publiczny.  
 
3. Czy umowę o PPP można rozwiązać? 
Tak umowę o PPP można rozwiązać, co więcej zdecydowanie rekomendujemy zawarcie 
w umowie o PPP szczegółowych zapisów odnośnie: 
- przesłanek rozwiązania umowy przed terminem jej wygaśnięcia; 
- rozliczeń stron na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy; 
- trybu przekazania infrastruktury w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy; 
- obowiązków partnera prywatnego w zakresie współpracy z partnerem publicznym w 
trakcie przekazania infrastruktury; 
- konsekwencji wynikających z prawa pracy; 
- przeniesienia decyzji administracyjnych i umów; 
- ewentualnych kar umownych dla partnera prywatnego jeżeli wcześniejsze rozwiązanie 
jest skutkiem nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez partnera 
prywatnego. 
Ponadto należy wskazać, iż ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi wyraźnie wskazuje w art. 22 ust. 1 pkt 10) na możliwość 
rozwiązania umowy koncesji. 
 
4. Jakie czynności ma wykonać zamawiający aby prawidłowo przeprowadzić 
postępowanie przetargowe? 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o PPP wyboru partnera prywatnego dokonuje się na 
podstawie Ustawy PZP lub Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w 
oparciu o określone w tych przepisach zasady. Zgodnie z art. 6 Ustawy o koncesji 
„Koncesjodawca przygotowując i prowadząc postępowanie o zawarcie umowy koncesji, 
zwane dalej „postępowaniem”, jest obowiązany zapewnić równe i niedyskryminacyjne 
traktowanie zainteresowanych podmiotów, działać w sposób przejrzysty oraz z 
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.”. Zgodnie natomiast z regulacją Ustawy PZP 
(art. 7 tejże Ustawy) - zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równe 
traktowanie wykonawców, bezstronność oraz obiektywizm.   
Prawidłowo przeprowadzone postępowanie przetargowe powinno odbywać się zgodnie 
z prawem krajowym, jak również w oparciu o wskazania aktów unijnych, w szczególności 
zasad przewidzianych w TWE (przykładowo zasada swobodnego przepływu towarów, 
prawo przedsiębiorczości, swoboda świadczenia usług, niedyskryminacja, przejrzystość, 
uczciwa konkurencja) oraz Dyrektywach.  
Poza powyższym ogólnym wskazaniem do zachowania wymaganych regulacji prawnych 
należy pamiętać, że prawidłowe przeprowadzenie postępowania wymaga uprzedniego 
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dobrego przygotowania po stronie publicznej. W szczególności należy wykonać w 
niezbędnym zakresie szczegółowe analizy prawne, techniczne, ekonomiczne i finansowe. 
Należy pamiętać, że zgodnie z normą art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane, z zachowaniem 
m.in. zasad  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Wymóg ten będzie 
mógł być spełniony dopiero po wykonaniu wskazanych analiz. Może się bowiem dla 
przykładu okazać, że określony projekt efektywniej byłby wykonany w formie 
zamówienia publicznego.  
Natomiast szczegółowy zakres wymaganych czynności zależy od specyfiki danego 
przedsięwzięcia.  
 
5. Jak i przy pomocy jakich ustaw zdefiniować ryzyko dostępności? 
Obecnie brak przepisów ustawowych, które definiowałyby ryzyko dostępności. 
Obowiązujące do 2009 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. 
w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (Dz. U. 2006 nr 125 poz. 868) zostało uchylone wraz w wprowadzeniem 
nowej ustawy o PPP z dnia 19 grudnia 2008 r., która weszła w życie w dniu 27 lutego 
2009 r. Uchylenie pierwszej i wprowadzenie drugiej z ustaw wiązało się z koniecznością 
odformalizowania zasad współpracy partnerów przedsięwzięć realizowanych w ramach 
PPP i miało szerzej odpowiadać praktyce obrotu gospodarczego. Zgodnie z 
uzasadnieniem projektu ustawy obecnie obowiązującej, za cele szczegółowe 
wprowadzenia nowej ustawy uznano m.in.: likwidację obowiązku sporządzenia analiz 
efektywności przedsięwzięcia i związanych z nim zagrożeń; rezygnację z narzucania 
podmiotom publicznym i prywatnym przedmiotu partnerstwa; rezygnację z 
precyzowania kategorii ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego; rezygnację ze szczegółowego wykazu elementów 
treści, które powinna zawierać każda umowa o PPP. 
Jednocześnie z uwagi na brak odpowiedniej regulacji w przedmiocie ryzyka dostępności, 
uchylone Rozporządzenie może być i jest w praktyce stosowane pomocniczo.  
Dokumentem określającym trzy główne kategorie ryzyka, tj. „ryzyko budowlane”, 
„ryzyko dostępności” oraz „ryzyko popytu jest decyzja EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 
lutego 2004, STAT/04/18 określająca”. Na podstawie tej decyzji „ryzyko dostępności” 
leży po stronie partnera prywatnego, jeśli to on ponosi odpowiedzialność za 
dostarczenie ilości/rozmiaru ustalonego w kontrakcie lub wywiązania się z 
certyfikowanych standardów bezpieczeństwa czy warunków usług wobec ostatecznego 
użytkownika opisanych w kontrakcie. Strona publiczna może wówczas w jakiś sposób 
partnera prywatnego karać (np. ograniczając opłatę za dostępność). Strona publiczna 
weźmie na siebie to ryzyko np. wtedy, gdy opłata za dostępność nie będzie uzależniona 
od faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa. 
Pomocne przy określeniu ryzyka dostępności w ramach przedsięwzięć PPP mogą być też 
wymogi Europejskiego Systemu Rachunków („ESA95”), działającego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z 25 czerwca 1996 r. Eurostat wydał kilka 
interpretacji standardu ESA95, w tym dokument zatytułowany Manual on Government 
Deficit and Debt. 
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Zgodnie ze standardem ESA95 przy wykazywaniu wyników uzyskiwanych przez PPP 
krajowe urzędy statystyczne muszą kierować się bilansem ryzyka i korzyści dotyczących 
danego porozumienia publiczno-prywatnego. Bilans ten ocenia się poprzez analizę 
alokacji dwóch kluczowych kategorii ryzyka, tj. ryzyka związanego z budową oraz ryzyka 
rynkowego (dotyczącego dostępności i popytu) między władze a spółkę PPP. 
Ryzyko związane z dostępnością dotyczy sytuacji, w których (w fazie funkcjonowania 
PPP) niska wydajność związana ze stanem środków trwałych będących przedmiotem 
partnerstwa publiczno-prywatnego powoduje częściową lub całkowitą niedostępność 
usług lub w których usługi te nie spełniają norm jakościowych określonych w umowie 
PPP. 
 
6. W jakiej formie sporządzana jest analiza ryzyk i kto powinien ją przygotować? 
Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym uchylono 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych 
elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W 
myśl § 2 tego rozporządzenia, przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny sporządza wstępną 
analizę tego przedsięwzięcia, odrębnie analizując jego realizację w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz jego realizację w inny sposób, w tym realizację 
przedsięwzięcia przez podmiot publiczny. Rozporządzenie to wskazywało także, co 
obejmuje taka analiza, zaliczając do niej m.in. określenie zakresu przedsięwzięcia; analizę 
ekonomiczno-finansową; analizę prawną; oraz analizę rodzajów ryzyka i wrażliwości 
przedsięwzięcia na rodzaje ryzyka. 
Uchylenie starej Ustawy o PPO w tym zakresie spowodowało, że podmioty publicznego 
mają znaczną swobodę co do zakresu analiz. Nie budzi wątpliwości, że taka analiza musi 
zostać sporządzona, niemniej jednak jej zakres i przedmiot podmioty publiczne 
dostosują do własnych potrzeb a w szczególności wymagań podejmowanego 
przedsięwzięcia. Istotne jest wskazanie, że na gruncie starej ustawy nie było 
wypracowanej jednolitej metodologii sporządzania tego tupu analiz. Analizy te 
wykazywały raczej znaczną dowolność w zakresie ich sporządzania. Stąd też pod rządami 
starej ustawy i rozporządzeń wykonawczych, regulujących kwestie metodologii 
wykonywania analiz, istniało większe ryzyko prawne i „kontrolne” realizacji 
przedsięwzięć typu PPP, co mogło zniechęcać do podejmowana tej formy działania. 
Obecnie na gruncie Ustawy o PPP i przepisów wykonawczych brak analogicznych 
regulacji stanowiących w jakie formie powinny być wykonywane analizy przedsięwzięć 
realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że takie analizy muszą być przeprowadzane celem identyfikacji 
poszczególnych ryzyk. Wynika to choćby z regulacji art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przepis ten wskazuje, że wydatki publiczne 
powinny być dokonywane, z zachowaniem m.in. zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów. Nie ma możliwości zapewnienia spełnienia tych zasad przy braku 
rzetelnego przeprowadzenia przedmiotowych analiz. 
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7. Jednostka samorządu terytorialnego planuje realizację inwestycji w PPP 
zgodnie z zaleceniami Eurostatu przejmując wszystkie trzy kategorie ryzyk. Jednak czy 
może sobie zastrzec w jakich sytuacjach ryzyka ponosić nie będzie? Jeśli tak, to czy 
może/powinna to zrobić w umowie o PPP? 
W ujęciu obecnego brzmienia art. 1 Ustawy o PPP (także art. 6 ust. 2 pkt. 1 tejże 
Ustawy), przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja 
przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i 
partnerem prywatnym. Zarówno warunki realizacji zadań publicznych jak i podział ryzyk 
związanych z realizacją przedsięwzięcia pomiędzy partnerami będzie wynikał z zawartej 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednostka samorządu terytorialnego jest 
więc uprawiona do określenia w umowie o PPP w jakich sytuacjach nie będzie ponosić 
ryzyka. 
Charakterystyka PPP wymusza optymalizację podziału ryzyka pomiędzy partnerów, przy 
czym należy pamiętać, że kluczem do udanego PPP jest taki podział ryzyk, który 
zapewnia, iż danym ryzykiem zarządza strona, która potrafi to robić lepiej. Z uwagi na to, 
iż najczęściej to partner prywatny dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w 
danym zakresie, pewne ryzyka niewątpliwie będą na nim spoczywały.   
Podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia jako zasadniczy dla kształtu i 
efektów współpracy w ramach PPP, oznacza podział między stronami współpracy praw i 
obowiązków. Podział tych zadań i rozkład odpowiedzialności jest opisywany w 
dokumentacji przetargowej. Od tego jak ryzyka zostaną podzielone między stronami 
partnerstwa zależy efektywność współpracy, rozmiar osiąganych korzyści dla interesu 
publicznego. Dzięki takiej współpracy z partnerem prywatnym, partner publiczny (np. 
gmina) nie musi samodzielnie ponosić wszystkich negatywnych skutków związanych z 
aktualizacją każdego ryzyka związanego z realizacją danego przedsięwzięcia. Należy też 
pamiętać, że zgodnie z treścią powołanego art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy podział zadań i 
ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym stanowi obligatoryjne kryterium oceny ofert. 
 
8. Na jakie umowy z tytułu PPP nałożony został obowiązek uzyskania zgody 
ministra ds. finansów publicznych? 
Obowiązek uzyskania zgody ministra ds. finansów publicznych wynika z art. 18 Ustawy o 
PPP. Przepisy ten przewiduje, wymóg zgody będzie dotyczył przypadków, gdy zakres 
wsparcia finansowego z budżetu państwa (a więc nie z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego) przekroczy 100 mln złotych. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku 
wykorzystaniu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 
1370).  
Wsparcie tego rodzaju może przybrać różne formy (w literaturze przedmiotu wskazuje 
się także na dotacje i subwencje). Należy zwrócić uwagę, iż zgoda ministra właściwego 
ds. finansów publicznych będzie potrzebna niezależnie od zgód innych organów 
publicznych, wymaganych w związku z ubieganiem się przez podmiot publiczny o 
udzielenie wsparcia finansowego przedsięwzięcia PPP.  
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Ponadto skrócono do 6 tygodni termin na wydanie przez Ministra Finansów zgody na 
realizację przedsięwzięcia; 
Udzielając zgody minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wpływ 
planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych. 
 
9. Czy można zrealizować partnerstwo publiczno-prywatne na podstawie ustawy 
o gospodarce komunalnej i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy się one w 
wykluczają w pewnych miejscach? 
Ustawa o gospodarce komunalnej oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 
mają inny zakres regulacji i nie wykluczają się. Ustawa o gospodarce komunalnej może 
mieć zastosowanie w ramach realizacji PPP albowiem nie jest na jej gruncie wykluczona 
współpraca jednostek samorządu publicznego z podmiotami prywatnymi. Na mocy art. 2 
tejże ustawy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu 
terytorialnego m.in. w formie spółek prawa handlowego. Spółki te mogą być tworzone 
dla realizacji celów związanych z użytecznością publiczną, przy czym ustawy przewidują 
wyjątki w tym zakresie. Zgodnie z art. 10 wskazanej ustawy mina może tworzyć spółki 
prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, jak również przystępować do 
nich, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku 
lokalnym; bądź jeżeli występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa 
ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i 
wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do 
aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub 
trwałego ograniczenia bezrobocia. 
Ponadto, na mocy art. 3 Ustawy o gospodarce komunalnej, jednostki samorządu 
terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z uwzględnieniem m. in. 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisów ustawy z 
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisów ustawy z dnia 9 
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi czy przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych albo na zasadach ogólnych. 
W przypadku utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki prawa 
handlowego, powierzenie zadań takiej spółki podmiotom prywatnym powinno odbywać 
się z zachowaniem odpowiednio przepisów PPP, prawa zamówień publicznych czy 
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Samo utworzenie takiej spółki i 
powierzenie jej w akcie założycielskim pewnych obowiązków w zakresie zadań własnych 
nie jest objęte ani prawem zamówień publicznych ani Ustawą PPP. Natomiast jeżeli 
miałoby dojść do zawarcia umowy pomiędzy taką spółką a podmiotem publicznym to w 
tym zakresie należy przestrzegać wszystkich wskazanych regulacji. 
 
10. Czy przedsięwzięcia realizowane w formule PPP są neutralne w zakresie 
podatku od towarów i usług (VAT)?  
Przedsięwzięcia PPP co do zasady nie będą neutralne w zakresie podatku VAT. 
Wniesienie wkładu własnego przez podmiot publiczny, jak również przekazanie wkłady 
własnego podmiotowi publicznemu po zakończeniu współpracy w ramach PPP podlega 
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opodatkowaniu podatkiem VAT. W opracowaniu przygotowanym przez Urząd Zamówień 
Publicznych: „Partnerstwo publiczno-prywatne Poradnik, Warszawa 2010” czytamy: „W 
procesie przygotowywania przedsięwzięcia partnerskiego podmioty publiczne będą 
zwykle ponosić wydatki z przygotowaniem analiz wewnętrznych, dokumentacji transakcji 
oraz procedury wyboru wykonawcy. Czynności świadczone przez usługodawców na rzecz 
podmiotu publicznego na tym etapie podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Jako że przeważająca część podmiotów publicznych nie jest podatnikami VAT oraz 
świadczy usługi z VAT zwolnione, nie będzie przysługiwała im możliwość odliczenia 
podatku VAT naliczonego związanego z realizacją przedsięwzięcia PPP. Możliwość taka 
będzie mogła zaistnieć w sytuacji inwestycji za pośrednictwem spółki komunalnej. W 
przypadku, gdy wkład własny podmiotu publicznego przyjmie postać wydatków na 
realizację przedsięwzięcia, to wydatki te mogą zostać potraktowane, jako 
wynagrodzenie za usługi świadczone przez partnera prywatnego. Wówczas podatek 
naliczony często nie będzie mógł zostać odliczony przez podmiot publiczny. 
Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa panuje wyraźna dwoistość 
między podatkowym kontekstem PPP, a prawno-podatkowymi aspektami umów 
koncesji. W tej chwili brak szczególnych, analogicznych do PPP, regulacji dotyczących 
koncesji. Oznaczać to może, że dokonanie nieodpłatnego świadczenia przez 
koncesjodawcę na rzecz koncesjonariusza np. w związku z nieodpłatnym udostępnieniem 
koncesjonariuszowi gruntu pod inwestycje, rodzić będzie ryzyko opodatkowania takich 
czynności przez organy podatkowe (w tym również ryzyko właściwego oszacowania 
przychodu). Potwierdzeniem takiego stanowiska może być decyzja Izby Skarbowej we 
Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2007 r., syg. PPI443/1093/07, podjęta w wyniku 
rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego 
we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 r. sygn. PPII- 2/443/1/287/07/92891/MG w 
sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa 
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podstawy opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług w przypadku świadczonej usługi polegającej na udzieleniu 
uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie okres. W odpowiedzi na 
tak postawione pytanie, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że z tytułu świadczenia 
usługi polegającej na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu (czyt. eksploatacji 
przedmiotu koncesji na gruncie KoncRobBudU – przyp. autorów) będzie miało miejsce 
opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Podstawą prawną opodatkowania 
podatkiem VAT ww. usługi będzie art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie 
z którym podstawą opodatkowania jest obrót, który jest kwotą należną z tytułu 
sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość 
świadczenia należnego od nabywcy.”. 
 
11. Czy środki trwałe, niematerialne lub prawne, które uzyskuje podmiot publiczny 
w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego podlegają opodatkowaniu CIT? 
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 18 Ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 74 Poz. 397, dalej: „UoCIT”) przychodu partnera publicznego nie stanowią  
wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym, a przekazanych podmiotowi publicznemu lub 
innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-
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prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę. Tym samym po zakończeniu 
realizacji inwestycji i przekazaniu przedmiotu PPP partnerowi publicznemu po jego 
stronie nie ma przychodu. 
W przypadku gdy po stronie partnera publicznego występuje spółka kapitałowa (Sp. z 
o.o., S.A.) otrzymanie dywidendy jest zwolnione z opodatkowania CIT – art. 22 ust. 4 
UoCIT. Zwolnienie z opodatkowania w tym przypadku uzależnione jest od posiadania 
10% akcji / udziałów w spółce zależnej nieprzerwanie przez okres 2 lat. 
Ponadto, nie podlega CIT nominalna wartość udziałów otrzymanych za wkład 
niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe określone w art. 16a-16c ustawy o 
CIT (art. 12 ust. 4 pkt 19 CIT). Zwolnienie z CIT dotyczy też przychodów z tytułu 
wniesienia składników majątku do spółki osobowej (art. 12 ust. 4 pkt 3c CIT). 
 
12. Jaki będzie wpływ powołania spółki partnera prywatnego z podmiotem 
publicznym na dług publiczny? 
Wydane 23 grudnia 2010r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego 
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w 
tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252 poz. 1692), w § 3, przewiduje, że do długu 
publicznego (po stronie m.in. jednostek samorządu terytorialnego) zalicza się tylko te 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu 
publicznego. Wpływ na poziom zadłużenia określają dwie najważniejsze kwestie 
występujące w umowach o PPP: 
- faktyczne zobowiązania finansowe ze strony podmiotów publicznych na rzecz partnera 
prywatnego (np. zapłata wynagrodzenia, opłata za dostępność) oraz 
- podział ryzyka, który przesądza o zaliczaniu zobowiązań publicznych wynikających z 
tych umów do wskaźników zadłużenia. 
Sposób zaliczania zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego do 
długu publicznego sektora finansów publicznych określa decyzja Eurostat-u z dnia 11 
lutego 2004 r. Zgodnie z tą decyzją wydatki ponoszone przez jednostki samorządu 
terytorialnego nie wpływają na poziom zadłużenia, jeśli partner prywatny przejmie na 
siebie co najmniej jedno z rodzajów ryzyka: budowy, dostępności lub popytu. W 
konsekwencji, poszczególne jednostki sektora finansów publicznych poprzez 
podejmowane decyzje o kształcie zawieranych umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym oraz podziale ryzyk pomiędzy stronami, będą decydowały o tym, czy 
powstanie zobowiązanie zaliczane do długu publicznego, czy też nie (zob. Pismo 
Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów z dnia 10 marca 2011 r.). 
Minusem ustawy o PPP jest brak bezpośredniego odwołania się do zasady podziału 
ryzyka wskazanej przez EUROSTAT (pośrednio – poprzez ustawę o finansach publicznych 
– przepisy te obowiązują podmioty publiczne), a załącznik 41 do rozporządzenia z 3 
lutego 2010 r. zawiera wprost wyjaśnienie wartości zobowiązań z tytułu umów 
partnerstwa publiczno-prywatnego zaliczanych do długu sektora finansów publicznych 
poprzez odniesienie do decyzji EUROSTAT (§ 2 pkt. 3). Powyżej wskazana interpretacja 
budzi pewne kontrowersje i istnieją wątpliwości co do jej stosowania w praktyce. 
Niemniej jednak jest one reprezentowana przez Ministra Finansów. 
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13. Czy samorząd może zastrzec maksymalne opłaty, jakie od użytkowników może 
pobierać partner prywatny? Czy taki zapis powinien znaleźć się w umowie o 
partnerstwie publiczno-prywatnym? 
Jednostka samorządu terytorialnego może określić maksymalne opłaty, jakie od 
użytkowników może pobierać partner prywatny, przy czym musi to być określone w 
umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
W opracowaniu przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych: „Partnerstwo 
publiczno-prywatne Poradnik, Warszawa 2010” czytamy: „…jeżeli wynagrodzenie 
partnera ma być oparte w całości na opłatach od użytkowników, to umowa może 
określać maksymalny poziom cen. Zapis taki chronić będzie polityczny interes podmiotu 
publicznego w zachowaniu możliwie pełnej dostępności do usługi.”. 
Jednocześnie należy wskazać, iż wynagrodzenie partnera prywatnego powinno być 
ekwiwalentnym świadczeniem do jego wkładu w realizację przedsięwzięcia. W tym celu 
powinna być przeprowadzona analiza opłacalności danego przedsięwzięcia i ustalenie 
stopy zwrotu inwestycji.  
 
14. W jakim okresie inwestycja PPP musi osiągnąć rentowność? Co stanie się, jeśli 
jej nie osiągnie? 
Przepisy prawa nie określają terminu w jakim inwestycja PPP musi osiągnąć rentowność. 
Niektóre przedsięwzięcia realizowane w związku z zadaniami własnymi gminy nie muszą 
być rentowne. Tam jednak gdzie ryzyko zwrotu kapitału poniesionego w związku z 
realizacją przedsięwzięcia ponosi podmiot prywatny, zyski z tego przedsięwzięcia 
powinny być wyliczone na zwrot. Rentowność przedsięwzięcia należy oceniać również 
przez pryzmat jego finansowania przez banki, które oczekują takiego modelu 
finansowania partnerstwa, który zapewni zwrotność zaciągniętego na realizację 
przedsięwzięcia kredytu. W praktyce, jeżeli analiza finansowa przedsięwzięcia wskazuje 
na nierentowność przedsięwzięcia, wówczas nie dochodzi do składania ofert przez 
podmioty prywatne, gdyż nie znajduje to gospodarczego uzasadnienia. Jednocześnie, 
przy założeniu niskiej rentowności, można w umowie o partnerstwie publiczno-
prywatnym zastrzec mieszane wynagrodzenie. Charakteryzuje się ono tym, że podmiot 
publiczny gwarantuje minimalną stopę zwrotu inwestycji przez częściową zapłatę sumy 
pieniężnej lub wykupienie części usług. 
 
15. Czy są jakieś przepisy, które regulują partnerstwo w przypadku korzystania z 
funduszy unijnych (realizacje projektów mieszanych, hybrydowych)? 
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania i 
wykorzystywania środków unijnych pochodzących z funduszy europejskich. 
Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności, które dopuszcza możliwość dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w 
formule PPP, oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006. 
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Polski ustawodawca zmierzając do wykorzystania środków unijnych w celu realizacji 
zadań publicznych w ramach PPP, zdecydował się na wprowadzenie przepisu 
upoważniającego do wykorzystania środków unijnych. Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 
712), w ramach programu operacyjnego dofinansowane mogą być także projekty 
indywidualne realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich powoduje, że możliwe 
jest stworzenie tzw. hybrydowych modeli partnerstwa publiczno prywatnego, które 
polegają na jednoczesnym wykorzystaniu: środków z funduszy UW, kapitału prywatnego 
oraz ewentualnie krajowych środków publicznych. Najczęściej będą to dwa modele: (i) w 
wariancie podstawowym (tzw. klasycznym), gdzie partner prywatny jest zobowiązany do 
budowy, eksploatacji infrastruktury i sfinansowania jej budowy – co obejmuje także 
ubieganie się o środki unijne; oraz (i) wariancie rozszerzonym, gdzie projekt inwestycyjny 
dzielony jest na dwa etapy: etap budowy i etap eksploatacji. Przy czym pierwsza część 
etapu budowy odbywa się przy udziale funduszy unijnych,  a druga jest realizowana 
przez partnera prywatnego, po czym w etapie eksploatacji obie części oddawane są w 
koncesję partnerowi prywatnemu.  
Na tle powyższego należy wskazać, że w Unii Europejskiej nie ma jednego 
obowiązującego aktu prawnego określającego zastosowanie PPP. Można natomiast 
doszukać  się wielu dokumentów na poziomie unijnym, które określają wytyczne dla 
projektów PPP (do najważniejszych należą: Wytyczne dotyczące udanego Partnerstwa 
Publiczno –Prywatnego, url: 
http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/Wytyczne_Komisj
i_PPP_190111.pdf).  Poszczególne dokumenty zwracają szczególną uwagę na sposób 
wyboru najbardziej efektywnego PPP, maksymalizację korzyści czy zapewnienie 
konkurencji przy wyborze partnera prywatnego. 
 
16. Jak powinna, w przypadku wynagrodzenia dla partnera prywatnego w modelu 
mieszanym, wyglądać proporcja pomiędzy zapłatą podmiotu publicznego, a zyskami z 
działalności gospodarczej? 
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym może wskazywać, że 
pożytki z przedsięwzięcia powinny mieć dominujący udział w wynagrodzeniu partnera 
prywatnego, w sytuacji gdy przewiduje się wypłatę części wynagrodzenia przez podmiot 
publiczny. W doktrynie wskazuje się jednak, że taka interpretacja byłaby niewłaściwa. 
Podmiot publiczny może założyć, że pożytki z PPP będą stanowić ponad połowę 
wynagrodzenia partnera prywatnego, a dopłaty od podmiotu publicznego będą znikome. 
Niemniej, w toku negocjacji pomiędzy partnerami jak i w ostatecznie złożonych ofertach 
może się okazać, że udział pożytków będzie mniejszy niż wynagrodzenie od podmiotu 
publicznego. 
Niewykluczone jest także, że na etapie redagowania treści ogłoszenia o PPP zostanie 
wskazane, że zapłata sumy pieniężnej przez podmiot publiczny będzie miała większy 
udział niż wynagrodzenie z pożytków. Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 1 
ust. 3 Ustawy o koncesji, płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może 
prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów 
poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części 
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ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. W związku z tym zapis o pobieraniu 
pożytków przez partnera prywatnego powinien znaleźć się w umowie. 
Natomiast, w przypadku gdy w toku procedury określonej w Ustawie o koncesji okaże 
się, że partnerzy prywatni zainteresowani są realizacją przedsięwzięcia jedynie w 
sytuacji, gdy całość wynagrodzenia będzie stanowić zapłata przez podmiot publiczny, 
procedurę należy unieważnić, a następnie posłużyć się procedurą określoną w ustawie - 
Prawo zamówień publicznych.   
Z związku z powyższym proporcja pomiędzy zapłatą podmiotu publicznego, a zyskami z 
działalności gospodarczej może się różnie kształtować, w zależności od przyjętej formy 
realizacji przedsięwzięcia, jak również treści złożonych ofert, wyceny ryzyka czy 
konkurencji na rynku.   
 
17. Dlaczego KE w przypadku postępowania w trybie ustawy PZP rekomenduje 
dialog konkurencyjny? 
Dialog konkurencyjny jest wskazywany jako właściwa forma do zawierania umów, w 
których nie jest możliwe określenie „z góry” wszystkich parametrów umowy. Z uwagi na 
fakt, iż umowy PPP z reguły są niezwykle złożone nie tylko pod względem zapisów 
prawnych jak i technicznych oraz przewidują współpracę stron przez długi okres czasu, 
możliwość ustalenia w trakcie negocjacji szczegółowego zakresu praw i obowiązków 
stron jest niezbędnym etapem procedury wyboru partnera prywatnego. Ponadto, 
procedura dialogu konkurencyjnego pozwala na dokonanie wstępnej kwalifikacji 
podmiotów ubiegających się o zwarcie umowy o PPP i w przypadku dużego 
zainteresowania pozwala na stworzenie tzw. krótkiej listy czyli zakwalifikowanie do 
kolejnego etapu tylko części najlepiej prezentujących się podmiotów. Taka możliwość 
może pozwolić na skrócenie czasu negocjacji, ponieważ np. w przypadku złożenia 10 
wniosków o zawarcie umowy PPP, można zdecydować o prowadzeniu negocjacji z 5 
najlepszymi podmiotami. Procedura wyboru koncesjonariusza na gruncie ustawy z dnia 9 
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w dużej mierze jest 
wzorowana na dialogu konkurencyjnym i różni się tylko w szczegółach (np. nie jest 
dopuszczalna wstępna selekcja wnioskodawców, o której mowa powyżej). 
 
 
18. Jeśli umowa o PPP przewiduje, że podmiot publiczny i partner prywatny 
zawiążą spółkę kapitałową – w którym momencie powinni to zrobić? 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowa o 
partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot 
publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub 
komandytowo-akcyjną, przy czym podmiot publiczny nie może być 
komplementariuszem. Cel i zakres działalności spółki nie może wykraczać poza zakres 
określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, w szczególności należy 
każdorazowo uwzględniać ograniczenia ustrojowego danego rodzaju jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Zawiązanie spółki kapitałowej następuje po dokonaniu wyboru partnera prywatnego 
zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie i zawarciu umowy PPP. Na etapie wyboru 
dochodzi już do identyfikacji oraz oceny jego cech podmiotowych z punktu widzenia 
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przedmiotu przedsięwzięcia partnerskiego.  Następnie stanie się on jednym z 
podmiotów spółki celowej z mieszanymi udziałami publiczno-prywatnymi, której 
zostanie zlecone wykonywanie określonych zadań publicznych. Termin powołania spółki 
kapitałowej będzie określała umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (z 
zawiązaniem spółki kapitałowej), a ten będzie zależał od celu utworzenia tej spółki. W 
praktyce powinno to nastąpić najpóźniej  przed rozpoczęciem zarządzania przedmiotem 
PPP. 
 
19. Czy partner z którym gmina podpisze umowę PPP, może przenieść jej 
wykonywanie na podmioty trzecie? 
Prawo dopuszcza realizację przedmiotu umowy przez osoby trzecie w ramach 
powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. Chociaż w uzasadnionych 
wypadkach umowa PPP może wyłączyć taką możliwość. Niemniej jednak partner 
prywatny cały czas będzie ponosił odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 
 
20. Czy partner publiczny może żądać od potencjalnego partnera prywatnego 
przed podpisaniem umowy przedstawienia wyników finansowych dotyczących 
inwestycji podobnych do tej przewidzianej do realizacji w partnerstwie? 
Partner publiczny wszczynając formalną procedurę wyboru partnera prywatnego ma 
prawo wskazać wymogi formalne, które stanowią kryterium kwalifikujące do udziału w 
organizowanym przez niego projekcie PPP. Praktyka pokazuje, iż z reguły jednym z 
kryteriów jest kryterium finansowe opisywane jako wymóg posiadania określonych 
zasobów finansowych, zdolności kredytowej, generowanych dochodów lub przychodów 
bądź też obrotów. Nie ma przeszkód prawnych, aby jedno z kryteriów odnieść do 
projektów, które były realizowane przez partnera prywatnego i są wskazywane jako jego 
doświadczenie predysponujące go do udziału w tym postepowaniu. Należy jednak 
zwrócić uwagę, iż często takie dane są obwarowane klauzulą poufności w umowach 
zawieranych na realizację takich projektów. Stąd żądanie ich ujawnienia może być 
trudnym wymogiem do spełnienia przez potencjalnych partnerów prywatnych. 
 
21. Czy jest limit trwania kontraktów zawieranych na zarządzanie i obsługę 
infrastruktury? 
Wśród umów zawieranych między sektorem publicznym i przedsiębiorcami można 
wyróżnić kontraktu na zarządzanie i obsługę infrastruktury. Mają one szerszy zakres niż 
jedynie świadczenie poszczególnych usług. Partner prywatny przejmuje tu 
odpowiedzialność za zarządzanie całością przedsięwzięcia, kontrolę procesu świadczenia 
usług, w tym również eksploatację i obsługę wykorzystywanej do tego infrastruktury. 
W przepisach prawa nie ma określonych limitów dotyczących okresu trwania kontraktów 
na zarządzanie i obsługę infrastruktury. W praktyce umowy te zawierane są na 
stosunkowo krótkie okresy (szczególnie w porównaniu z formami angażującymi środki 
finansowe partnera prywatnego), choć i tak dłuższe niż umowy o świadczenie usług, 
które obejmują węższy zakres współpracy. Umowy o zarządzanie i obsługę infrastruktury 
mogą być przedłużane stosownie do okoliczności. W szczególności jeżeli jest to 
ekonomicznie uzasadnione. Przy tym należy zwrócić uwagę, iż niezasadnie długi okres 
umowy mógłby rodzić ryzko naruszenia zasad uczciwej konkurencji. 
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Natomiast jeżeli do zawieranej umowy PPP zastosowanie znajduje ustawa o koncesji to 
należy zwrócić uwagę na jej art. 24. Przewiduje on, że okres na który zostaje zawarta 
umowa koncesji, powinien uwzględniać zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych 
w związku z wykonywaniem koncesji i nie może być dłuższy niż: 
w przypadku koncesji na roboty budowlane - 30 lat; 
w przypadku koncesji na usługi - 15 lat. 
Przy tym, jeżeli przewidziany okres zwrotu nakładów koncesjonariusza poniesionych w 
związku z wykonywaniem koncesji jest dłuższy niż okresy wskazane powyżej, umowa 
może zostać zawarta na okres dłuższy. 
 
22. Czy gmina ma prawo kontrolować partnera prywatnego, który realizuje 
zadanie w PPP? Czy powinna sobie to prawo zastrzec w umowie? 
Gmina ma prawo a nawet powinna kontrolować partnera prywatnego, który realizuje 
zadanie w PPP. Uprawnienia kontrolne partnera publicznego w zakresie jakości 
świadczonych usług przez partnera publicznego jest jednym z kluczowych elementów 
ryzyka budowy oraz ryzyka dostępności. Gmina powinna zapewnić sobie, poprzez 
szczegółowe zapisy umowne, uprawnienie do kontroli wykonania robót budowlanych (o 
ile takie będą wykonywane) oraz jakości świadczonych usług. Oczywiście w takim 
przypadku jakość usług oczekiwana przez partnera publicznego powinna również być 
szczegółowo opisana w umowie o PPP. Wymogi co do jakości mogą być ustalana 
indywidualnie dla danego projektu np. w szczegółowych załącznikach do umowy PPP lub 
poprzez obowiązek uzyskania i utrzymywania przez cały okres umowy przez partnera 
prywatnego określonych certyfikatów jakościowych właściwych dla danej branży usług. 
Oprócz zastrzeżenia uprawnienia do kontroli należy również zastrzec sankcje na 
wypadek niewłaściwego wykonywania umowy o PPP w zakresie jakości świadczonych 
usług przez partnera prywatnego. Sankcje mogą mieć charakter czysto finansowy np. 
poprzez obniżenie wynagrodzenia wypłacanego przez partnera publicznego (o ile 
umowa o PPP przewiduje takie wynagrodzenie) lub poprzez obowiązek zapłaty kar 
umownych. Z uwagi na fakt, iż takie okoliczności mogą budzić spory pomiędzy stronami 
należy dążyć aby kryteria jakościowe były możliwie obiektywne i łatwe do weryfikacji. Na 
obowiązek zawarcia w umowie o PPP sankcji z tytułu nienależytego wykonania lub 
niewykonania umowy wskazuje art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
23. Z jakimi kontrolami trzeba się liczyć w trakcie postępowania o PPP? 
Postępowanie o wybór partnera prywatnego w projekcie PPP nie jest przedmiotem 
żadnych specjalnych procedur kontrolnych. Partner publiczny w trakcie prowadzenia 
tego postepowania podlega temu samu zakresowi kontroli jak w innych działaniach 
podejmowanych przez partnera publicznego. Oczywiście mogą istnieć szczegółowe 
kontrole w zależności od sektora w którym realizowany jest projekt PPP (np. w sektorze 
kolejowym, lotniczym). Jednakże w takich przypadkach kontroli nie podlega samo 
postępowanie na wybór partnera prywatnego tylko realizacja projektu PPP pod 
względem zgodności z powszechnie obowiązującym prawem oraz regulacjami 
dotyczącymi danego sektora. 
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W przypadku prowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w trybie 
przewidzianym Prawem Zamówień Publicznych, należy pamiętać o uprawnieniach 
kontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z art. 154 pkt) 11 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
24. Czy po podpisaniu umowy PPP, samorząd ma możliwość jakoś się z niej 
wycofać i jakie są wówczas przykładowe konsekwencje prawne? 
Umowy o PPP powinny zawierać szczegółowe zapisy odnośnie możliwości rozwiązania 
umowy o PPP przed upływem terminu, na który została zawarta. Zapisy te powinny 
przewidywać możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na wypadek jej 
nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez którąkolwiek ze stron. Umowa o 
PPP może także przyznawać prawo partnerowi publicznemu do jej wcześniejszego 
rozwiązania niezależnie od sposobu jej wykonywania przez partnera prywatnego. W 
takiej sytuacji należy jednak liczyć się w trakcie negocjacji z żądaniem ustalenia 
wysokości rekompensaty/odszkodowania dla partnera prywatnego z tytułu 
wcześniejszego rozwiązania umowy. W zależności od projektu można przyjąć 
rozwiązania wskazujące na obowiązek zapłaty z góry określonej kwoty lub też przyjęcia 
szczegółowego sposobu wyliczenia tej kwoty na podstawie określonych ekonomicznych 
danych, właściwych dla tego typu projektu. 
W przypadku, gdy umowa o PPP nie zawiera klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie 
przed terminem jej wygaśnięcia przez partnera publicznego może być wysoce 
utrudnione. W przypadku umów zawieranych na czas określony zasadą jest, iż jej strony 
mogą domagać się ich wykonania do czasu upływu terminu na który zostały zawarte. 
Próba „siłowego” rozwiązania umowy oznacza ryzyko roszczeń odszkodowawczych ze 
strony partnera prywatnego obejmujących pełno szkodą tj. zarówno poniesione straty 
jak i utracone korzyści. W takich sytuacjach rekomendowane jest podjęcie rozmów w 
celu rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz zawarcia ugody odnośnie 
wysokości odszkodowania. Należy podkreślić, że powyższa odpowiedź została udzielona 
przy założeniu, że nie ma przesłanek aby zarzucić partnerowi prywatnemu nienależytego 
wykonania umowy lub jej niewykonywania. 
 
25. Czy kary z tytułu nieprzestrzegania standardów jakościowych lub 
nienależytego wykonywania zobowiązań muszą być w sposób jednoznaczny wskazane 
w umowie? 
Kary z tytułu nieprzestrzegania standardów jakościowych lub nienależytego wykonania 
zobowiązań powinny być w sposób jednoznaczny i precyzyjnie wskazane w umowie, 
choć nie ma takiego wymogu wprost przewidzianego w przepisach prawa. Jednakże 
praktyka rozwiazywania sporów pokazuje, że jakiekolwiek wątpliwości 
(niejednoznaczności) działają zwykle na korzyść podmioty wobec którego takie kary 
miałyby być zastosowane.  
Sankcje mogą mieć charakter czysto finansowy np. poprzez obniżenie wynagrodzenia 
wypłacanego przez partnera publicznego (o ile umowa o PPP przewiduje takie 
wynagrodzenie) lub poprzez obowiązek zapłaty kar umownych. Z uwagi na fakt, iż takie 
okoliczności mogą budzić spory pomiędzy stronami należy dążyć aby kryteria jakościowe 
były możliwie obiektywne i łatwe do weryfikacji. Na obowiązek zawarcia w umowie o 
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PPP sankcji z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wskazuje art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
26. Chcielibyśmy przeprowadzić w gminie termomodernizację budynków 
szkolnych. Na jakie ryzyka prawne zwrócić uwagę? 
Zakładamy, iż realizacja przedsięwzięcia termomodernizacji budynków szkolnych 
miałaby się odbywać w ramach PPP. Szczególne ryzyka z tym związane mogą wynikać z 
różnorakich czynników: finansowych, technicznych, prawnych. W związku z powyższym 
zamówienie powinno być poprzedzone gruntowną analizą struktury przedsięwzięcia na 
poszczególnych etapach jego realizacji. Ryzyka prawne mogą dotyczyć przykładowo 
ryzyka opóźnienia wykonania prawa, terminów wykonania, nieutrzymania standardów, 
niedostatecznej kontroli wykonywanych prac, zmian umowy (zmianę założeń w trakcie 
realizacji projektu), czy dalej ryzyka przestrzegania i egzekwowania prawa na 
poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia. 
Z każdym projektem będzie związane także ryzyko opłacalności i rzeczywistego zwrotu 
kosztów poniesionych w związku w realizacją przedsięwzięcia. Stąd też konieczne jest 
ustalenie odpowiedniego poziomu i formy wynagrodzenia dla podmiotu prywatnego.  
 
27. Jeżeli planowane wynagrodzenie partnera mają stanowić opłaty 
użytkowników parkingu, to zastosowanie jakiej formy wyboru partnera będzie 
praktyczniejsze i dlaczego? 
Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego stawowi prawo do pobierania pożytków z 
przedmiotu PPP (w tym przypadku będą to opłaty użytkowników parkingu), to zgodnie z 
art. 4 ust. 1 ustawy o PPP, wybór powinien nastąpić w ramach przepisów ustawy z dnia 9 
stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101). 
Zastosowanie prawa zamówień publicznych jest zastrzeżone dla innych sytuacji niż 
wynagrodzenie poprzez pobieranie pożytków z rzeczy (art. 4 ust. 2 ustawy o PPP). 
Oznacza to, że w przypadku pobierania opłat za korzystanie z parkingu, wybór partnera 
prywatnego może nastąpić przez podpisanie umowy koncesji. Jednocześnie wybór tej 
formy będzie zależał od wcześniejszej analizy ekonomicznej i technicznej, celem 
ustalenia czy koncesjonariusz będzie w stanie uzyskać zwrot poniesionych kosztów z 
tytułu opłat użytkowników parkingu. 
 
28. Czy prowadząc postępowanie w formule PPP polegające na zaprojektowaniu, 
wybudowaniu, sfinansowaniu i zarządzaniu odcinkiem drogi z jednoczesną budową 
uzbrojenia podziemnego można wyłączyć z zarządzania np. wybudowaną sieć wod-kan 
i przekazać ją po wybudowaniu do jednostki sprawującej pełną eksploatację w tym 
zakresie w mieście? 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) obligatoryjne zadania własne gminy 
obejmują, m.in. kwestie związane z zapewnieniem realizacji kanalizacji, wodociągów 
oraz zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Zasada ta jest powtórzona w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858). W myśl tego ostatniego 
przepisu gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (studium) oraz w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca obciąża zatem 
samorząd gminny obowiązkiem zapewnienia budowy wodociągów i kanalizacji. 
Powyższe nie oznacza jednak, że gmina ma obowiązek wykonania tego zadania 
samodzielnie. Zadania gminy w zakresie obowiązku budowy sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych mogą być realizowane przez tzw. przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne (np. gminna jednostka organizacyjna w formie zakładu budżetowego). 
Jeżeli natomiast taką sieć wybuduje prywatny inwestor, to gmina nie może odmówić mu 
przyłączenia prywatnej sieci do sieci głównej wybudowanej przez gminę. Zgodnie z 
wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2004 r., sygn. akt II CK 404/03 osobie, która z 
własnych środków wybudowała urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne przysługuje 
roszczenie o ich odpłatne nabycie przez gminę. 
Zadania własne gmina może realizować także w formie współpracy podmiotami 
prywatnymi, w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ten 
sposób mogą nie tylko budować kanalizację czy odprowadzać ścieki, ale również 
zaopatrywać mieszkańców w wodę. 
W przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule PPP polegającego na zaprojektowaniu, 
wybudowaniu, sfinansowaniu i zarządzaniu odcinkiem drogi z jednoczesną budową 
uzbrojenia podziemnego możliwe będzie wyłączenie z zarządzania sieci wodno-
kanalizacyjnej i przekazanie jej po wybudowaniu do jednostki sprawującej pełną 
eksploatację w tym zakresie w mieście. Co więcej takie działanie winno być standardem. 
Zgodnie z art. 49 § 1 KC urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania 
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do 
części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. W 
omawianym przypadku mamy do czynienia z siecią wodno-kanalizacyjną wchodzącą w 
skład przedsiębiorstwa, która jako taka może być wyłączona z zarządzania i przekazana 
jednostce publicznej.  
Powyższe uzasadnia także definicja drogi zawarta w art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), która nie obejmuje 
swoim zakresem instalacji wodno-kananalizacyjnej. Zgodnie z tą definicją, droga to 
budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. 
Sprawowanie funkcji zarządcy dróg zostało uregulowane w art. 19 ustawy o drogach 
publicznych. Zgodnie z ust. 1 zarządcą drogi może być organ administracji rządowej lub 
jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu 
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.  Natomiast w 
ust. 7 przedmiotowego artykułu wskazano na możliwość sprawowania niektórych 
uprawnień zarządcy drogi przez partnera prywatnego z którym została zawarta umowa o 
partnerstwie publiczno-prywatnym.   
Na tle powyższego w typowych projektach budowy drogi zawsze winno dochodzić do 
wyłączenia z zarządzania wybudowanej sieci wod-kan i przekazanie jej do jednostki 
sprawującej pełną eksploatację w tym zakresie w mieście. 
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29. Co ma zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia przy ogłaszaniu 
przetargu na wyłonienie partnera prywatnego? 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest podstawowym dokumentem 
przetargowym. Powinna ona jednoznacznie i wyczerpująco przedstawiać wszystkie 
informacje, niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających 
potrzebom zamawiającego. Im więcej szczegółów zamawiający sprecyzuje w SIWZ, tym 
mniej będzie okazji do żądania wyjaśnień jej treści czy do indywidualnego kontaktowania 
się wykonawców z pracownikami zamawiającego, a to oznacza, iż sprawniej przebiegać 
będzie postępowanie.  
Obligatoryjne elementy, które powinna zawierać Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia określa art. 36 ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655), mającej zastosowanie w ramach PPP w 
przypadkach wskazanych w art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP. Należy przy tym wskazać, iż 
procedura wyboru partnera w formule PPP odbywa się najczęściej w trybie dialogu 
konkurencyjnego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający 
prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do 
składania ofert. Wraz z zaproszeniem do składania ofert w tym trybie zamawiający 
przekazuje SIWZ. W tym zakresie wyłączone są przepisy art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy 
Prawa Zamówień Publicznych, a więc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie 
będzie zawierała: (i) warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków; (ii) wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
30. Jeśli wojewoda jest zmuszony do wydania zarządzenia zastępczego (zamiast 
gminy) w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie, to czy może również 
podpisać umowę z partnerem prywatnym, czy to prawo przysługuje wyłącznie gminie? 
Zarządzenie zastępcze jest skutecznym środkiem stosowanym przez wojewodę w 
ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym. Działania podejmowane przez 
ustawodawcę, jak również Radę Ministrów, wskazują, że dotychczasowe regulacje, 
przewidujące możliwość wydania tego aktu nadzoru, nie będą ostatnimi. 
Obecne przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) nie przewidują jednakże 
wydania przez wojewodę zarządzenia zastępczego w przypadku niepodjęcia przez gminę 
regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zapis taki jest obecnie 
w fazie projektu ustawodawczego. Zgodnie z art. 5 projektu, w przypadku nie 
uchwalenia lub nie zaktualizowania przez radę gminy regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy, wojewoda będzie zobowiązany wezwać radę do podjęcia 
uchwały, wyznaczając termin, nie dłuższy niż 3 miesiące od upływu terminów 
przewidzianych na uchwalenie lub aktualizację regulaminu. Po bezskutecznym upływie 
terminu wojewoda sporządzi regulamin, wydając w sprawie zarządzenie zastępcze. 
Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 omawianego projektu regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego. Zastępujące 
regulamin zarządzenie wojewody miałoby więc taki sam charakter, o czym stanowi 
wprost przewidywany art. 5 ust. 8: „Regulamin przyjęty w trybie, o którym mowa w ust. 
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7 (tu: zarządzenia zastępczego – przyp. autora), wywołuje skutki prawne takie, jak akt 
prawa miejscowego”.  
Jednocześnie należy dodać, że na mocy aktualnie obowiązującej Ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach, utrzymanie porządku i czystości należy do 
obowiązkowych zadań własnych gminy. Projekt nowej ustawy nie przewiduje zmian w 
tym zakresie. W konsekwencji nie znajduje podstaw przyznanie kompetencji 
podpisywania umów z partnerem prywatnym wojewodzie.  
Dodatkowo należy zauważyć, że na mocy art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897), rady gmin są obowiązane podjąć, w terminie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku, uchwały, 
o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, 
poz. 2008, z późn. zm.), a więc kolejno: 
o uchwałę w sprawie dokonania wyboru jednej metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty; 
o uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
o uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 
o uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Jeżeli rada gminy nie podejmie ww. uchwał w tym terminie, wojewoda wzywa ją do 
podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie 
zarządzenie wywołuje skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego. 
Uchwały i zarządzenia, o których mowa powyżej, nie mogą wejść w życie później niż w 
terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że rada gminy może 
wprowadzić vacatio legis tylko do 30 czerwca 2013 roku. Wojewoda ma więc sześć 
miesięcy na wystosowanie wezwania i ewentualne przygotowanie zarządzenia 
zastępczego (licząc od 1 stycznia 2013 r.). 
 
 
Odpowiedzi na poniższe pytania udzielili: 
dr Rafał Cieślak – radca prawny, wspólnik zarządzający 
Damian Michalak – prawnik, aplikant radcowski III roku 
z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz 
 
1. Od czego zależą i jakie są mniej więcej koszty doradztwa prawnego dla PPP? 
Czy zawsze ponosi je partner publiczny? 
Koszty doradztwa prawnego zależą zarówno od skali projektu, stopnia jego 
skomplikowania, jak też zakresu usług doradczych. Trudno jednoznacznie wskazać 
wysokość takich kosztów, gdyż nie ustaliły się tu jak na razie żadne standardy. Z naszego 
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doświadczenia wynika, że doradztwo prawne może być realizowane przy projektach PPP 
na przykład w następujący sposób: 
a) Analizy prawne związane z wykonalnością projektu w formule PPP oraz 
modelem prawnym realizacji planowanego przedsięwzięcia, rekomendacje określonych 
rozwiązań prawnych, prezentacja PPP na sesjach rady miasta/powiatu, szkolenia z 
zakresu PPP; 
b) Przygotowanie postępowania PPP, m.in. w zakresie opracowania projektu 
ogłoszenia o zamówieniu / koncesji, opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego, 
kryteriów dostępu i oceny ofert, istotnych postanowień umowy PPP, a także stosownych 
uchwał organów stanowiących jst; 
c) Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania PPP, w tym udział prawników 
w pracach komisji przetargowej i negocjacjach z podmiotami prywatnymi oraz ustalenie 
docelowego projektu umowy publiczno-prywatnej; 
d) Doradztwo na etapie realizacji umowy PPP, w tym udział w kontrolach 
przedsięwzięcia dokonywanych przez odpowiednie organy (np. RIO, NIK); 
e) Opinie i konsultacje prawne – związane np. z wpływem projektu na dług 
publiczny jednostki, wykorzystaniem środków europejskich, pomocą publiczną, 
aspektami podatkowymi etc. 
Jak wynika z powyższego wyliczenia, koszty kompleksowego doradztwa prawnego są 
dosyć wysokie, natomiast doradztwo może także być ograniczone do poszczególnych 
elementów procedury wyboru podmiotu prywatnego. Z praktyki rynkowej można 
wskazać, że w odniesieniu do mniejszych i mniej skomplikowanych projektów PPP 
budżet na doradcę prawnego zmieści się często w kwocie podprogowej (do 14.000 
euro), jednak przy bardzo dużych przedsięwzięciach będą to kwoty nawet do kilkuset 
tysięcy złotych, a zatem doradca wybierany będzie również w procedurze zamówień 
publicznych. 
Koszty doradztwa prawnego ponoszą zwykle obie strony, gdyż zarówno podmiot 
publiczny, jak też partner prywatny wspierany jest przez zaangażowanych do tego celu 
prawników. W naszej ocenie byłoby wysoce niewskazane, gdyby strona prywatna w 
jakikolwiek sposób zapewniała tego typu usługi podmiotowi publicznemu. W 
szczególności, zasady przyszłej współpracy i projekt umowy PPP powinien być 
proponowany przez podmiot publiczny i doradców z nim współpracujących. 
Należy także pamiętać, że profesjonalna pomoc prawna powinna być świadczona przez 
radców prawnych lub adwokatów, legitymujących się jak największym doświadczeniem 
w doradztwie przy projektach PPP. 
2. Jesteśmy małą gminą i wydaje nam się, że PPP nie jest dla nas, że jest dla 
większych. Czy to prawda? 
Nic bardziej błędnego! Z dotychczasowej analizy rynku PPP w Polsce wynika, że 
większość umów PPP podpisywana jest właśnie przez mniejsze lub średnie jednostki 
samorządu terytorialnego. Wynika to z kilku aspektów. Po pierwsze, mniejsze samorządy 
realizują projekty adekwatne do skali swej działalności, co czyni je często bardziej 
wykonalnymi. Po drugie, przedsiębiorcy zainteresowani współpracą w ramach PPP w 
przypadku małych projektów mogą łatwiej uzyskać finansowanie komercyjne, co wpływa 
korzystnie na ich zaangażowanie w takie przedsięwzięcia. Po trzecie wreszcie, proces 
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decyzyjny w małej gminie przebiega wielokrotnie szybciej niż w dużych jednostkach, co z 
kolei przekłada się na czas przygotowania postępowania i wyboru partnera prywatnego.  
Dla przykładu można wskazać, że w mniejszych gminach zawarto dotychczas umowy PPP 
i koncesji dotyczące m.in.: 

 budowy i utrzymania drogi gminnej, 

 budowy i zarządzania żłobkiem i klubem dziecięcym, 

 termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, 

 obsługi przewozów w transporcie zbiorowym, 

 adaptacji obiektu na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego, 

 utworzenia oddziału i poradni nefrologicznej przy szpitalu miejskim, 

 utrzymania i zarządzania plażą i kąpieliskiem, 

 budowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego, 

 zarządzania podziemną trasą turystyczną, 

 budowy kotłowni na biomasę, 

 zarządzania gospodarką wodno-ściekową 

 zarządzania gospodarką energetyczną. 
Widać więc, że PPP sprawdza się w wielu obszarach działalności samorządu, w tym 
przede wszystkim na szczeblu lokalnym, w małych i średniej wielkości gminach. Należy 
dodać, że aktualnie w samorządzie terytorialnym przygotowywane są setki projektów 
PPP, co świadczy o dynamicznym rozwoju tej metody dostarczania usług publicznych. 
Warto wspomnieć też o trudnościach związanych z wdrażaniem PPP. Podstawową 
barierą realizacji projektów PPP w małych gminach jest według mnie niska świadomość 
dotycząca mechanizmu współpracy publiczno-prywatnej w ramach PPP, obawa przed 
angażowaniem się w długoletnie kontrakty z podmiotami prywatnymi, a także dosyć 
skomplikowana procedura, w jakiej trzeba wybrać partnera i związane z tym koszty. Nie 
ma co ukrywać, że choć PPP jest opłacalne w cyklu życia całego projektu, to zazwyczaj 
strona publiczna musi ponieść nieco większe nakłady związane z przygotowaniem 
projektu PPP niż w przypadku inwestycji realizowanych w tradycyjny sposób. 
 
3. Czy w umowie o PPP można wprowadzić jakieś zmiany już po jej podpisaniu? 
Odpowiedź na zadane pytanie zależy od kategorii postanowień umownych, które 
miałyby stać się przedmiotem zmiany. W przypadku istotnych postanowień umowy, ich 
zmiana w stosunku do treści złożonej przez partnera oferty dopuszczalna jest jedynie 
wówczas, gdy: 

 podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru 
partnera prywatnego oraz 

 określił warunki takiej zmiany.  
W przypadku postanowień nieistotnych zmiany dopuszczalne są bez analogicznych 
ograniczeń. 
Należy pamiętać, że umowy PPP to niemal zawsze kontrakty wieloletnie. Zmieniająca się 
szybko rzeczywistość gospodarcza może powodować konieczność zmian kontraktu w 
określonym zakresie. Warto zatem już na etapie przygotowania postępowania o wybór 
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partnera prywatnego określić okoliczności uprawniające strony do określonych zmian 
umowy i charakter tych zmian. Dotyczy to przede wszystkim: 

 możliwości zmiany wysokości obliczania wynagrodzenia w sytuacji istotnych 
zmian rynkowych, 

 możliwości zmiany oczekiwanych standardów / jakości świadczonych usług, 

 przedłużenia / skrócenia okresu obowiązywania umowy, 

 przejęcia przez podmiot publiczny części ryzyk w określonych okolicznościach, 

 zmiany sposobu wdrażania umowy w razie pojawienia się okoliczności 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie założony sposób, 

 zmiany sposobu wdrażania umowy w razie konieczności zaciągnięcia nowych 
zobowiązań przez którąkolwiek ze stron, 
Dodatkowo należy zaznaczyć, że przepisy regulujące możliwość zmiany umowy PPP są 
niemal identyczne, jak w przypadku umów u udzielenie „tradycyjnego” zamówienia 
publicznego. Praktyczna różnica sprowadzać się będzie najczęściej do szerszego zakresu 
okoliczności skutkującymi koniecznością zmiany kontraktu spowodowanego większą 
złożonością projektów PPP. 
Podstawa prawna: art. 13 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
4. Co, prócz nieruchomości, może być wkładem własnym partnera publicznego? 
Definicja wkładu własnego podmiotu publicznego uregulowana została w art. 2 pkt 5 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest ona bardzo szeroka, co gwarantuje 
różnorodne formy współdziałania strony publicznej z prywatną i jest wyrazem 
elastyczności ustawy, której brak zarzucano poprzednio obowiązującej ustawie o PPP z 
2005 r. 
Wkład własny to nic innego, jak świadczenie podmiotu publicznego lub partnera 
prywatnego polegające w szczególności na: 
a) poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu 
dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, 
b) wniesieniu składnika majątkowego. 
Zwrot „w szczególności” sugeruje otwarty katalog omawianych świadczeń. Tym samym, 
wkładem własnym podmiotu publicznego może być nie tylko nieruchomość. Mogą być 
to także przykładowo:  

 świadczenia pieniężne,  

 określona dokumentacja (np. pozwolenia i uzgodnienia, audyty 
energetyczne),  

 ruchomości (np. sprzęt medyczny, flota samochodowa),  

 wartości niematerialne i prawne.  
Wybór określonego rodzaju wkładu własnego zależy zawsze od specyfiki konkretnego 
przedsięwzięcia, wartości i zasobów, którymi dysponuje dany podmiot publiczny. 
Na marginesie należy zaznaczyć, że wkład własny podmiotu publicznego to cecha 
konstytutywna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Musi zatem zostać 
precyzyjnie opisany w kontrakcie i wniesiony jako forma współdziałania z partnerem 
prywatnym. 
Podstawa prawna:  
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 art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
5. Jakie kwestie muszą być poruszone w trakcie negocjacji w postępowaniu o 
zawarcie umowy koncesji? 
Negocjacje z zainteresowanymi podmiotami to najważniejszy etap postępowania o 
wybór koncesjonariusza. To właśnie wówczas strony przyszłej umowy mogą poznać i 
omówić wzajemne oczekiwania i uwagi dotyczące zasad wdrożenia danego projektu. 
Efektem powinno być wypracowanie optymalnego dla obu stron modelu realizacji 
przedsięwzięcia. Inaczej niż w przypadku PPP, ustawodawca ograniczył jednak możliwość 
względnie dowolnego podziału zadań i ryzyka w modelu koncesyjnym. Tym samym 
zakres zagadnień poruszanych w trakcie negocjacji jest w omawianym przypadku nieco 
węższy.  
Ustawa o koncesjach nie precyzuje w żadnym przepisie szczegółowego zakresu 
negocjacji. Art. 14 ust. 2 ukrbu stwierdza jedynie, że negocjacje mogą dotyczyć 
wszystkich aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. 
Niezależnie od powyższego, przedmiotem negocjacji powinny być w szczególności: 

 przedmiot koncesji 

 zasady udostępnienia i wykorzystania składników majątkowych koncesjodawcy 

 przebieg procesu inwestycyjnego 

 termin realizacji budowy 

 formy wynagradzania koncesjonariusza 

 sposób i zasady ustalania opłat pobieranych przez koncesjonariusza od 
użytkowników przedmiotu koncesji 

 wysokość i sposób przekazywania ewentualnych dodatkowych płatności przez 
koncesjodawcę 

 standardy techniczne, technologiczne, jakościowe, bezpieczeństwa 

 standardy utrzymania i zarządzania infrastrukturą  

 standardy i warunki świadczonych usług 

 kwestie ubezpieczeń 

 zagadnienia związane z komunikacją społeczną, promocją, marketingiem 

 uprawnienia kontrolne koncesjodawcy 

 warunki skrócenia lub przedłużenia okresu obowiązywania umowy koncesji 

 zasady rozwiązywania sporów 

 warunki rozwiązania umowy 

 odpowiedzialność stron z tytułu nienależytego wykonywania zobowiązań 
Negocjacje z kandydatami odbywają się najczęściej turami, których liczba i tematyka 
zależą od złożoności projektu i liczby podmiotów biorących udział w postępowaniu. 
Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
 
6. Czym dokładnie jest „ryzyko” w partnerstwie publiczno-prywatnym? Co można 
zakwalifikować jako ryzyko, a co nim z pewnością nie będzie? Jakie przepisy to 
regulują? 
Ryzyko jest stanem niepewności, miarą zagrożenia, jakie wiąże się z zaistnieniem 
konkretnych zdarzeń. Ani ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani żaden inny 
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akt prawny powiązany z tą tematyka nie zawiera legalnej definicji ryzyka. Żaden też nie 
systematyzuje jego rodzajów. Na gruncie nieobowiązującej już ustawy o PPP z 2005 r. 
funkcjonowało rozporządzenie regulujące te kwestie. Był to jednak dość krytykowany 
akt prawny i w nowej regulacji – z założenia bardziej elastycznej – zrezygnowano z prób 
klasyfikacji ryzyka w oparciu o przepisy prawa. 
Mając to na uwadze, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów strony samodzielnie 
określają w umowie PPP co jest dla nich ryzykiem i precyzują skutki i metody 
zapobiegania zaistnieniu określonych zdarzeń. Klasyfikacji ryzyk jest wiele. Niemniej 
jednak, strony uwzględnić powinny w kontraktach PPP następujące ryzyka: 

 przygotowania przedsięwzięcia, 

 budowy, 

 dostępności, 

 popytu, 

 polityczne, 

 legislacyjne, 

 makroekonomiczne, 

 siły wyższej, 

 braku akceptacji społecznej, 

 rozstrzygania sporów, 

 zadysponowania składnikami majątkowymi po zakończeniu współpracy. 
Precyzyjne określenie w umowie PPP działań minimalizujących dane ryzyko lub 
usuwających skutki jego zmaterializowania się z pewnością pomaga w efektywniejszej 
realizacji współpracy partnerów i w uniknięciu potencjalnych sporów, które mogą 
zagrozić przedsięwzięciu. 
 
Na marginesie należy wspomnieć, że podział głównych ryzyk przedsięwzięcia (tj. ryzyka 
budowy, dostępności i popytu) może determinować klasyfikację zobowiązań z umowy 
PPP w kontekście długu publicznego, zgodnie z decyzją Eurostat z 2004 r. 
 
7. Co powinien zawierać wniosek o uzyskanie zgody ministra ds. finansów 
publicznych na inwestycję w partnerstwie publiczno-prywatnym? 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 uppp, sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w 
kwocie przekraczającej 100 000 000 zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie 
programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 
984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). 
Zakres treściowy takiego wniosku ustawodawca uregulował w ust. 2 omawianego 
artykułu, zgodnie z którym, wniosek zawierać powinien: 

 określenie podmiotu publicznego; 

 określenie planowanego przedsięwzięcia; 

 przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w 
poszczególnych okresach budżetowych na realizację przedsięwzięcia. 



 

          
       25 

 

Copyright: PPPortal.pl 2012 

Kontakt: PPPortal.pl 
ul. Rolna 14 
40-555 Katowice 

tel.: (32) 203 20 53 w. 32 
fax: (32) 203 20 53 w. 25 
e-mail: kontakt@ppportal.pl 

Wskazane powyżej elementy stanowią zakres minimalny wniosku. W kontekście 
uzyskania zgody ministra najważniejszym punktem wydaje się ostatni z wymienionych. 
Pomimo braku wyraźnego przepisu, wniosek powinien być oczywiście złożony w formie 
pisemnej i podpisany przez osoby reprezentujące dany podmiot publiczny. 
Podstawa prawna:  

 art. 18 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 
 
8. Czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma charakter proceduralny 
czy materialno-prawny – tj. czy umożliwia swobodne rozporządzanie majątkiem 
publicznym? 
Ustawa o PPP zawiera w sobie zarówno przepisy o charakterze materialnoprawnym, jak i 
czysto formalnym. Nie można z pewnością utożsamiać jej jedynie ze zbiorem 
określonych procedur.  
Partnerstwo publiczno-prywatne jest odrębną formą realizowania zadań publicznych 
przy udziale podmiotów zewnętrznych. Wymienia ją przykładowo wprost ustawa o 
samorządzie gminnym. Ustawa o PPP precyzuje charakter przedsięwzięć partnerskich i 
essentialia negotii umowy o PPP. Zawiera też inne przepisy o charakterze materialnym, 
jak np. dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości czy udziałów/akcii SPV. 
Materialnoprawny charakter ma też sama instytucja spółki celowej, zakresu jej działania, 
etc.  
Obowiązywanie ustawy o PPP nie umożliwia jednak dowolnego gospodarowania 
majątkiem publicznym na tej podstawie. Przedsięwzięcia PPP to zazwyczaj złożone 
projekty o wielu aspektach regulowanych często innymi aktami prawnymi, które również 
muszą być respektowane (ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, ustawy samorządowe, etc.). 
 
9. Czy umowy o budowę, utrzymanie i/lub remont dróg w formule PPP są 
prostsze w budowie, niż pozostałe umowy?  
Konstrukcja umów szeroko rozumianego PPP (umowy PPP i umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi) zawsze jest bardziej skomplikowana od „tradycyjnych” umów w 
sprawie zamówień publicznych obejmujących jedynie budowę dróg. Podstawowa 
różnica sprowadza się tu przede wszystkim do zakresu porównywanych kontraktów. O 
ile zwykłe zamówienie publiczne na roboty budowlane kończy się z momentem oddania 
drogi do użytkowania (pomijając kwestie gwarancji/rękojmi itp.), o tyle w przypadku PPP 
/ koncesji moment ten jest jedynie końcem pierwszego etapu współpracy. Ta faza 
projektu PPP przebiega stosunkowo podobnie jak etap budowy drogi w ramach 
zamówienia publicznego. Czas trwania i zakres obowiązków wykonawcy są bowiem 
analogiczne.  
Najistotniejsza różnica dotyczy natomiast etapu eksploatacyjnego przedsięwzięcia. Jest 
on charakterystyczny dla PPP, zaś w przypadku klasycznych zamówień praktycznie w 
ogóle nie występuje. Uregulowanie obowiązków stron w fazie eksploatacji projektu jest 
nieco trudniejsze niż etapie konstrukcyjnym. W przypadku dróg koniecznie uregulować 
należy kwestie dostępności infrastruktury (oczekiwane standardy, jakość materiałów, 
rodzaj remontów, ich częstotliwość, etc.) oraz kwestie wynagrodzenia partnera 
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prywatnego (wysokość wynagrodzenia, przesłanki jego obniżenia, szczegóły rozliczeń, 
waloryzacja). 
Porównując PPP i klasyczne zamówienia publiczne w sektorze drogowym należy na 
pewno zasygnalizować większe skomplikowanie projektów partnerskich. Czasami warto 
jednak na etapie przygotowawczym inwestycji włożyć w projekt więcej wysiłku dla 
osiągnięcia lepszych rezultatów. Doświadczenia zagraniczne wskazują na większą 
efektywność PPP – także w przedsięwzięciach drogowych. Należy bowiem pamiętać, że 
parter prywatny buduje niejako „dla siebie” – im lepsze technologie, materiały zastosuje 
na etapie budowy, tym mniej prac konserwacyjnych i remontowych mieć będzie w fazie 
eksploatacyjnej. A jakie korzyści miał z tego będzie podmiot publiczny? Lepszą jakość 
dróg i większą satysfakcję jej użytkowników. 
 
10. Jaki jest minimalny czas trwania umowy o PPP? 
Minimalny czas, na jaki strony zwiążą się umową o partnerstwie publiczno-prywatnym 
zależy wyłącznie od nich. Brak jest przepisów prawa regulujących tę problematykę.  
Należy mieć na uwadze, że PPP wiąże się zazwyczaj z wieloletnimi kontraktami. Wynika 
to nie tylko z szerokiego zakresu danych inwestycji. Należy bowiem pamiętać, że partner 
prywatny zawiera umowę PPP w celu osiągnięcia zysku. Okres obowiązywania kontraktu 
powinien być zatem na tyle długi, by partner osiągnął satysfakcjonującą stopę zwrotu z 
inwestycji. Najczęściej nie będzie to możliwe w wyjątkowo krótkim okresie. Jeśli w 
praktyce zdarzyłaby się jednak taka sytuacja, nic nie stoi na przeszkodzie zawarcia 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na taki krótszy okres.  
Brak ograniczeń ustawowych dotyczących minimalnych terminów obowiązywania umów 
PPP to jeden z wielu elementów świadczących o elastyczności regulacji dotyczących 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów 
wiadomo jedynie, że umowy PPP zawarte muszą być na czas określony. Dodatkowo, w 
przypadku PPP w trybie koncesji zastosowanie znajdują przepisy ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi. Tym samym maksymalny czas obowiązywania takich 
kontraktów to 15 lub 30 lat (w zależności od rodzaju koncesji – na usługi lub na roboty 
budowlane). Wydłużenie tych terminów dopuszczalne jest jedynie w sytuacji dłuższego 
okresu potrzebnego inwestorowi na osiągnięcie zwrotu z inwestycji. 
 
Podstawa prawna: 

 art. 24 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

 art. 142 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
11. Jak podmiot publiczny może kontrolować, czy partner prywatny dobrze 
realizuje umowę? 
Prawo kontroli partnera prywatnego przez podmiot publiczny w zakresie realizowania 
zobowiązań umownych jest ustawowym uprawnieniem, o którym mówi art. 8 ustawy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym. W doktrynie pojawiają się nawet głosy zaliczające 
takie uprawnienia do essentialia negotii umowy PPP, których brak skutkuje nieważnością 
kontraktu [por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski – „Ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Komentarz”, CH BECK, 2010 r., str. 375]. 
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W praktyce, prawo kontroli jest niezwykle ważnym uprawnieniem podmiotu publicznego 
pozwalającym na bieżące monitorowanie działań inwestora. Doniosłość tego 
uprawnienia zwiększa fakt, że w formule PPP realizowane są bardzo często 
przedsięwzięcia z zakresu zadań publicznych. Jakość ich wykonywania musi zatem 
pozostawać na odpowiednio wysokim poziomie. 
Zakres uprawnień kontrolnych wynikać musi precyzyjnie z brzmienia umowy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym. Najczęściej występującymi elementami są tu: 

 prawo badania przez podmiot publiczny dokumentów związanych z realizacją 
przedsięwzięcia, 

 obowiązek okresowego raportowania przez partnera prywatnego o podjętych 
działaniach, 

 prawo wstępu do określonych obiektów, 

 zlecenie na zewnątrz określonych badań kontrolnych, ekspertyz, opinii, 

 ankietowanie odbiorców usług pod kątem poziomu ich satysfakcji, 

 obowiązek uzyskania akceptacji podmiotu publicznego w zakresie 
przeprowadzenia określonych działań, 

 obowiązki konsultacyjne, etc. 
 
Podstawa prawna: art. 8 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
12. Czy postępowanie PPP można/trzeba w jakiś sposób ubezpieczyć? 
Nie ma takiego obowiązku, jednakże wszelkie środki zabezpieczające interes danej 
strony umowy są pożądane w przypadku istotnych i kapitałochłonnych inwestycji jakimi 
najczęściej cechuje się PPP. 
Nie ulega wątpliwości, że zawarcie umów ubezpieczenia czy też pozyskanie gwarancji 
ubezpieczeniowych pozwoli ograniczyć szereg ryzyk związanych przykładowo z: 
o zapłatą wadium, 
o należytym wykonaniem kontraktu, 
o właściwym usunięciem wad lub usterek, etc. 
Gwarancja zapłaty wadium pozwala podmiotowi publicznemu zyskać pewność 
pozyskania tej formy odszkodowania w przypadkach uprawniających stronę publiczną do 
zatrzymania wadium, np. odmowa zawarcia umowy PPP. Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu zapewnia podmiotowi publicznemu rekompensatę szkód w 
przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania kontraktu umowy przez 
partnera prywatnego. Gwarancja usunięcia wad lub usterek stanowi dla Zamawiającego 
zabezpieczenie w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany do usunięcia zawinionych 
usterek bądź odmówi ich usunięcia bądź też usunie je wadliwie lub w ograniczonym 
zakresie. 
 
13. Czy podmiot publiczny może zastrzec, że w przypadku braku popytu na usługę 
nie będzie ponosił kosztów (wypłacał wyrównania, wynagrodzenia, etc.) względem 
partnera prywatnego? 
Oczywiście, tego rodzaju zastrzeżenie może znaleźć się w umowie z partnerem 
prywatnym. Kwestie, których dotyka wiążą się z alokacją ryzyka ekonomicznego 
projektu. Wprowadzenie podobnego przepisu byłoby charakterystyczne dla modelu 
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koncesji na roboty budowlane lub usługi, w którym to na prywatnym inwestorze ciąży 
zawsze zasadnicza część ryzyka ekonomicznego projektu będąca istotą kontraktów 
koncesyjnych. 
Ustawy regulujące partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w żadnym stopniu nie 
obligują strony publicznej do zabezpieczenia określonego poziomu zysku inwestora 
pobierającego pożytki z przedsięwzięcia w przypadku dekoniunktury rynkowej. Co 
więcej, w przypadku koncesji i tzw. PPP w trybie koncesji ryzyko popytu spoczywające na 
inwestorze jest cechą charakterystyczną tego rodzaju kontraktów.  
Ponadto, obarczenie strony publicznej obowiązkiem wyrównania strat partnera w 
pewnych okolicznościach pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa wykluczyć 
możliwość skorzystania z modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
W praktyce, partycypacja strony publicznej w określonych kosztach / dopłaty 
przekazywane inwestorowi z pewnością stanowią zachętę dla potencjalnych parterów. 
Specyfika i charakter niektórych inwestycji powodują nawet niekiedy konieczność tego 
rodzaju świadczeń z uwagi na zbyt niską rentowność projektu. Należy jednak wyraźnie 
podkreślić, że w żadnym modelu PPP nie występuje obowiązek omawianego 
zabezpieczenia interesów inwestora przez podmiot publiczny. 
 
14. Po jakie środki prawne można sięgnąć jeśli wyjdzie na jaw, że postępowanie 
partnera prywatnego odbiega od założeń umowy? 
 Zawierając umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner zobowiązuje się do 
wykonania sowich obowiązków umownych w określony w kontrakcie sposób. Intencją 
podmiotu publicznego powinno być zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez 
inwestora. Najpopularniejszymi środkami dyscyplinującymi partnera są kary umowne 
naliczane przykładowo za zwłokę w wykonaniu konkretnego obowiązku czy uchybienie 
danemu obowiązkowi. W przypadku, gdy mechanizm wynagradzania inwestora opiera 
się na tzw. opłacie za dostępność, naturalną konsekwencją naruszenia postanowień 
umownych (przykładowo: niezapewnienie określonej jakości lub ilości usług) jest 
obniżenie wysokości opłaty za dany okres. 
Niewywiązywanie się partnera ze swoich obowiązków nie zawsze musi wiązać się jednak 
z koniecznością nałożenia na niego kar materialnych. Uprawnienia kontrolne podmiotu 
publicznego (art. 8 ustawy o PPP) mogą przewidywać mniej „inwazyjne” środki 
gwarantujące poprawę sytuacji, jak np. prawo żądania wykonania określonej czynności, 
realizacji zaleceń pokontrolnych, złożenia raportu podsumowującego, etc.  
W określonych, przewidzianych w umowie okolicznościach, niektóre naruszenia 
kontraktu skutkować mogą prawem wypowiedzenia umowy, a przy rażących 
naruszeniach nawet rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. 
Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotną kwestią jest zagwarantowanie w umowie 
trybu szybkiego i sprawnego rozwiązywania sporów, jak np. mediacje, oddanie sporu 
pod arbitraż podmiotu trudniącego się tym zawodowo. Niezależnie od postanowień 
umownych, uprawnieniem podmiotu publicznego będzie zawsze możliwość dochodzenia 
swoich racji w postępowaniu przed sądem powszechnym. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że ostatni z wymienionych środków prawnych powinien być zawsze ostatecznością – z 
uwagi na swoje koszty i czasochłonność. 
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15. Czy umowa o koncesji nie musi zawierać żadnych zapisów odnośnie rozliczenia 
transakcji bo jest to oczywiste? Jeśli tak – to w jaki sposób koncesjonariusz rozliczy 
podatek VAT?  
Regulacje ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani też ustawy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym w ogóle nie odnoszą się do kwestii podatku VAT. W 
związku z tym należy uznać, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stosuje się w ramach PPP i koncesji 
na zasadach ogólnych. W trakcie całego procesu zawiązywania i realizacji partnerstwa, 
strona publiczna i prywatna uczestniczą w wielu transakcjach i rozliczeniach, związanych 
np. z zakupem ekspertyz i opinii, obsługą prawną, wniesieniem wkładu własnego, 
kosztami opłat za utrzymanie infrastruktury, zakupem towarów i usług związanych z jej 
eksploatacją, rozliczeniem wkładu własnego po zakończeniu umowy koncesji lub umowy 
PPP etc.  
 
Koncesjonariusz, jako wyłącznie uprawniony do korzystania z infrastruktury będącej 
przedmiotem koncesji, posiada na podstawie umowy koncesji tytuł prawny do jej 
eksploatacji, w tym m.in. pobierania pożytków poprzez sprzedaż towarów lub usług. 
Pomiędzy koncesjodawcą a koncesjonariuszem może zostać nawiązany także inny 
stosunek prawny, w oparciu o który strona prywatna uprawniona będzie do eksploatacji 
obiektu (np. dzierżawa, użytkowanie).  
 
Istotne zagadnienie w tym przypadku stanowi również status koncesjodawcy jako 
czynnego podatnika VAT. W zależności od charakteru transakcji i konkretnego projektu, 
status ten będzie różny. Należy zwrócić uwagę, że w ramach realizacji zadań statutowych 
związanych z wykonywanym władztwem administracyjnym, sektor publiczny zasadniczo 
nie podlega VAT lub świadczony usługi z VAT zwolnione, w związku z czym nie ma 
możliwości odliczenia tego podatku. Obciążenie z tego tytułu stanowić będzie w takich 
sytuacjach dodatkowy koszt dla strony publicznej. Z drugiej strony można wskazać, że 
podmioty publiczne – w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego – 
często są czynnymi podatnikami VAT. Dla oceny możliwości uzyskania tego statusu, 
decydujące znaczenie ma art. 15 ust. 6 u.p.t.u., który stanowi, że nie uznaje się za 
podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie 
realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których 
zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych 
umów cywilnoprawnych. Umowy te obejmują zazwyczaj długoterminowe umowy 
dzierżawy, najmu, czy umowy sprzedaży określonych usług publicznych. Oznacza to, że w 
przypadku transakcji, w ramach których podmiot publiczny prowadzi działalność 
gospodarczą, może stać się czynnym podatnikiem VAT. 
 
W omawianym kontekście na uwagę zasługuje jedna z nielicznych decyzji organów 
podatkowych w przedmiocie koncesji na roboty budowlane dotyczącej obiektu 
parkingowego. W decyzji w sprawie interpretacji indywidualnej z 19.12.2007 r. (sygn. 
PPI443/1096/07) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, że będzie 
opodatkowane podatkiem VAT usługa polegająca na uprawnieniu do eksploatacji 
wykonanego obiektu budowlanego (parkingu), świadczona przez koncesjodawcę na 



 

          
       30 

 

Copyright: PPPortal.pl 2012 

Kontakt: PPPortal.pl 
ul. Rolna 14 
40-555 Katowice 

tel.: (32) 203 20 53 w. 32 
fax: (32) 203 20 53 w. 25 
e-mail: kontakt@ppportal.pl 

rzecz koncesjonariusza, którego wynagrodzenie pochodzi z eksploatacji obiektu 
budowlanego, w oparciu o to uprawnienie. Pomimo że jest to interpretacja 
indywidualna, wydana jeszcze przed wejściem w życie przepisów u.k.r.b.u., znalazła już 
ona odzwierciedlenie w niektórych zawartych umowach koncesji na roboty budowlane. 
Część z umów koncesji przewiduje bowiem dokonanie kompensacji wzajemnych 
świadczeń opodatkowanych VAT po oddaniu przez koncesjonariusza obiektu do 
użytkowania. Kompensacja ta polega na równoczesnym wystawieniu faktur VAT przez 
koncesjodawcę z tytułu sprzedaży wyłącznego prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego oraz przez koncesjonariusza – w wysokości odpowiadającej wykonanym 
robotom budowlanym. 
 
Niestety, z uwagi na relatywnie krótki czas obowiązywania przepisów o koncesjach, nie 
wykształciła się jeszcze praktyka orzecznicza sądów administracyjnych ani organów 
podatkowych odnośnie traktowania koncesji na gruncie przepisów podatkowych. 
Problemy w związku z brakiem odrębnych uregulowań VAT dotyczących umów koncesji 
obejmują m.in.: status stron umowy koncesji jako podatników VAT, kwestie zwrotu 
kosztów przygotowania oferty koncesjonariusza, zaliczenie do kosztów podatkowych 
wydatków związanych z przygotowaniem projektu przez koncesjodawcę, fakty 
występowania po stronie koncesjonariusza znacznej nadwyżki naliczonego podatku VAT 
w okresie budowy, konieczność ustalenia szczegółowych zasad i metod rozliczeń 
podatkowych w okresie eksploatacji infrastruktury, w zależności od formy partycypacji 
koncesjodawcy na tym etapie oraz rozliczenie podatku VAT przez obie strony umowy 
koncesji po jej zakończeniu, w szczególności związane z przekazaniem przedmiotu 
koncesji na rzecz koncesjodawcy. 
 
Z uwagi na powyższe należy podkreślić, że konkretne rozstrzygnięcia wymagają w 
każdym przypadku szczegółowej analizy i indywidualnego podejścia. 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 
 
16. Jak traktowany pod względem podatkowym (podatek dochodowy) jest wkład 
własny partnera prywatnego w inwestycję realizowaną w PPP? Jaki przepis ma 
zastosowanie w tym przypadku? 
Kwestie podatków dochodowych w związku z realizacją projektów PPP uregulowane 
zostały częściowo w regulacjach u.p.d.o.f. oraz u.p.d.o.p. 
W ramach u.p.d.o.f. przepisy przewidują zwolnienie przedmiotowe od podatku w 
zakresie wkładu własnego podmiotu publicznego, otrzymanego przez partnera 
prywatnego i przeznaczonego na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-
prywatnym. Wkład własny obejmuje w tym przypadku świadczenie podmiotu 
publicznego, polegające w szczególności na wniesieniu składnika majątkowego w 
przedsięwzięcie lub też poniesieniu części wydatków na jego realizację, w tym 
sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego. Zwolnieniu 
temu nie podlegają jednak środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na 
realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o 
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partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego 
pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce 
handlowej. 
 
Także w przypadku u.p.d.o.p. mamy do czynienia z preferencyjnym traktowaniem 
projektów PPP. Przychodami w podatku CIT nie będą wartości nieodpłatnie otrzymanych 
rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu podmiotowi (państwowej lub 
samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z większościowym udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa), przez partnera prywatnego 
lub spółkę PPP. Do przychodów nie zalicza się także nominalnej wartości udziałów (akcji) 
objętych w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe lub 
wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c u.p.d.o.p., wniesiony 
przez podmiot publiczny do spółki PPP. 
 
Przepisy u.p.d.o.p. przewidują ponadto, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów 
(akcji) w spółce PPP objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych 
udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości 
początkowej składnika majątkowego, będącego przedmiotem wkładu własnego, 
zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed 
wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h 
ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego 
użytkowania gruntów wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie.  
 
Dla partnera prywatnego lub spółki PPP, określonych w umowie o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu 
publicznego lub innego podmiotu (państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub 
spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo 
Skarbu Państwa), własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 
w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość 
początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 
pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 
u.p.d.o.p. 
 
Regulacja u.p.d.o.p. zawiera również analogiczne do u.p.d.o.f. zwolnienie przedmiotowe, 
obejmujące wkład własny, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę PPP i 
przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Zwolnieniu temu nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na 
realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego 
pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce 
handlowej. 
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Warto dodać, że stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 18 u.p.d.o.p. składniki majątkowe 
otrzymane nieodpłatnie przez podmiot publiczny od partnera prywatnego lub spółki PPP 
– nie stanowią przychodu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. 
 
Podsumowując należy stwierdzić, że przepisy ustaw o podatkach dochodowych 
przesądzają przede wszystkim o neutralności podatkowej stron umowy PPP w przypadku 
wniesienia przez podmiot publiczny wkładu własnego w przedsięwzięcie PPP. Z drugiej 
strony – przychodu nie stanowi nieodpłatne otrzymanie od partnera prywatnego 
majątku wytworzonego w ramach projektu po jego zakończeniu. Ponadto, dla partnera 
prywatnego kosztem uzyskania przychodu będzie różnica pomiędzy początkową 
wartością środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a odpisami 
amortyzacyjnymi dokonanymi podczas fazy budowy infrastruktury. 
 
Problemy, jakie wiążą się z kwestią podatków dochodowych w ramach PPP dotyczą 
m.in.: zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z 
przygotowaniem projektu PPP – zarówno po stronie prywatnej, jak też publicznej,  
uzyskania od podmiotu publicznego częściowego zwrotu kosztów związanych z 
przygotowaniem przez partnera prywatnego oferty do postępowania PPP, możliwości 
rozliczenia straty podatkowej jedynie w okresie pięciu lat, podczas gdy czasochłonność 
realizacji projektu i czynniki związane z generowaniem przychodów może wpłynąć jej 
częściowe przeterminowanie, przedterminowe rozwiązanie umowy PPP i wynikające z 
tego konsekwencje podatkowe związane z karami umownymi lub odszkodowaniami, 
ryzyko oszacowania przez organy podatkowe dochodu partnera prywatnego w 
przypadku częściowo odpłatnego przeniesienia składników majątkowych na podmiot 
publiczny po zakończeniu umowy PPP; 
 
Powyższe wątpliwości rozstrzygane muszą być indywidualnie w przypadku każdego 
analizowanego projektu PPP. 
 
Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) 

 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 
 
 
17. Czy w inwestycjach PPP podmiot prywatny może korzystać z pomocy 
publicznej (np. dopłaty do świadczonych usług)? 
Co do zasady, partnerstwo publiczno-prywatne nie wyklucza innych niż wkład własny 
form wspierania partnera prywatnego, w tym pomocy publicznej. Co jednak niezwykle 
istotne, udzielenie takiej pomocy pozostawać musi w zgodzie z przepisami unijnymi w 
tym zakresie. 
Samo udzielanie partnerowi prywatnemu dopłat do świadczonych usług, o których 
mowa w pytaniu, nie nosi znamion niedozwolonej pomocy publicznej. Po pierwsze 
bowiem, partner prywatny wybierany jest w konkurencyjnej procedurze (brak przesłanki 
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selektywności), po drugie wzajemne świadczenia stron umowy są ekwiwalentne (nie 
może zatem być mowy o korzyści udzielonej w warunkach nierynkowych). 
Dopłaty do świadczonych usług to element występujący w umowach PPP stosunkowo 
często. W praktyce, wynagrodzenie partnera w postaci pobierania pożytków z 
przedmiotu partnerstwa sprawdza się jedynie w przedsięwzięciach o charakterze 
typowo komercyjnym. W pozostałych przypadkach dopłaty do usług wspomagają 
finansowe zamknięcie inwestycji i gwarantują inwestorowi pewniejszy zysk. Nie należy 
ich jednak rozpatrywać w kategorii niedozwolonej pomocy publicznej. 
Co więcej, gdy stroną postępowania jest jednostka samorządu terytorialnego, istnieje 
częstokroć możliwość skorzystania przez partnera prywatnego z funkcjonujących w JST 
lokalnych programów wsparcia obejmujących w szczególności regionalną pomoc 
inwestycyjną lub pomoc de minimis. W sytuacji takiej udzielona pomoc (np. zwolnienie z 
podatku od nieruchomości) może stać się wkładem własnym bądź inną formą 
współdziałania podmiotu publicznego z partnerem prywatnym. 
 
18. Co zrobić, aby zobowiązania z umowy PPP nie zaliczyły się do długu 
publicznego samorządu? 
Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kwestie wpływu 
zobowiązań z tytułu PPP na dług publiczny wywołują liczne wątpliwości praktyczne. Duży 
wpływ na powstanie rozbieżności interpretacyjnych w tej kwestii ma Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do 
długu Skarbu Państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1692) zmienione aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011 r. Zgodnie z postanowieniami 
przedmiotowego Rozporządzenia, tytuły dłużne zaliczane do długu sektora finansów 
publicznych obejmują m.in. kredyty i pożyczki, umowy o sprzedaż z odroczonym 
terminem płatności, umowy leasingu, a także – „umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego”. Rozporządzenie nie 
rozstrzyga jednak, w jakich okolicznościach zobowiązania z tytułu umów o PPP będą 
zaliczane do długu.  Organy publiczne wskazują w tym przypadku na Decyzję Eurostat nr 
18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. Zgodnie z postanowieniami tej Decyzji, aktywa 
włączone w przedsięwzięcie PPP nie będą zaliczane do długu sektora finansów 
publicznych jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie dwa następujące warunki: partner 
prywatny przejmie na siebie „ryzyko związane z budową” oraz co najmniej jedno z 
następujących ryzyk: „ryzyko popytu” lub „ryzyko dostępności”. Problem polega jednak 
na tym, że decyzja Eurostat nie jest w Polsce źródłem powszechnie obowiązującego 
prawa. Ponadto, nawet gdyby była, to odnosi się wprost do reguł klasyfikacji 
statystycznej, a nie wpływu na zadłużenie sektora publicznego. Dodając do tego 
trudności w prawnej interpretacji ryzyka budowy i dostępności, należy stwierdzić, że 
omawiana problematyka wymaga porządkującej interwencji ustawodawcy i stosownej 
zmiany prawa. 
Problemy z klarowną oceną wpływu PPP na dług publiczny stanowią obecnie jedną z 
poważniejszych barier rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Miejmy 
nadzieję, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie na lepsze. 
Podstawa prawna: 
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o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu 
publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767). 
o Decyzja Eurostat nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. 
 
19. Czy prowadzone postępowanie z zastosowaniem "przepisów o usługach", 
mające charakter opłaty za dostępność będzie mogło być podzielone na środki 
majątkowe i bieżące? 
Zadane pytanie jest nieprecyzyjne i nieco sprzeczne wewnętrznie. Opłata za dostępność 
to pojęcie związane z PPP, a nie modelem koncesyjnym. Niezależnie od tego, poniżej 
przedstawiamy uwagi dotyczące podziału środków na majątkowe i bieżące w kontekście 
opłaty za dostępność. 
Problematyka podziału opłaty za dostępność pod kątem klasyfikacji na wydatki 
majątkowe i bieżące powoduje liczne wątpliwości w ocenie. Brak jest bowiem 
przepisów, które bezpośrednio regulowałyby to zagadnienie. Pomimo „zewnętrznie” 
jednolitego charakteru opłaty za dostępność, doktryna dopuszcza możliwość jej 
„podziału” na potrzeby wewnętrzne związane z klasyfikacją wydatków budżetowych. 
Jednocześnie praktyka ta powszechna jest w innych krajach europejskich. Za poglądem 
takim opowiadają się także autorzy przygotowanego na zlecenie Platformy PPP 
raportu „Opłata za dostępność. Interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią 
na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny 
oraz klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych". 
Powszechnie przyjmowana definicja opłaty za dostępność wskazuje, że jest to 
świadczenie pieniężne przekazywane cyklicznie partnerowi prywatnemu przez podmiot 
publiczny będące ekwiwalentem jego wkładu w przedsięwzięcie. Co istotne w przypadku 
projektów inwestycyjnych, opłata ta stanowi wynagrodzenie za roboty budowlane w 
fazie konstrukcyjnej i zapewnienie określonej jakości usługi na etapie eksploatacyjnym 
projektu. Mówiąc w dużym uproszczeniu – część opłaty za dostępność pokrywająca 
koszty budowy może zostać zaliczona do wydatków majątkowych podmiotu 
publicznego, natomiast część, która stanowi pokrycie kosztów eksploatacyjnych – do 
wydatków bieżących.  
Niezwykle trudną kwestią pozostaje ustalenie proporcji wydatków majątkowych i 
bieżących w ramach opłaty za dostępność. Nie sposób w tym momencie określić 
ogólnych zasad ustalania tych wielkości. Ocena taka dokonana musi być ad casum i 
uwzględniać szczegółowe przepisy konkretnej umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, a zwłaszcza zakresu i wartości robót budowlanych i usług świadczonych po 
oddaniu obiektu do użytkowania. 
Źródło: 
Raport „Opłata za dostępność. Interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na 
temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz 
klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych". Platforma PPP, 
Warszawa, Marzec 2012 r. 
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20. Czym jest „shadow tolls” i czy ta opłata jest korzystnym rozwiązaniem dla jst? 
Shadow tolls to element mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego 
(koncesjonariusza) będący opłatą pochodzącą od podmiotu publicznego 
(koncesjodawcy). Występuje on zawsze w przedsięwzięciach zakładających 
wynagradzanie inwestora z opłat użytkowników danej infrastruktury (usługi) – np. opłaty 
za bilety wstępu na basen, oplata parkingowa, winieta za przejazd odcinkiem autostrady.  
„Z zewnątrz” opłata ta nie jest widoczna. Stanowi ona bowiem część wartości np. biletu. 
Użytkownik pokrywa przykładowo 75% ceny, zaś 25% to dopłata podmiotu publicznego 
przekazywana po dokonaniu kalkulacji za dany okres w wysokości zależnej od ilości 
sprzedanych biletów.  
Wysokość dopłat zależy od specyfiki projektu. Shadow tolls pojawiają się najczęściej w 
przypadku konieczności pokrycia kosztów związanych z obecnością użytkowników w 
jakiś sposób uprzywilejowanych, korzystających z infrastruktury lub usługi za darmo bądź 
po preferencyjnych cenach. Dopłaty obejmują wówczas koszt całego biletu bądź część 
adekwatną do wysokości ulgi (np. dla młodzieży uczącej się). 
Pytanie, czy opłaty shadow tolls są korzystne dla jednostek samorządu terytorialnego 
odbiega nieco od charakteru tych opłat. Shadow tolls leżą bowiem w interesie 
inwestorów i służą głównie stronie prywatnej. Pomagają w finansowym zamknięciu 
inwestycji i gwarantują pewną określoną część przychodów z przedsięwzięcia. Jeśli dana 
jednostka samorządu terytorialnego gotowa jest partycypować w przedsięwzięciu w tym 
zakresie, z pewnością spotka się z większym zainteresowaniem inwestorów prywatnych, 
a tym samym przedsięwzięcie stanie się bardziej wykonalne. 
 
Podstawa prawna: 
o art. 1 ust. 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
o art. 7 ust. 2 i pośrednio art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
21. Czy przygotowanie i realizowanie projektów hybrydowych jest bardziej 
skomplikowane – od strony prawnej – niż przygotowanie i realizacja projektu w 
partnerstwie publiczno-prywatnym? 
Z pewnością tak. Realizowanie projektów hybrydowych wiążę się zazwyczaj z bardziej 
skomplikowaną strukturą i montażem finansowym przedsięwzięć. Siłą rzeczy ma to 
swoje odzwierciedlenie także w kwestiach prawnych.  
Przygotowując się do realizacji projektów hybrydowych, podmiot publiczny ustalić musi 
możliwe źródła i wielkość dofinansowania, określić, która ze stron umowy wystąpi w roli 
beneficjenta środków zewnętrznych, a przede wszystkim opracować szczegółowy 
harmonogram postępowania. Co istotne, analizie poddane musi być pierwszeństwo 
zawarcia konkretnej umowy (PPP lub umowy o dofinansowanie projektu).  
Co do zasady, rekomendowane jest równoczesne prowadzenie przygotowań zarówno w 
zakresie pozyskania dofinansowania, jak i wyboru partnera prywatnego. W praktyce 
bywa różnie. Uprzedni wybór inwestora z którym strona publiczna nawiąże współpracę 
pomóc może w zamknięciu finansowym projektu i zwiększyć szanse na uzyskanie 
wsparcia zewnętrznego. Z kolei projekt, który otrzymał już dofinansowanie na pewno 
będzie atrakcyjniejszy w oczach potencjalnych partnerów prywatnych. 
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Określenie zasad współpracy w ramach przedsięwzięć hybrydowych wymaga bardzo 
precyzyjnych uregulowań prawnych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że współpraca taka 
opierać się będzie zazwyczaj na dwóch umowach (PPP i umowa dofinansowania). 
Kontrakty te muszą zatem pozostawać w zgodzie ze sobą i wspólnie tworzyć efektywny 
mechanizm realizacji przedsięwzięcia. Co istotne, pozyskanie zewnętrznego 
dofinansowania wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi obowiązkami beneficjenta. 
Ogranicza to względną dowolność w podziale zadań i ryzyk projektowych. Sytuację 
komplikuje fakt, że umowy o dofinansowanie zawierane są zazwyczaj na pewnych 
wzorcach o ograniczonej możliwości modyfikacji. Zmniejsza to nieco elastyczność 
współpracy stron. 
Projekty hybrydowe są także przedmiotem bardziej drobiazgowych kontroli, jakie wiążą 
się z przyznawaniem wsparcia ze środków publicznych. Dodatkową kwestią komplikującą 
prawną wykonalność tego rodzaju inwestycji są ograniczenia wynikające z prawa 
pomocy publicznej. 
Podsumowując, przygotowanie i wdrażanie projektów hybrydowych wymaga większego 
zaangażowania i jest bardziej skomplikowane niż w przypadku „tradycyjnych” 
przedsięwzięć PPP. Z pewnością więcej wysiłku wymaga etap analiz. Sama umowa PPP 
również musi być bardziej rozbudowana i uwzględniać kwestie związane z włączeniem 
do projektu zewnętrznego dofinansowania. 
 
Podstawa prawna: 
o art. 28 ust. 9 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
22. Jak powinny wyglądać konsultacje z oferentami, żeby były transparentne? 
Partnerstwo publiczno-prywatne, z uwagi na złożoność i wieloaspektowy charakter 
umowy PPP, oparte jest zwykle o założenie możliwie szerokich konsultacji projektu PPP 
we wszystkich fazach jego przygotowania i realizacji. Polityka informacyjna podmiotu 
publicznego skierowana jest nie tylko do potencjalnych inwestorów, ale także do innych 
przedsiębiorców, mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych. 
 
Rozmowy z potencjalnymi partnerami prywatnymi toczą się zwykle na dwóch etapach. 
Po pierwsze, w trakcie ustalania i analizowania zakresu projektu PPP i modelu jego 
realizacji, a po drugie – już na etapie formalnej procedury wyboru partnera prywatnego. 
Pomimo że etap negocjacji w trakcie procedury wyboru inwestora prywatnego ma 
kluczowe znaczenie dla określenia szczegółów przyszłego projektu i warunków jego 
wykonalności, to aby doszło do takich negocjacji, przedsiębiorcy muszą być przekonani, 
że planowany projekt wart jest zaangażowania. Określeniu struktury finansowej i 
przyjęciu odpowiedniego modelu prawnego służą analizy przedrealizacyjne, niemniej 
jednak, nie do przecenienia jest tu zastosowanie jednej z form konsultacji projektu z 
potencjalnymi inwestorami. W zależności od skali przedsięwzięcia, mogą to być zarówno 
zorganizowane spotkania, np. w postaci forum inwestorów, czy konferencji poświęconej 
projektowi, jak też rozmowy mniej formalne. Wszelkie tego typu działania, o ile nie będą 
miały wpływu na konkurentów, są zatem prawnie dopuszczalne. 
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Zadane pytanie dotyczy jednak przede wszystkim etapu dokonywania wyboru partnera 
prywatnego, a zatem prowadzenia negocjacji / dialogu z potencjalnymi partnerami. W 
tym miejscu należy przypomnieć, że w zależności od zasad wynagradzania partnera 
prywatnego, jego wyboru dokonujemy na podstawie przepisów u.k.r.b.u. lub też u.p.z.p. 
PPP to szczególne zamówienie publiczne lub koncesja, w związku z czym procedura 
wyboru partnera prywatnego opierać się musi o zasady udzielania zamówień lub 
udzielania koncesji w oparciu o powołane ustawy.  
 
Należą do nich przede wszystkim: zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców (por. art. 7 ust.1 u.p.z.p.), dokonywanie czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przez osoby zapewniające 
bezstronność i obiektywizm (art. 7 ust. 2 u.p.z.p.), jawność postępowania (art. 8 ust. 1 
u.p.z.p.) oraz pisemny charakter postępowania (art. 9 ust. 1 u.p.z.p.). Pomimo że ustawa 
o koncesjach nie wyraża wprost części ww. zasad, do postępowania prowadzonego na 
podstawie u.k.r.b.u. należy je niewątpliwie stosować, co wynika zarówno z jej przepisów, 
jak też norm prawa europejskiego w zakresie PPP i koncesji. W szczególności, u.k.r.b.u. 
nakazuje koncesjodawcy działać w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji oraz równego i niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych 
podmiotów (art. 6 u.k.r.b.u.). 
 
Realizacji powyższych zasad sprzyjają szczegółowe postanowienia u.p.z.p. i u.k.r.b.u. 
związane m.in. z treścią ogłoszeń, terminami wyznaczanymi na składanie wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zakresem specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia / opisem warunków koncesji, treścią umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, czasem niezbędnym na przygotowanie oferty przez potencjalnych 
partnerów, czy wreszcie środkami ochrony prawnej, którymi mogą dysponować. 
Negocjacje z potencjalnymi partnerami prywatnymi powinny zatem uwzględniać 
wskazane wyżej zasady, m.in. poprzez: 

 przygotowanie i prowadzenie negocjacji w sposób gwarantujący bezstronne 
traktowanie partnerów prywatnych, 

 kierowanie do wszystkich partnerów zaproszeń na negocjacje wraz z informacją 
o ich planowanym zakresie i czasie trwania, 

 prowadzenie negocjacji przez osoby, których bezstronność i obiektywizm 
gwarantuje przejrzysty przebieg procesu negocjacyjnego, 

 prowadzeniu negocjacji w siedzibie urzędu oraz w godzinach pracy urzędu, 

 omawianie wszelkich spraw dotyczących planowanego przedsięwzięcia w takim 
samym stopniu ze wszystkimi partnerami, 

 dokumentowanie przebiegu negocjacji i sporządzanie protokołów z odbywanych 
spotkań negocjacyjnych (teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby negocjacje 
utrwalane były także w formie nagrań lub video), 

 nieinformowanie pozostałych partnerów prywatnych o przebiegu negocjacji z ich 
konkurentami, 

 przeznaczenie porównywalnej ilości czasu na odbycie rozmów ze wszystkimi 
partnerami biorącymi udział w negocjacjach, 
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 wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez partnerów, 

 zakończenie negocjacji w momencie, gdy omówione zostały wszelkie aspekty 
(prawne, finansowe, techniczne, organizacyjne) planowanego projektu i strona publiczna 
może na tej podstawie sporządzić SIWZ/OWK, zachowując zasadę równego i 
niedyskryminacyjnego traktowania partnerów, 

 stosowanie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób 
niefaworyzujący poszczególnych wykonawców, 

 zapewnienie wszystkim partnerom biorącym udział w negocjacjach 
odpowiedniego czasu na przygotowanie i złożenie ofert. 
 
Proces negocjacji jest zwykle kilkuetapowy – w ich trakcie omawia się bowiem wszelkie 
aspekty związane z realizacją przedsięwzięcia. Dlatego też, pomimo że przepisy prawa 
tego nie nakazują, warto uprzednio przygotować strategię negocjacji, zaplanować ich 
harmonogram oraz wyłonić zespół negocjacyjny zdolny do sprawnego prowadzenia 
postępowania o wybór partnera prywatnego. Zespół ten może składać się zarówno z 
pracowników urzędu, jak też zewnętrznych ekspertów powoływanych w skład komisji 
„przetargowej”, występujących w charakterze biegłych lub najczęściej - doradców 
podmiotu publicznego. 
 
Podstawa prawna: 

 ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

 ustawa Prawo zamówień publicznych 
 
23. Czy PPP można realizować w oparciu o istniejącą spółkę komunalną? 
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. W oparciu o aktualnie obowiązujące 
przepisy nie można uznać, że każda spółka komunalna posiada zdolność do 
występowania w roli podmiotu publicznego. Większość jednak posiada taki status. 
Ustawa o PPP stwierdza, że przez podmiot publiczny należy rozumieć między innymi: 
a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, 
b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym mniemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz 
w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 
- finansują ją w ponad 50% lub 
- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 
- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 
- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego. 
 
Mając na uwadze powyższy przepis, spółka komunalna działająca w formie spółki z o.o. 
lub spółki akcyjnej może we wskazach wyżej okolicznościach występować w roli 
podmiotu publicznego. Kryteriami są w tym wypadku: cel jej powołania, przedmiot 
działalności i zaawansowana zależność od jednostki samorządu terytorialnego. W 
doktrynie status tzw. instytucji prawa publicznego budzi pewne wątpliwości. Próbę ich 
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rozwiania i sprecyzowania cytowanej definicji podejmował Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej – przykładowo w sprawach C-360/96, C-18/01, C-44/96. Trybunał 
podkreślił w wymienionych orzeczeniach kluczową rolę celu dla którego powołano daną 
osobę prawną. By spółka posiadała status instytucji prawa publicznego, jej głównym 
celem nie może być maksymalizacja zysku. 
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że raczej większość spółek komunalnych może 
posiadać status podmiotu publicznego. Wskazać można tu przykładowo na 
przedsiębiorstwa z branży wod-kan, transportu publicznego, energetyki, 
unieszkodliwiania i usuwania odpadów, etc. 
Na marginesie należy podkreślić, że współpraca spółki z inwestorem w ramach PPP nie 
może polegać na zakupie części udziałów/akcji tejże spółki przez partnera prywatnego. 
Sprzeciwia się temu brzmienie art. 14 uppp przewidującego możliwość zawiązania spółki 
celowej, a nie wykorzystanie w przedsięwzięciu już istniejącej. Na gruncie polskich 
przepisów dopuszczalnej jest jedynie PPP umowne oraz zinstytucjonalizowane 
uwzględniające wyłącznie powstanie nowej SPV. 
Co również istotne, spółka komunalna, z uwagi na posiadanie statusu  przedsiębiorcy, 
może występować także w roli partnera prywatnego. Jeśli zakres jej działania nie jest 
terytorialnie ograniczony, nie jest też wykluczone nawiązanie współpracy z inna 
jednostką samorządu terytorialnego (po wygraniu postępowania). Dopuszczalne jest 
także wzięcie przez nią udziału w postępowaniu ogłoszonym przez jej macierzystą JST. W 
sytuacji takiej jednak, jednostka samorządowa ma prawo powierzyć własnej spółce 
komunalnej realizację projektu bez wszczynania jakiejkolwiek procedury (patrz wyroki TS 
UE w sprawach C-107/98 Teckal i 458/03 Parking Brixen). 
 
Podstawa prawna: 
art. 1 i art. 14 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 
24. Czy partner prywatny podczas wykonywania umowy o PPP może zostać 
przejęty przez inne przedsiębiorstwo i czy podmiot publiczny ma na to jakiś wpływ? 
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym milczy na temat zmian podmiotowych po 
stronie partnera prywatnego. Jak rozumiem, autorowi pytania chodzić może o przejęcie 
w postaci uzyskania dominującego wpływu na partnera prywatnego, bądź też o 
zdarzenie skutkujące ustaniem bytu prawnego partnera np. w drodze fuzji spółek. 
Biorąc pod uwagę, że PPP oparte jest zazwyczaj na wieloletnich kontraktach, nie można 
wykluczyć, że w okresie obowiązywania umowy może dojść do wskazanych w pytaniu 
zdarzeń. Niestety, podmiot publiczny nie ma na ich przebieg większego wpływu. Partner 
prywatny to niezależny organizm gospodarczy będący przedsiębiorcą i uprawniony do 
różnorodnych zachowań rynkowych. Dla samej umowy PPP zmiany w strukturze 
kapitałowej partnera nie powinny mieć znaczenia. Stroną umowy pozostaje bowiem 
nadal ten sam przedsiębiorca. Sprzedaż udziałów/akcji ma w tym wypadku charakter 
wewnętrzny i nie wpływa na obowiązujące kontrakty. 
Nieco inna sytuacja związana jest przykładowo z połączeniem przedsiębiorstwa partnera 
prywatnego z inną spółką. W przypadku takim dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej 
polegającej na tym, że wszelkie zobowiązania (w tym umowne) partnera prywatnego 
staną się zobowiązaniami spółki przejmującej lub powstającej w wyniku połączenia. Tym 
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samym dojdzie do dozwolonej zmiany podmiotowej po stronie partnera prywatnego. 
„Nowy” podmiot stanie się stroną umowy PPP i kontynuować powinien realizację 
kontraktu na dotychczasowych zasadach. 
Jak wspomniano, podmiot publiczny nie ma wpływu na opisane powyżej zmiany po 
stronie partnera prywatnego. Wydaje się dopuszczalne zawarcie w umowie PPP klauzul 
uprawniających stronę publiczną do rozwiązania umowy PPP w omawianych 
okolicznościach, jednakże moim zdaniem wątpliwy byłby sens takich uregulowań. Jeśli 
zmiany podmiotowe nie zagrażają projektowi, w interesie obydwu stron kontraktu 
będzie najpewniej kontynuowanie przedsięwzięcia. 
 
25. Czy istniejące przepisy prawne zapewniają w trakcie PPP decydującą rolę 
partnerowi publicznemu? 
Partnerstwo publiczno-prywatne opiera się zawsze na równości stron umowy o którą 
oparta jest współpraca partnerów. Umowa PPP jest umową cywilnoprawną jednakże 
funkcjonalnie umieszcza się na styku prawa cywilnego i administracyjnego – z uwagi na 
to, że jedną z jej stron jest jednostka z szeroko rozumianego sektora publicznego. 
Niezależnie od tego jednak, współpraca partnerów nie zawiera w sobie jakichkolwiek 
elementów o charakterze władczym. Podmiot publiczny działa tu więc w strefie 
dominium, a nie imperium. Poza ustawowym prawem kontroli (art. 8 uppp) brak jest 
przepisów prawnych zapewniających stronie publicznej dominującą rolę w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 
Wiodąca rola partnera publicznego przejawiać się może natomiast w aspektach 
pozaprawnych. Należy zwrócić uwagę, że to podmiot publiczny jest w przytłaczającej 
większości przypadków inicjatorem przedsięwzięcia PPP. To on odpowiada za określenie 
rodzaju projektu, rezultatów, jakie maja być osiągnięte w wyniku jego realizacji czy 
wreszcie za wybór partnera prywatnego przy pomocy którego wdroży przedsięwzięcie. 
Dodatkowo, szczególnej ochronie poddane są składniki majątkowe wykorzystywane w 
projekcie i wnoszone najczęściej przez stronę publiczną.  
Podsumowując, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest umową 
cywilnoprawną zapewniającą zasadniczo równość stron. Wszelkie kwestie świadczące o 
dominującej czy wiodącej roli konkretnego podmiotu wynikać mogą natomiast z 
brzmienia samego kontraktu. 
 
26. Czy współpracę z parafią (współfinansowanie świetlicy zajęciowej – remont, 
wyposażenie i zajęcia dla seniorów) można traktować jako partnerstwo publiczno-
prywatne? 
Biorąc pod uwagę całokształt przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
należy wskazać na następujące cechy partnerstwa publiczno-prywatnego: 
1) jego przedmiotem będzie realizacja przedsięwzięcia w rozumieniu 
ustawy o PPP, 
2) współpraca oparta będzie na współdziałaniu stron oraz odpowiednim 
podziale zadań i ryzyk, 
3) współdziałanie podmiotu publicznego uwzględniać będzie wniesienie 
wkładu własnego, 
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4) elementem przedsięwzięcia będzie utrzymanie i/lub zarządzanie co 
najmniej jednym składnikiem majątkowym wykorzystywanym w realizacji 
przedsięwzięcia bądź też z przedsięwzięciem związanym, 
5) partner prywatny sfinansuje choćby część wydatków na realizację 
przedsięwzięcia, 
6) współpraca stron oparta zostanie na odpłatnej umowie, 
7) stronami umowy są podmioty o wskazanym w ustawie statusie (po 
stronie partnera prywatnego – przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagraniczni). 
Z treści zadanego pytania nie wynika jasno kto jest właścicielem świetlicy, a kto ją 
współfinansuje. Niezależnie od tego, w omawianym przypadku nie będziemy mieli do 
czynienia z partnerstwem publiczno-prywatnym z uwagi na brak zdolności kontraktowej 
w zakresie PPP. Jeśli właścicielem świetlicy jest jednostka samorządu terytorialnego, 
parafia musiałby występować w roli partnera prywatnego. Nie jest jednak 
przedsiębiorcą, więc sytuacja taka jest wykluczona. W odwrotnym przypadku z kolei 
parafia musiałby mieć status podmiotu publicznego. Jak wiadomo, również nie jest to 
możliwe. Tym samym opisana w pytaniu współpraca nie ma charakteru PPP. 
Podstawa prawna: 

 art. 1 pkt 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
 
27. Czy gmina może zrealizować w formule partnerstwa prywatnego inwestycję 
polegającą na zakupie i remoncie budynków i wyposażenia szkół publicznych? 
Ocena prawnej wykonalności danego przedsięwzięcia wymaga zawsze poznania jego 
szczegółów. Zawarty w pytaniu krótki opis przedsięwzięcia nie jest oczywiście 
wystarczający dla udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, niemniej jednak wydaje się, że 
wskazana inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w oparciu o formułę partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  
Ustawa o PPP pod pojęciem „przedsięwzięcia” rozumie: 
a) budowę lub remont obiektu budowlanego, 
b) świadczenie usług, 
c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego 
w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub 
d) inne świadczenie 
– połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, 
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego 
lub jest z nim związany; 
 
Przytoczona definicja przedsięwzięcia jest na tyle szeroka, że mieści się w niej de facto 
każdy projekt. Niezbędnym jednak warunkiem jest zaistnienie w ramach przedsięwzięcia 
elementu zarządzania składnikiem majątkowym bądź utrzymania go. Przez utrzymanie 
infrastruktury należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do utrzymania obiektu w 
stanie niepogorszonym (remonty, modernizacje, etc.) oraz gwarantujące jego 
przydatność do osiągnięcia konkretnego celu (zaspokojenia potrzeb). Zarządzaniem zaś 
będą wszystkie prawne i faktyczne działania organizacyjne i dyspozytywne w stosunku 
do obiektu wymagane dla realizacji przedsięwzięcia, podejmowane w ramach 
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działalności partnera (zatrudnianie pracowników, rozliczanie podatków, zawieranie 
umów, promocja, etc). 
Realizacja projektu w oparciu o formułę PPP wymagać będzie zatem utrzymania / 
zarządzania obiektami wchodzącymi w zakres przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę 
wyjątkowo ograniczone możliwości komercyjnego wykorzystania szkolnej infrastruktury, 
mechanizm wynagradzania partnera prywatnego oparty byłby o opłatę za dostępność. 
 
Podstawa prawna: 

 art. 1 pkt 2 oraz art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
 
28. Czy postępowanie w formule PPP, polegające na zaprojektowaniu, 
wybudowaniu, sfinansowaniu i zarządzaniu odcinkiem drogi powinno być prowadzone 
z zastosowaniem przepisów o robotach budowlanych lub usługach?  
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Kluczowym kryterium pozwalającym 
na wybór odpowiednich przepisów jest nie tylko zakres przedsięwzięcia, ale przede 
wszystkim mechanizm wynagradzania inwestora prywatnego.  
Przedstawiony w pytaniu zakres zadań inwestora wpisuje się w dużym stopniu w 
schemat koncesji na roboty budowlane. Choć nie wymieniono tu elementu utrzymania 
drogi, to przypuszczam, że także i on wchodzić będzie w zakres projektu. Niezależnie od 
tego, podkreślić należy, że formuła koncesji zakłada wynagrodzenie koncesjonariusza w 
dominującej części z opłat pobieranych od użytkowników danej infrastruktury 
(odbiorców usługi). W omawianym przypadku wymagałoby to zatem wprowadzenia 
odpłatnego korzystania z wybudowanej drogi. Jak wiadomo jednak tylko wybrane 
kategorie dróg (przede wszystkim autostrady i drogi ekspresowe) mogą być użytkowane 
odpłatnie. Jeśli więc chodzi o przykładowo drogę gminną czy powiatową, skorzystanie z 
modelu koncesyjnego nie byłoby zasadne. Odpowiednim wariantem realizacji inwestycji 
byłoby natomiast partnerstwo publiczno-prywatne. Partner prywatny byłby w takim 
przypadku wynagradzany w oparciu o opłatę za dostępność. 
W Polsce jak na razie brak jest dobrych praktyk w zakresie PPP w sektorze budownictwa 
drogowego. Jedynym skutecznie projektem zakończonym zawarciem umowy jest 
zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi  gminnej nr 101130G, 
101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia 
drogowego w Ustce. Swego czasu zainteresowanie w środowisku wzbudził także projekt 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Ostatecznie jednak procedura wyboru 
partnera prywatnego została w tym przypadku unieważniona. Niemniej jednak, z 
posiadanych przez nas informacji wynika, że znaczna liczba tego typu projektów znajduje 
się obecnie w fazie planowania. 
 
29. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi przy pomocy partnera 
prywatnego wydaje się być dobrym rozwiązaniem, jednak rodzi wiele wątpliwości 
odnośnie regulacji prawnych – na co zwrócić szczególną uwagę, gdy rozważamy ten 
typ współpracy? Jakie przepisy, poza ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach powinno się zwrócić szczególną uwagę? 
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Istotnie, gospodarka odpadami to sektor, w którym PPP na pewno zyskiwać będzie na 
znaczeniu. Doświadczenia zagraniczne wskazują na popularność partnerstwa publiczno-
prywatnego w tej dziedzinie.  
W Polsce rolę PPP w sektorze gospodarki odpadami zaakcentowała nowelizacja ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zwłaszcza w zakresie utylizacji odpadów. 
Zgodnie z jej art. 3a ust. 1: 
Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do: 
1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał 
lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub 
2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 
r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), lub 
3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 
19, poz. 101, z późn. zm.4)). 
 
Cytowany przepis wskazuje na dominującą rolę PPP i formuły koncesji na roboty 
budowlane w przedmiocie przetwarzania odpadów komunalnych. Co ważne, ustawa nie 
narzuca JST konkretnej formy wdrażania przedmiotowych przedsięwzięć. Podział zadań i 
ryzyk, podstawa prawna, mechanizm wynagradzania inwestora – wszelkie te 
zagadnienia pozostają kwestią otwartą. 
Nawiązując  bezpośrednio do treści pytania – szeroko rozumiane partnerstwo publiczno-
prywatne normują stosunkowo „młode” regulacje. Nic więc dziwnego, że brak obecnie 
wystarczająco dobrych praktyk rynkowych, a działaniom JST wciąż towarzyszą pewne 
wątpliwości. Systematycznie rosnąca liczba projektów PPP wskazuje jednak 
jednoznacznie, że „nie taki diabeł straszny”, a PPP to jedna z najpoważniejszy alternatyw 
realizacji inwestycji w obliczu kurczących się zasobów funduszy europejskich. 
Jakie akty prawne poza ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy w 
omawianym przypadku brać pod uwagę? Atutem szeroko rozumianego PPP jest jego 
elastyczność. Zarówno ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i ustawa o 
koncesjach regulują omawiane kwestie w sposób wyczerpujący. Największy formalizm 
objawia się na etapie wyboru inwestora prywatnego. W określonych przypadkach 
zastosowanie w tym zakresie znajdzie także prawo zamówień publicznych. W przypadku, 
gdy projekt uwzględniać będzie także zawiązanie spółki celowej, należy mieć na uwadze 
uregulowania kodeksu spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej. 
 
Podstawa prawna: 
art. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 
30. Jaką stawkę – zgodnie z nowymi przepisami – można wprowadzić za 
odprowadzenie odpadów komunalnych – za osobę, ilość (kilogramy, litry) czy inną? 
Czy realizacja przedsięwzięcia w formule PPP zmusza jednostkę samorządową do 
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wybrania konkretnej formy przetargu i wprowadzenia jej na całym terenie (czy np. 
prezydent miasta może przeprowadzić oddzielne przetargi dla różnych dzielnic)? 
Szanowni Państwo, w związku z licznymi wątpliwościami prawnymi dotyczącymi 
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiedź na zadane 
pytanie nie może stać się częścią niniejszego opracowania. 
Przedmiotem zlecenia jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Zadane pytanie skupia się natomiast na bardzo szczegółowych 
kwestiach związanych z „ustawą o odpadach”. Niezbyt jasna konstrukcja wspomnianego 
„przetargu”, wątpliwości interpretacyjne i złożoność problemu sprawiają, że wymaga on 
dodatkowej analizy, przez co odpowiedź na postawione pytanie stać się powinna raczej 
przedmiotem odrębnej opinii prawnej. 
 
 
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliła: 
Agnieszka Adach-Nerwińska – prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant 
UW WPiA 
 
1. W jaki sposób transakcja powinna być zapisana i  zostać rozliczona pomiędzy 
koncesjodawcą, a koncesjonariuszem  i udokumentowania na gruncie podatku VAT? 
Czy w ogóle musi być rozliczana? Czy kwestie odnośnie rozliczenia i wystawiania faktur 
muszą być zawarte w umowie? 
Podstawa prawna: ustawa PPP, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
ustawa o podatku od towarów i usług 
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa PPP ani ustawa o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi nie odnoszą się do kwestii podatku od towarów i usług. Ponadto, 
brak jest uregulowań dotyczących inwestycji w ramach PPP czy koncesji w ustawie o 
podatku od towarów i usług – co powoduje, iż w tym zakresie należy zastosować zasady 
ogólne (vide: Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym, wyd. Novus 2012).  
Należy zatem uznać, iż zasady opodatkowania wniesienia wkładu własnego przez 
podmiot prywatny zależą od formy prawnej wniesienia tego wkładu (np. sprzedaż, 
najem). Jeżeli analiza doprowadzi do wniosku, iż dana forma wniesienia wkładu podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT, to dany podmiot będzie zobowiązany do wystawiania 
faktury.  
Warto również zauważyć, iż „w procesie przygotowywania przedsięwzięcia partnerskiego 
podmioty publiczne będą zwykle ponosić wydatki związane z przygotowaniem analiz 
wewnętrznych, dokumentacji transakcji oraz procedury wyboru wykonawcy. Czynności 
świadczone przez usługodawców na rzecz podmiotu publicznego na tym etapie podlegać 
będą opodatkowaniu podatkiem VAT” (vide: Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, 
wyd. Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2010). 
Odmiennie kształtuje się sytuacja w zakresie opodatkowania umów koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. W obecnym stanie prawnym brak analogicznych - do rozliczania 
projektów PPP - regulacji dotyczących koncesji. Można zatem przypuszczać, iż dokonanie 
świadczenia przez koncesjodawcę na rzecz koncesjonariusza rodzić będzie ryzyko 
opodatkowania takich czynności (vide: Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, wyd. 
Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2010). 
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Odnosząc się do kwestii określenia w umowie zasad rozliczania -należy zauważyć, iż 
wynagrodzenie podmiotu prywatnego (mieszczące się w pojęciu rozliczania) jest jednym 
z najważniejszych elementów umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dlatego też, 
w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym koniecznie należy określić sposób 
rozliczania inwestycji.  
 
2. Czy podmiot publiczny może zaoferować partnerowi publicznemu ulgę lub 
zwolnienie podatkowe 
Podstawa prawna: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  
Co do zasady inwestycja realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
związana jest z nieruchomością, dlatego też należy wskazać, iż analiza ustawy o podatku 
i opłatach lokalnych – prowadzi do wniosku, żę partnerzy w trakcie negocjacji powinni 
poruszać kwestię zwolnień lub ulg podatkowych. 
Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatek 
od nieruchomości należy uiścić w związku z prawem do gruntów, budynków lub ich 
części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Rada Gminy w drodze uchwały. 
Przy określaniu wysokości stawek podatku Rada Gminy może je obniżać w stosunku do 
maksymalnych stawek ustawowych. Należy przy tym zastrzec, że jeżeli Rada Gminy 
obniży wysokość podatku partnerowi prywatnemu, to wówczas analizie będzie musiała 
ulec zgodność takiego działania z przepisami o pomocy publicznej. 
Jeżeli jednak projekt ppp wiąże się z innymi obciążeniami podatkowymi niż podatek 
związany z nieruchomością to należy dokonać analizy z zakresu ulg lub zwolnień 
podatkowych w kontekście danego przedsięwzięcia.  
 
3. Czy organy administracji samorządowej mają obowiązek ujmowania umowy 
PPP w swoim budżecie w kontekście Ustawy o Finansach Publicznych? 
Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 roku, nr 20, 
poz., 103) 
Rozważając przedmiotowe zagadnienie należy zwrócić uwagę na trzy kwestie: 
- po pierwsze: „Podstawowym instrumentem kontroli wielkości długu związanego z PPP 
jest wymóg corocznego określenia w ustawie budżetowej łącznej kwoty, do wysokości 
której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania 
finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. [..] Nie oznacza to 
jednak, że np. jednostki samorządu terytorialnego nie będą miały obowiązku ujmować 
umów o PPP w swoich budżetach” (vide: Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, 
wyd. Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2010). 
- po drugie: na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1b) ustawy o finansach publicznych 
wszystkie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym należy wymienić w załączniku do 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego.  
- po trzecie: na podstawie § 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 roku, nr 20, poz., 103) 
należy stwierdzić, że jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do 
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sporządzenia i przekazania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o 
ppp, jeżeli taką zawarła.  
 
4. Czy środki trwałe związane z projektem powinny być wykazywane w bilansie 
partnera publicznego, czy prywatnego? 
Zgodnie z Decyzją Eurostatu (18/2004) z  dnia 11 lutego 2004 roku dotyczącą wpływu 
kontraktów PPP na deficyt i dług publiczny „aktywa zaangażowane w ppp powinny być 
klasyfikowane jako aktywa nienależące do sektora prywatnego (czyli nieodzwierciedlone 
w bilansie tego sektora), jeżeli spełnione są dwa warunki:  
1)  partner prywatny ponosi ryzyko związane z budową, 
2) partner prywatny ponosi ryzyko dostępności lub ryzyko popytu. 
Jeżeli ryzyko budowlane ponoszone jest przez podmiot publiczny lub, jeżeli jest to jedyny 
rodzaje ryzyka ponoszonego przez partnera prywatnego  - aktywa zaangażowane w  ppp 
są klasyfikowane jako aktywa sektora publicznego.  
Oznacza to, że wydatki związane z tworzeniem tych aktywów będą ujęte w ewidencji, 
jako wydatki sektora publicznego, tzn. będą ujemnie  wpływać na wynik sektora 
(powiększać deficyt lub pomniejszać nadwyżkę)” (vide: Partnerstwo publiczno-prywatne. 
Poradnik, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2010 oraz Raport European PPP 
Expertise Centrez z 2011 roku). 
 
5. W jaki sposób i kto ustala cenę usług świadczonych przez partnera prywatnego 
w ramach umowy o PPP? 
Podstawa prawna: art. 4 ustawa PPP 
Przepisy ustawy PPP nie regulują kwestii dotyczącej cen usług świadczonych przez 
partnera prywatnego. Dlatego też, od rodzaju inwestycji i specyfiki postępowania na 
wybór partnera prywatnego zależy sposób i ustalenie wysokości cen za świadczone 
usługi.  
Jeżeli podmiot prywatny jest wybierany na podstawie ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi i jego wynagrodzeniem będą tylko pożytki z przedmiotu ppp (np. 
zyski z biletów wstępu na basen), to wydaje się zasadne, aby to partner prywatny mógł 
określić ile powinna wynosić cena świadczonych przez niego usług (np. w ofercie). Jeżeli 
jednak, wynagrodzeniem są pożytki i zapłata sumy pieniężnej od partnera prywatnego – 
to na cenę świadczonych usług powinien mieć wpływ również partner publiczny.  
Przed podjęciem decyzji w zakresie wynagrodzenia partnera prywatnego oraz cen 
świadczonych usług konieczne jest dokonanie analizy finansowej dla danego 
przedsięwzięcia. Analiza powinna określać takie kwestie jak: nakłady inwestycyjne na 
realizację przedsięwzięcia, źródła finansowania, prognozę kosztów eksploatacji, 
rachunek zysków i strat. W konsekwencji, z  takiej analiz powinno wynikać jaki będzie: 
system wynagradzania partnera prywatnego, system ewentualnych dopłat oraz system 
cen świadczonych usług, które  będą najkorzystniejsze dla obu partnerów.  
 
6. Czy w ramach PPP można realizować przedsięwzięcia polegające na leasingu – 
tj. firma prywatna leasinguje podmiotowi publicznemu infrastrukturę, którą 
następnie, po wygaśnięciu umowy, może przekazać stronie publicznej? 
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Podstawa prawna: ustawa PPP, Kodeks Cywilny, ustawa PZP, ustawa o gospodarce 
nieruchomościami. 
W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż przedsięwzięcie realizowane w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wybór partnera prywatnego, musi podlegać 
reżimowi ustawy PPP. Podmiot publiczny nie może zatem w inny sposób dokonać 
wyboru partnera prywatnego, niż w sposób jaki wskazuje ustawa PPP. Przepis art. 4 
ustawy PPP określa trzy tryby wyboru partnera prywatnego, a decyzja, który tryb należy 
zastosować, zależy od sposobu wynagrodzenia, jakie będzie otrzymywał podmiot 
prywatny.  
Ponadto, zauważyć należy, iż w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyróżnia się 
różne modele realizacji przedsięwzięcia. Nie ma przeciwwskazań, aby inwestycja ppp 
zakładała finansowanie leasingiem – dla partnera publicznego lub dla utworzonej spółki 
celowej. W takim wypadku, leasing „wchodzi” wówczas w miejsce np. kredytu czy 
pożyczki.   
Pod rozwagę należy jednak wziąć przepisy ustawy PPP, ustawy PZP oraz ustawy o 
gospodarce nieruchomościami - w kontekście przeniesienia prawa własności 
nieruchomości albo na partnera prywatnego, albo na spółkę celową. Dokonanie analizy 
jest niezbędne z uwagi na m.in. sprzeczność zapisów dotyczących leasingu zwrotnego 
nieruchomości w ustawie PPP, ustawie PZP oraz ustawie o gospodarce 
nieruchomościami. 
Należy również zauważyć, iż Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących udanego 
partnerstwa publiczno-wprost prywatnego wprost wskazano, iż „dla spółek sektora 
prywatnego, leasing stanowi sposób do nabycia strumieni przychodu generowanych 
przez aktywa będące własnością publiczną w zamian za stałą opłatę leasingową oraz 
zobowiązanie do obsługi i utrzymania aktywów. Transakcje leasingowe różnią się od 
umów o obsługę i zarządzanie tym, że przenoszą ryzyko handlowe na partnera z sektora 
prywatnego, natomiast możliwość oddającego w leasing w odniesieniu do czerpania 
korzyści wiąże się z ograniczeniem kosztów operacyjnych przy ciągłym spełnianiu 
wyznaczonych poziomów usług. Podobieństwo leasingu do umów o obsługę i 
zarządzanie polega na tym, iż odpowiedzialność za zwiększenie kapitału oraz rozwój sieci 
nadal spoczywa na właścicielu z sektora publicznego. Jednakże w niektórych 
przypadkach, oddający w leasing może ponosić odpowiedzialność za określone rodzaje 
napraw lub remontów. Zgodnie z odpowiednimi warunkami, spółki prywatne 
zawierające umowy leasingu mogą również dokonywać celowych powiększeń kapitału w 
celu poprawy efektywności w zakresie funkcjonowania oraz poziomów zysku. Jednakże, 
odpowiedzialność za planowanie i finansowanie całościowych inwestycji oraz programy 
rozwojowe nadal spoczywa na właścicielu z sektora publicznego. Porozumienia 
leasingowe mogą trwać od pięciu do piętnastu lat. Są one odpowiednie tylko w 
odniesieniu do systemów infrastruktury generujących niezależne strumienie dochodów i 
często są wykorzystywane w sektorze transportu publicznego i gospodarki wodnej”. 
 
7. Czy Urząd Miasta może w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
zrealizować przedsięwzięcie polegające na budowie, utrzymaniu i eksploatacji 
instalacji regionalnej? 
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Podstawa prawna: ustawa PPP, ustawa PZP, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi,  ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz.U. z 2012 roku, nr 0, poz. 391)  
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) na 
gminę nałożony został obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji 
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych.   
Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 roku, nr 0, poz. 391), realizując obowiązki 
polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, gminy są zobowiązane do:  
1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał 

lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych na 
podstawie ustawy PZP, lub 

2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie o PPP, lub 

3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

Warto również zauważyć, iż zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 roku, nr 0, poz. 391) dopiero w przypadku, gdy 
przetarg zakończy się wynikiem negatywnym albo nie zostanie dokonany wybór 
partnera prywatnego albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na 
zasadach ustawy o koncesji na roboty budowlane, gmina może przedmiotowe zadanie 
realizować samodzielnie.  
 
8. Jak - w przypadku umowy PPP z partnerem prywatnym, podpisanej na 
utrzymanie i zarządzanie miejscem do składowania odpadów komunalnych - określone 
muszą zostać kwestie dotyczące wynagradzania strony prywatnej. Czy w przypadku 
określania tych kwestii w umowie o PPP – zapis o tym, że opłaty za usługę od 
mieszkańców będą wpływały na konto urzędu, zaś partner prywatny będzie 
otrzymywał stałe wynagrodzenie ze strony gminy będą zgodne z przepisami? 
Przed podjęciem decyzji w zakresie wynagrodzenia partnera prywatnego konieczne jest 
dokonanie analizy finansowej danego przedsięwzięcia. Analiza powinna określać takie 
kwestie jak nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia, źródła finansowania, 
prognozę kosztów eksploatacji, rachunek zysków i strat. W konsekwencji, z analiz 
powinno wynikać jaki system wynagradzania partnera prywatnego, ewentualnych dopłat 
oraz cen świadczonych usług będzie najkorzystniejszy dla obu partnerów.  
Należy przy tym zauważyć, iż Akcja „Partnerstwo Publiczno-prywatne – pytanie, prawnik, 
porada” dotyczy zagadnień związany z ustawą PPP, ustawą o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi oraz ustawą PZP.  Udzielenie konkretnej odpowiedź na bardzo 
skomplikowane zagadnienie prawne wymaga szczegółowej analizy ustawy o odpadach 

http://lexonline-03.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.741531&full=1
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oraz wielu ustaw regulujących zadania własne gminy, pomocy publicznej oraz podatków 
– co niestety wykracza poza ramy przedmiotowej Akcji.  
 
9. Chcemy wybudować z partnerem prywatnym drogę. Czym się kierować przy 
podjęciu decyzji – PPP czy koncesja? 
Podstawa prawna: ustawa PPP, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi  
Dokonując wyboru czy właściwym modelem przedsięwzięcia będzie partnerstwo 
publiczno-prywatne przy koncesja (tzw. „małe ppp”) należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie: 
1) Wynagrodzenie – w przypadku ppp wynagrodzenie może w całości pochodzić z 

budżetu publicznego. Natomiast, w przypadku koncesji wynagrodzenie powinno 
pochodzić z opłat użytkowników przedmiotu umowy; 

2) Ryzyka – w przypadku ppp strony mogą dowolnie rozłożyć różne kategorie ryzyka (z 
zastrzeżeniem chociaż minimalnego zaangażowania inwestycyjnego podmiotu 
prywatnego oraz wspólna eksploatacja przedmiotu przedsięwzięcia). Z kolei w 
przypadku koncesji zasadnicza część ryzyka ekonomicznego spoczywa na 
koncesjonariuszu; 

3) Zakres zobowiązań  - w przypadku ppp strony, co do zasady, mogą dowolnie kreować 
swoje zobowiązania. Natomiast zobowiązania koncesjonariusza obejmują 
zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie i eksploatację (w przypadku koncesji 
na roboty budowlane) lub tylko finansowanie i eksploatację (w przypadku koncesji na 
usługi); 

4) Spółka celowościowa – w przypadku ppp istnieje możliwość zawiązania takiej spółki. 
Taka możliwość nie występuje jednak w przypadku koncesji.  

5) Zgoda na zawarcie umowy  - w przypadku ppp zawarcie niektórych umów związane 
jest z uzyskaniem zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Zawarcie umowy koncesji nie wiąże się z uzyskiwaniem zgód od organów 
administracji rządowej.  

 
10. Czy w umowie budowy mieszkań komunalnych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego można zawrzeć zapis o wymaganym stanie energetycznym 
budynków? 
Podstawa prawna: ustawa PPP 
W umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym należy zawrzeć zapisy dotyczące 
wymaganych standardów, norm czy też odpowiednim stanie energetycznym 
budynków. Taki zapis pozwoli partnerowi publicznemu na weryfikację poprawności 
realizacji inwestycji – do czego podmiot publiczny jest zobowiązany na mocy art. 8 
ustawy PPP. 
 
11. W gminie powstaje basen w formule PPP. Partner prywatny ma go wybudować 
i nim zarządzać, a korzystać mają z niego m.in.  dzieci z gminnej szkoły. Czy, w tym 
przypadku, gmina może dofinansować szkole zajęcia na basenie? 
Podstawa prawna: ustawa o PPP, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
ustawa o samorządzie gminnym  
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Fakt, iż gmina realizuje inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (np. 
budowa i zarządzenie basenem) nie powinno wpływać na wykonywanie innych zadań 
własnych gminy. Zgodnie bowiem z ustawą o samorządzie  gminnym, obowiązkiem 
gminy jest konieczność zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie 
edukacji publicznej. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, gmina udziela dotacji na rzecz 
placówek oświaty. Nie widać przeciwwskazań, dla których gmina miałaby nie udzielać 
dofinansowania do zajęć na basenie. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż w tym 
przypadku gmina będzie udzielać dotacji szkole, a nie partnerowi prywatnemu.  
 
12. Czy można planować projekty w formule hybrydowej w mniejszych gminach, w 
mniejszej skali? 
Istotą projektów hybrydowych jest sfinansowanie inwestycji realizowanej w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o środki podmiotów z sektora 
publicznego, przedsiębiorców (partnera prywatnego), przy jednoczesnym 
dofinansowaniu pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej. 
Ramy projektów hybrydowych wyznaczone zostały w Wytycznych Komisji Europejskiej 
dotyczących udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z tym dokumentem, 
kryteria udzielenia dotacji wymaga zaistnienia m.in. takich przesłanek jak: konieczność 
zapewnienia otwartego dostępu do rynku, przestrzegania zasad dopuszczalności i 
warunków udzielania zamówień publicznych, ochrona interesu publicznego.  
Z analizy przedmiotowych Wytycznych wynika zatem, iż przed podjęciem decyzji o 
dofinansowaniu Komisja Europejska analizuje całość projektu. Nie ma jednak ograniczeń 
co do wartości czy skali inwestycji.  
W konsekwencji, o uzyskaniu dotacji mogą ubiegać się również mniejsze gminy.  
 
13. Czym jest program funkcjonalno-użytkowy i jakie jest jego znaczenie w 
postępowaniu PPP? 
Podstawa prawna: art. 31 ustawy PZP, ustawa Prawo Budowlane, rozporządzanie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm) 
Jeżeli podmiot zobowiązany do stosowania ustawy PZP będzie prowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.  
Ustawa PZP definiuje pojęcie „programu funkcjonalno-użytkowego” jako „opis zadania 
budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz 
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i 
funkcjonalne”.  Z kolei rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm)  - szczegółowo określa jakie informacje 
powinny znaleźć się w przedmiotowej instytucji.  
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Program funkcjonalno-użytkowy powinien więc zawierać informacje umożliwiające 
obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także 
sporządzenie oferty, w tym w szczególności obliczenie jej ceny. „W trakcie wykonania 
zamówienia program funkcjonalno-użytkowy powinien stanowić szczegółowe wytyczne 
dla projektantów opracowujących dokumentację projektową, umożliwiającą wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego” (vide: Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz, Jerzy T. Pieróg, wyd. 11, C.H. Beck, 2012).  
Z kolei ani w ustawie PPP ani w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi nie 
pojawia się pojęcie „programu funkcjonalno-użytkowego”. Mimo to, zaznaczyć należy, iż 
rozpoczęcie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powinno być 
poprzedzone szeroką analizą finansową, ekonomiczną, ryzyka oraz prawną. Ponadto, 
podmiot prywatny powinien określić zakres przedmiotu partnerstwa. Dlatego też, 
sporządzenie pełnej dokumentacji dotyczącej inwestycji – w tym  programu 
funkcjonalno-użytkowego – jest niezbędne dla właściwego przeprowadzenia projektu 
PPP.  
 
14. Czy spółka celowa jaką zawiążą partner publiczny i prywatny musi mieć 
siedzibę w Polsce? 
Podstawa prawna: art. 41 Kodeksu Cywilnego, Kodeks Spółek Handlowych, ustawa PPP 
W celu realizacji inwestycji w formule PPP podmiot publiczny i partner prywatny mogą 
zawiązać spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę 
akcyjną), spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną.  
Z faktu, iż ustawodawca wprost wskazał, iż w jakiej formie może być zawierana spółka 
celowa uznać należy, iż spółka obu partnerów powinna podlegać będzie reżimowi 
polskiego ustawodawstwa.    
W związku z czym, wskazać należy na art. 41 Kodeksu Cywilny, zgodnie z którym siedzibą 
osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że 
co innego ustalone zostanie w statucie (umowie spółki) lub co innego wynika z 
przepisów ustawy. Pamiętać jednak należy, że siedziba osoby prawnej zarejestrowanej 
w Polsce powinna być usytuowana na terytorium Polski. W innym przypadku sąd 
rejestrowy nie dokonałby wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  
 
15. Jakie konsekwencje będzie miało wykupienie przez podmiot publiczny 
udziałów partnera prywatnego w spółce zawiązanej na mocy umowy o PPP? 
Podstawa prawna: art. 16 ustawy PPP 
Zgodnie z art. 16 ustawy PPP podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu 
akcji albo udziałów partnera prywatnego w spółce. Podmiot publiczny może wykonać 
prawo pierwokupu w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go przez partnera 
prywatnego o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin. Zbycie przez partnera prywatnego akcji 
albo udziałów z naruszeniem powyższych zasad jest nieważne. 
Ocenę stanu prawnego, w którym podmiot publiczny przejmie wszystkie akcje lub 
udziały należące do partnera prywatnego w spółce celowej należy rozważyć w 
kontekście postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (głównie 
dotyczących rozwiązania umowy).  
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Dodatkowo należy wskazać, iż wszelkie zmiany z zakresie stron umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym powinny wprost wynikać z umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym. Przy czym, ustawa PPP nie daje swobody dokonywania zmian postanowień 
zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapisy art. 13 ustawy PPP 
„dodatkowo limitować będą możliwość nabywania przez osoby trzecie statusu wspólnika 
spółki celowej, czy to zamiast dotychczasowego partnera prywatnego (w przypadku 
zbycia przez niego całości akcji albo udziałów), czy obok niego (w przypadku zbycia przez 
partnera prywatnego części akcji lub udziałów)” (vide: Ustawa o partnerstwie publiczno-
prywatnym. Komentarz, M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, wyd. 1, C.H. Beck, 
2010). 
 
16. Czy PPP obejmuje zlecenia dla podmiotów wewnętrznych – np. spółek ze 100 
proc. lub większościowym udziałem miasta? Czy to jest zgodne z prawem? 
Podstawa prawna:  art. 2 pkt 1) ustawy PPP 
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy PPP 
przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 
oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym.  
Pojęcia podmiotu prywatnego oraz podmiotu publicznego zostały zdefiniowane w  art. 2 
pkt 1) ustawy PPP. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa, podmiotem publicznym 
jest: 
a) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych,  
b) inna, niż określona w lit. a, osoba prawna, utworzona w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie 
oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny 
podmiot: (i) finansują ją w ponad 50%,  lub (ii) posiadają ponad połowę udziałów 
albo akcji, lub (iii) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub  (iv) mają 
prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego,  

c) związek podmiotów, o których mowa w lit. a i b.  
Z powyższego wynika, iż spółka prawa handlowego, utworzona w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym (niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego), której 100% lub większościowym udziałowcem będzie 
jednostka samorządu terytorialnego powinna zostać zakwalifikowana jako podmiot 
publiczny.  
Mając zatem na uwadze definicję partnerstwa publiczno-prywatnego oraz definicję 
partnera publicznego, wskazać należy, że nie będzie możliwe realizowanie partnerstwa 
publiczno-prywatnego przez dwa podmioty publiczne.  
 
17. Który tryb wyboru partnera jest lepszy w przypadku realizacji przedsięwzięcia 
związanego z gospodarką odpadami komunalnymi? Jakie są zalety i wady? 
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Podstawa prawna: ustawa PPP, ustawa PZP, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi,  ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz.U. z 2012 roku, nr 0, poz. 391) 
Zakładając, iż przez sformułowanie „przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami 
komunalnymi” rozumie się obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji 
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych – należy wskazać, iż zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 roku, nr 0, poz. 391), realizując 
obowiązki polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, gminy są zobowiązane do:  
1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał 

lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych na 
podstawie ustawy PZP, lub 

2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie o PPP, lub 

3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach 
określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

Dokonując wyboru, który z powyższych trybów będzie najkorzystniejszy dla gminy należy 
wziąć pod uwagę, iż w przypadku wyboru wykonawcy regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych w oparciu o ustawę PZP, gmina może mieć 
trudności w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a zwłaszcza opisu przedmiotu 
zamówienia (w przypadku trybów konkurencyjnych) . Ponadto, gmina będzie zmuszona 
w całości samodzielnie (tj. bez udziału kapitału podmiotu prywatnego) pokryć koszty 
realizacji inwestycji.   
Oceniając wybór operatora regionalnej instalacji na podstawie ustawy o koncesji na 
roboty budowlane należy wziąć pod uwagę, że płatność koncesjodawcy w całym okresie 
trwania umowy nie będzie mogła prowadzić do odzyskania całości nakładów 
poniesionych przez koncesjonariusza na przedmiot koncesji. Ponadto, w tym przypadku 
mamy do czynienia z brakiem możliwości dowolnego gospodarowania składnikami 
majątkowymi, a także możliwości utworzenia spółki celowej o kapitale mieszanym.  
Z kolei wybór wykonawcy w trybie ustawy PPP powinien być poprzedzony analizą 
dotyczącą zasad gospodarowania składnikami majątkowymi, a także możliwości 
współpracy gminy z partnerem prywatnym w formie spółki celowej o kapitale 
mieszanym. Warto również wskazać, iż wśród ekspertów z zakresu partnerstwa 
publiczno-prywatnego można spotkać się z poglądem, iż definicja regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych jest zbieżna z definicją przedsięwzięcia na 
gruncie ustawy PPP - co powoduje „samowymuszalność” wyboru wykonawcy w tym 
trybie.   
Reasumując,  nie jest możliwe wprost wskazania, który z powyższych trybów wyboru 
podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych jest najlepszy. Ocena tego zagadnienia powinna 
zostać dokonana w oparciu o konkretny stan faktyczny.  

http://lexonline-03.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.741531&full=1
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18. Jakie roszczenia prawne może zgłaszać wobec jednostki samorządu 
terytorialnego przedsiębiorca, który nie został wybrany w postępowaniu PPP? 
Podstawa prawna: art. 27-30 ustawy o koncesji na roboty budowlane, atr. 179 – 180 
ustawy PZP, ustawa PPP 
W zależności od trybu postępowania prowadzącego do wyłonienia partnera prywatnego 
i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy albo ustawy o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust. 1 ustawy PPP) albo ustawy PPP (art. 
4 ust. 2 ustawy PZP).  
Jeżeli podmiot prywatny w postępowaniu na wybór partnera prywatnego stosował 
przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane to - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi - zainteresowany podmiot, który miał interes w 
zawarciu umowy koncesji i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności 
podjętych przez koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi – przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego.   
Ze wskazanego powyżej przepisu wynika, iż wniesienie skargi przez zainteresowany 
podmiot jest dopuszczalne w sytuacji, gdy po pierwsze: koncesjodawca podejmie w toku 
postępowania o zawarcie umowy koncesji czynność sprzeczną z przepisami ustawy lub 
mającą na celu obejście przepisów ustawy; po drugie: w wyniku podjęcia zaskarżonej 
czynności zainteresowany podmiot poniesie szkodę lub będzie mógł ponieść szkodę; po 
trzecie: zainteresowany podmiot miał lub ma interes w zawarciu umowy koncesji. 
Ponadto, „dla spełnienia przesłanek uzasadniających możliwość wniesienia skargi 
niezbędne jest zaistnienie związku przyczynowego między szkodą (możliwą szkodą) a 
naruszeniem przez koncesjodawcę ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi” 
(vide: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, M. Bejm, P. 
Bogdanowicz, P. Piotrowski, wyd. 1, C.H. Beck, 2010). 
Jeżeli natomiast podmiot prywatny w postępowaniu na wybór partnera prywatnego 
stosował przepisy ustawy o PZP to - zgodnie z art. 179  i 180 ust. 1 ustawy PZP – 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługuje możliwość 
wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych.    
Skuteczne skorzystanie ze środka ochrony prawnej jest możliwe więc w przypadku 
łącznego zaistnienia następujących przesłanek:  
- po pierwsze: naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy PZP;  
- po drugie: istnienie interesu wykonawcy w uzyskaniu zamówienia;  
- po trzecie: poniesienie lub możliwość poniesienia szkody przez wykonawcę.  
W tym miejscu należy wyjaśnić, iż celowo pomija się przesłanki wnoszenia odwołania w 
zakresie postępowań o wartości niższej od tzw. progów unijnych (art. 180 ust. 2 ustawy 
PZP) – z uwagi na fakt, iż wartość inwestycji realizowanych w ramach ppp jest co do 
zasady wyższa.  
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19. Na jaki czas zawierane są umowy o PPP i co o tym decyduje? 
Podstawa prawna: art. 4 ustawy PPP, art. 24 ustawy o koncesji na roboty budowlanej i 
usługi, art. 142 ustawy PZP 
W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy PPP, do 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi albo ustawy PZP (w zależności o tego, w jakim trybie 
wybrany został partner prywatny).  
W przypadku umów o ppp, do których stosuje się przepisy ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi – okres, na który zostaje zawarta umowa, powinien uwzględniać 
zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji. 
Jednakże, okres ten nie może być dłuższy niż 30 lat (w przypadku koncesji na roboty 
budowlane) lub 15 lat (w przypadku koncesji na usługi).  
Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie za art. 24 ust. 2 ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi w przypadku, gdy przewidziany okres zwrotu nakładów 
koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji jest dłuższy niż 
okres 30 czy 15 lat (w zależności o przedmiotu koncesji), umowa może zostać zawarta na 
okres dłuższy. Jednakże, jeżeli umowa została zawarta z naruszeniem tego warunku - 
uznaje się, że umowa jest zawarta odpowiednio na okres 30 lub 15 lat (art. 24 ust. 3 
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi).  
W przypadku umów, do których mają zastosowanie przepisy ustawy PZP -  zasadą jest, 
że w przypadku, gdy przedmiotem umowy są świadczenia okresowe lub ciągłe, czas 
trwania umowy nie powinien przekraczać 4 lat. Podmiot publiczny ma prawo 
samodzielnie zdecydować o zawarciu umowy na okres dłuższy niż 4 lata, ale musi to 
uzasadnić zaistnieniem przesłanek opisanych w art. 142 ust. 2 PZP, tj.: „jeżeli wykonanie 
zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia 
w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi 
zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich 
spłaty”. 
Warto przy tym zauważyć, iż nie są to przesłanki łączne, więc zaistnienie którejkolwiek z 
nich pozwala uzasadnić zawarcie umowy na okres dłuższy niż 4 lata (vide: Prawo 
zamówień publicznych. Komentarz, Jerzy T. Pieróg, wyd. 11, C.H. Beck, 2012). 
 
20. Co się stanie jeśli, w trakcie obowiązywania umowy o PPP, partner prywatny 
upadnie? 
Każda umowa o PPP może ulec zakończeniu na skutek wygaśnięcia umowy wraz z 
upływem czasu na jaki została zawarta, na skutego zgodnego oświadczenia stron o 
rozwiązaniu umowy (rozwiązanie umowy za porozumiem) albo na skutek odstąpienia lub 
wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron (vide: Podręcznik o partnerstwie publiczno-
prywatnym, wyd. Novus 2012). 
 
21. Czy jednostka samorządowa może zlecić kontrolowanie jakości wykonywanych 
usług przez partnera prywatnego innemu podmiotowi? Czy podmiot kontrolujący 
może być firmą prywatną? 
Podstawa prawna: art. 8 ustawy PPP  
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Zgodnie z art. 8 ustawy PPP, podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji 
przedsięwzięcia przez partnera prywatnego. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzenia 
kontroli muszą zostać określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Analiza wskazanego przepisu prowadzi bowiem do wniosku, iż nieokreślenie kto i jak 
będzie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji może skutkować nieważnością 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (vide: Ustawa o partnerstwie publiczno-
prywatnym. Komentarz, M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, wyd. 1, C.H. Beck, 
2010).  
Przedmiotowy przepis prawa nie precyzuje w jaki sposób powinna być przeprowadzana 
kontrola. Dlatego też, nie ma przeciwwskazań, aby kontroli – imieniu partnera 
publicznego - dokonywał podmiot zewnętrzny.  
Należy jednak pamiętać, iż umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są umowami 
zawieranymi na długi czas. Żeby uniknąć sytuacji, w której w trakcie realizacji zewnętrzny 
kontrolujący zakończy prowadzenie działalności - w umowie o ppp należałoby szeroko 
określić kto jest uprawniony do kontroli przedsięwzięcia w imieniu podmiotu 
publicznego.  Warto przy tym zauważyć, iż w umowie o partnerstwie publiczno-
prywatnym nie trzeba wskazywać konkretnych nazwisk czy nazw firm upoważnionych do 
przeprowadzania kontroli, a jedynie stanowiska (np. specjalista ds. księgowości i 
podatków) lub inne określenie definiujące podmioty pełniące funkcje nadzorcze.  
 
22. Chcemy stworzyć projekt inwestycji w formule PPP. Na jakim etapie 
powinniśmy zwrócić się do doradcy prawnego? 
Z uwagi na złożoność inwestycji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego udział wykwalifikowanego doradcy prawnego przy projektach tego typu jest 
niezbędny. Podmiot publiczny powinien korzystać z usług doradcy prawnego od 
początku planowania inwestycji aż do zakończenia procesu wdrażania projektu.  
Należy przy tym zaznaczyć, iż wsparcie merytoryczne prawników można podzielić na trzy 
etapy:  
1) Etap analizy inwestycji (w którym prawnik zapewnia wsparcie w zakresie m.in.: 

pozyskiwania finansowania, analizy stanu prawnego składników majątkowych, 
doradztwa podatkowego, wyboru konstrukcji prawnej inwestycji),  

2) Etap wyboru partnera prywatnego (w którym rola doradcy prawnego będzie polegać 
na m.in.: ustaleniu procedur wyboru partnera, przygotowaniu dokumentacji, udziale 
w negocjacjach, weryfikacji ofert),  

3) Etap realizacji projektu (w którym prawnik może wesprzeć podmiot prywatny m.in.: 
w powołaniu spółki celowej, nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji).    

Nie ulega zatem wątpliwości, że współpraca z doradcą prawnym na każdym z etapów 
inwestycji będzie dawała podmiotowi publicznemu gwarancje jednolitości prac i 
wysokiej jakości usług.     
Warto przy tym wskazać, iż ustalając kryteria wyboru dorady prawnego, podmiot 
publiczny powinien wziąć pod uwagę doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji 
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dysponowanie odpowiednim 
potencjałem osobowym.   
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23. Jakie znaczenie dla przebiegu postępowania w celu wyłonienia partnera 
prywatnego mają przepisy Kodeksu cywilnego? 
Podstawa prawna: art. 5 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,  
art. 139 ust. 1 ustawy PZP, Kodeks Cywilny 
Z zależności od trybu postępowania prowadzącego do wyłonienia partnera prywatnego i 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, stosuje się przepisy albo ustawy o koncesji 
na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust. 1 ustawy PPP) albo ustawy PPP (art. 4 ust. 2 
ustawy PZP).  
Niezależnie jednak od tego, w jakim trybie wybierany będzie partner prywatny, do 
czynności podejmowanych przez koncesjodawcę (w przypadku trybu przewidzianego w 
ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi) i umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym (w przypadku trybu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi i trybu 
ustawy PZP) zastosowanie będą miały również przepisy Kodeksu Cywilnego – w 
zakresie nieuregulowanym ww. ustawami.  
Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z art. 5 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi „do czynności podejmowanych przez koncesjodawcę i zainteresowane podmioty w 
postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz do umów koncesji stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.[7]), 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”. 
Natomiast treść art. 139 ust. 1 ustawy PZP jest następująca „Do umów w sprawach 
zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”. 
 
24. Jakie kwestie prawne trzeba brać pod uwagę wybierając model realizacji 
przedsięwzięcia? 
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy PPP  
Przygotowując się do rozpoczęcia inwestycji realizowanej w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, podmiot publiczny musi rozważyć jakie przyjąć schematy 
realizacji przedsięwzięcia.  
Jedną z pierwszych kwestii prawnych jaką należy wziąć pod uwagę wybierając model 
realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest ustalenie 
sposobu wynagrodzenie partnera prywatnego. Wskazać bowiem należy, iż realizacja 
przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym 
wybór partnera prywatnego, musi podlegać reżimowi ustawy PPP. Podmiot publiczny 
nie może zatem w inny sposób dokonać wyboru partnera prywatnego, niż w sposób w 
jaki wskazuje ustawa PPP. Przepis art. 4 ustawy PPP określa trzy tryby wyboru partnera 
prywatnego, a decyzja który tryb należy zastosować zależy od sposobu wynagrodzenia, 
jakie będzie otrzymywał podmiot prywatny.  
Jeżeli partner prywatny będzie otrzymywał prawo do pobierania pożytków z przedmiotu 
PPP (np. opłata za przejazd metrem czy korzystanie z basenu) albo pożytki i określoną 
sumę pieniędzy to wybór partnera prywatnego będzie dokonywany na postawie ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust. 1 ustawy PPP). Inny system 
wynagradzania będzie wiązał się z wyborem partnera na podstawie ustawy PZP (art. 4 
ust. 2 ustawy PPP).  
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W przypadkach, gdy obie wyżej wymienione ustawy nie znajdą zastosowania, proponuje 
się pozostawienie partnerowi publicznemu swobody w wyborze trybu wyłonienia 
partnera prywatnego, ale z poszanowaniem wymagań wynikających z zasad prawa 
wspólnotowego. Oznacza to, iż wybór powinien zostać dokonany w sposób  
gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad 
równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim 
uwzględnieniu przepisów ustawy PPP. Ponadto, w przypadku wniesienia przez partnera 
publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością konieczne jest stosowanie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Drugą kwestią, jaką powinien rozważyć podmiot publiczny to przedmiot inwestycji. W 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyróżnia się następujące, podstawowe, 
modele realizacji przedsięwzięcia:  
1) Eksploatacja i utrzymanie (OM Operation–Maintenance) oznacza to, iż umowa z 

partnerem prywatnym zakłada eksploatację i utrzymywanie przez niego obiektu z 
zachowaniem własności publicznej. 

2) Buduj, eksploatuj, przekaż (BOT: Build–Operate–Transfer): oznacza to, iż partner 
prywatny buduje obiekt i nim zarządza przez okres określony w umowie. Po upływie 
tego czasu, własność obiektu przechodzi na podmiot publiczny. Modyfikacje tego 
modelu obejmują: BOOT (Buduj, posiadaj, eksploatuj, przekaż), BLOT (Buduj, 
dzierżaw, eksploatuj, przekaż), BTO (Buduj, przekaż, eksploatuj). 

3) Projektuj, buduj, finansuj, eksploatuj (DBFO) - oznacza to, iż partner prywatny 
projektuje, buduje, finansuje, posiada i eksploatuje obiekt bez obowiązku 
przeniesienia własności na Skarb Państwa. Modyfikacje tego modelu to: BOO (Buduj, 
posiadaj, eksploatuj), BDO (Buduj, rozwijaj, eksploatuj), DCMF (Projektuj, buduj, 
zarządzaj, finansuj). 

4) Dzierżawa - sprzedaż oznacza, iż partner prywatny projektuje, buduje i finansuje 
obiekt. Po ukończeniu budowy jednostka publiczna staje się dzierżawcą obiektu, 
płacąc partnerowi prywatnemu odpowiedni czynsz. 

5) Okresowa prywatyzacja oznacza, iż własność obiektu przenoszona jest na podmiot 
prywatny, który przeprowadza jego modernizację lub rozbudowę, a następnie 
eksploatuje przez okres niezbędny do uzyskania odpowiedniej stopy zwrotu i 
przenosi prawo własności z powrotem na podmiot publiczny. 

6) Dzierżawa (sprzedaż), modernizacja, eksploatacja - oznacza to, iż partner prywatny 
wydzierżawia lub kupuje obiekt od podmiotu publicznego i eksploatuje go aż do 
uzyskania założonej stopy zwrotu.  

Z powyższego wynika, iż wybór modelu partnerstwa publiczno-prywatnego zależy 
przede wszystkim od potencjału finansowego partnera publicznego. Ponadto, należy 
wziąć pod uwagę wielkość i znaczenie przedsięwzięcia, nakłady inwestycyjne jakich 
oczekuje się od partnera prywatnego, możliwość pobierania opłat za usługi publiczne 
(np. za przejazd autostradą czy wstęp na stadion) oraz wymagane standardy.  
 
25. Czy istnieje definicja pożytku z przedmiotu partnerstwa? Co może być takim 
pożytkiem, a co nie? 
Podstawa prawna: art.  4 ustawy PPP, Kodeks Cywilny  
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy PPP, jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest 
prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo 
przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera 
prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zakresie nieuregulowanym w ustawie PPP).  
Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęcia „pożytków z przedmiotu partnerstwa”. 
Należy zatem stwierdzić, iż pożytki związane będą z wykonanym lub wyremontowanym 
obiektem budowlanym, świadczoną usługą, wykonanym dziełem lub innym 
świadczeniem. W praktyce pożytkami z przedsięwzięcia będą zazwyczaj opłaty wnoszone 
przez użytkowników przedmiotu partnerstwa (np. pasażerów komunikacji miejskiej, 
kibiców sportowych).  
Pożytkami mogą być również świadczenia niematerialne, np. nakłady pracy 
pensjonariuszy zakładu karnego. Warto również wskazać na prawo do pobierania 
pożytków w ramach prawa do eksploatacji obiektu budowlanego. W takim przypadku 
pożytkami będą: wyprodukowana energia, oczyszczona woda czy surowce odnawialne, 
pochodzące ze wzniesionego przez wykonawcę obiektu (np. oczyszczalni ścieków). 
Koncesjonariusz może uzyskiwać również pożytki cywilne rzeczy tj. dochody, które rzecz 
przynosi na podstawie stosunku prawnego (opłata za parking, opłata za wejście na 
stadion). Dochody te, mogą być również wyrażone w pieniądzu jako czynsz.  
 
26. W jakich przypadkach podmiot publiczny zmuszony zostaje do poniesienia 
ryzyka popytu? 
Odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego 
podział między partnerów jest trzonem współpracy podmiotów z sektora publicznego i 
prywatnego. Przy podejmowaniu decyzji co do podziału ryzyka uczestnicy inwestycji 
powinni mieć na uwadze treść Wytycznych dotyczących udanego partnerstwa publiczno-
prywatnego sporządzonych przez Komisje Europejską z 2003 roku oraz Decyzji Eurostatu 
(18/2004) z  dnia 11 lutego 2004 roku dotyczącej wpływu kontraktów PPP na deficyt i 
dług publiczny.  
Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, a także praktyki należy stwierdzić, że 
zasadą jest alokacja ryzyka popytu na partnera prywatnego. To bowiem partner 
prywatny powinien być obciążony pojawieniem się konkurencji czy nowych trendów 
rynkowych lub zmianami cen.  
Wyjątkiem od powyższej zasady, jest sytuacja, kiedy zobowiązanie podmiotu 
publicznego do płatności okresowych na rzecz partnera prywatnego jest niezależne od 
poziomu zapotrzebowania na usługi oraz od wpływu wahań popytu na rentowność 
partnera prywatnego. W takim przypadku zasadne jest obciążenie ryzykiem popytu 
partnera publicznego. 
 
27. Jakie są korzyści płynące z PPP dla sektora publicznego? 
Podstawową korzyścią dla partnera publicznego z partnerstwa publiczno-prywatnego 
jest zwiększenie lub przyśpieszenie inwestycji na infrastrukturę, bez względu na 
ograniczenia budżetowe wiążące sektor publiczny, a zarazem przy jak najmniejszym 
obciążeniu budżetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu środki publiczne mogą być przeznaczane 
na pozostałe zadania sektora publicznego wpływające na rozwój lokalny.  
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Z PPP wiąże się również polepszenie jakości zarządu publicznym mieniem. W wyniku 
przeniesienia odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych na sektor prywatny, 
sektor publiczny pełni funkcje regulacyjne i zamiast codziennego zarządzania, 
koncentruje się na planowaniu oraz monitorowaniu procesu ich wprowadzania usług. 
Warto również zauważyć, iż w ramach inwestycji ppp zarządzenie inwestycją jest - co do 
zasady - powierzone profesjonalnemu partnerowi prywatnemu. Powoduje to 
zwiększenie efektywności działania administracji publicznej. Obie kwestie są 
powiązane z możliwością generowania dodatkowych przychodów z inwestycji przez 
podmiot publiczny.   
Dla sektora publicznego zaletą partnerstwa publiczno-prywatnego jest również 
optymalny rozkład ryzyka, co wiąże się z podstawową zasadą wszelkich projektów 
partnerstwa publiczno-prywatnego, którą jest obarczenie danym ryzykiem stronę, która 
ma największe możliwości w zakresie zarządzania nim przy jak najmniejszych kosztach. 
Do kolejnych korzyści, jakie wynikają z PPP dla partnera publicznego należy zaliczyć 
transfer nowoczesnych technologii i know-how znajdujących się w posiadaniu 
partnerów prywatnych. W postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy PZP, 
gdzie kryterium oceny ofert jest zazwyczaj tylko cena, wykonawcy chcąc wygrać przetarg 
są zmuszeni do oferowania tańszych - a co za tym idzie - przestarzałych rozwiązań 
technicznych. W inwestycji realizowanej w ramach ustawy PPP obu stronom zależy, aby 
przedsięwzięcie odniosło sukces, dlatego też stosuje się usługi o lepszych (a nie 
najtańszych) parametrach. 
Należy również stwierdzić, iż poprzez wspólne, duże przedsięwzięcia uczestników PPP 
promocji ulega wizerunek podmiotu publicznego i wprowadza mechanizm konkurencji  
w procesie świadczenie usług publicznych (vide: Partnerstwo publiczno-prywatne. 
Poradnik, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2010).  
 
28. Co oznacza wymieniona w art. 1. ust. 3 ustawy o koncesjach „zasadnicza część 
ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji”? 
Podstawa prawna: art. 1 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi „płatność 
koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości 
związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. 
Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania 
koncesji”.  
Przepisy wskazanej ustawy nie definiują pojęcia „ryzyka” ani „ryzyka ekonomicznego”. 
Warto jednak zauważyć, iż w uzasadnieniu do projektu ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ryzyko ekonomiczne z wykonywania koncesji utożsamiono ze 
stanem niepewności przedsiębiorcy (tj. koncesjonariusza), co do osiągnięcia 
odpowiedniej stopy zwrotu inwestycji - w szczególności pokrycia całości nakładów jakie 
poniósł koncesjonariusz na przedmiot koncesji.  
W związku z powyższym, należy przyjąć, iż ryzyko ekonomiczne będzie oznaczało 
głównie niepewność co do poziomu popytu na usługę będącą przedmiotem koncesji. 
Będą to zdarzenia takie jak np. pojawienie się konkurencji, cykliczność popytu, zmiany 
cen, zastosowanie przestarzałych technologii czy pojawienie się nowych trendów 
rynkowych. Ryzyko ekonomiczne związane jest również z niebezpieczeństwem 
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niekorzystnych warunków ekonomicznych (np. wynikających ze zmianami kursów 
wymiany walut).  
Zauważyć przy tym należy, iż ryzyko ekonomiczne może leżeć również po stronie 
koncesjodawcy. Poniesione ryzyko nie może jednak być równe lub wyższe od części 
spoczywającej na koncesjonariuszu (vide: Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, 
wyd. Urząd Zamówień Publicznych, wyd. 2010). 
 
29. Czy można wybrać partnera i zrealizować inwestycję poza koncesją na usługi 
lub roboty budowlane i ustawą Prawo zamówień publicznych? Na czym wówczas 
należy opierać przedsięwzięcie? 
Podstawa prawna: art. 4 ustawy PPP  
Przedsięwzięcie realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym 
wybór partnera prywatnego, musi podlegać reżimowi ustawy PPP. Podmiot publiczny 
nie może zatem w inny sposób dokonać wyboru partnera prywatnego, niż w sposób w 
jaki wskazuje ustawa PPP. Przepisy art. 4 ustawy PPP określa trzy tryby wyboru partnera 
prywatnego, a decyzja który tryb należy zastosować zależy od sposobu wynagrodzenia, 
jakie będzie otrzymywał podmiot prywatny.  
Jeżeli prywatny będzie otrzymywał prawo do popierania pożytków z przedmiotu PPP 
(np. opłata za przejazd metrem czy korzystanie z basenu) albo pożytki i określoną sumę 
pieniędzy to wybór partnera prywatnego będzie dokonywany na postawie ustawy o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust. 1 ustawy PPP). Inny system 
wynagradzania będzie wiązał się z wyborem partnera na podstawie ustawy PZP (art. 4 
ust. 2 ustawy PPP).  
W przypadkach, gdy obie wyżej wymienione ustawy nie znajdą zastosowania, proponuje 
się pozostawienie partnerowi publicznemu swobody w wyborze trybu wyłonienia 
partnera prywatnego, ale z poszanowaniem wymagań wynikających z zasad prawa 
wspólnotowego. Oznacza to, iż wybór powinien zostać dokonany w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad 
równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim 
uwzględnieniu przepisów ustawy PPP. Ponadto, w przypadku wniesienia przez partnera 
publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością konieczne jest stosowanie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
Odpowiadając zatem wprost na zadane pytanie, realizacja inwestycji organizowanej w 
formule ppp – z pominięciem ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi czy 
ustawy PZP – możliwa jest na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy PPP.  
 
30. Czy do realizowania przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego należy powołać osobną jednostkę, czy może taki typ partnerstwa być 
realizowany przez przedstawiciela gminy - osobę powołaną na stanowisko ds. 
budownictwa i gospodarki przestrzennej? 
Podstawa prawna: art. 8 ustawy PPP  
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 8 ustawy  PPP, podmiot 
publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera 
prywatnego. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli muszą zostać 
określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.  
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Ze wskazanego przepisu wynika zatem, iż brak określenia kto i w jaki sposób (tj. czas, 
miejsce, obowiązki stron związane z kontrolą) będzie sprawował nadzór nad realizacją 
inwestycji może skutkować nieważnością umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 
(vide: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, M. Bejm, P. 
Bogdanowicz, P. Piotrowski, wyd. 1, C.H. Beck, 2010). 
Z uwagi na fakt, iż kontroli realizacji przedsięwzięcia powinny podlegać takie kwestie jak: 
(i) terminowość i jakość wykonywanych prac, (ii) normy bezpieczeństwa, (iii) 
poprawność prowadzenia rozliczeń finansowych - nadzór nad realizacją inwestycji w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powinien być sprawowany przez zespół 
specjalistów. Innymi słowy, nadzór na inwestycją sprawowany przez jedną osobę (np. do 
spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej) może okazać się niewystarczający.  
W konsekwencji, podmiot publiczny powinien wyznaczyć grupę specjalistów z zakresu 
dziedzin związanych z inwestycją, która będzie pełnić funkcje kontrolne (np. doradca 
podatkowy, prawnik, specjalista do spraw budownictwa). Ponadto, podmiot publiczny 
może również wyznaczyć osobę, która będzie zwierzchnikiem specjalistów. Należy 
zaznaczyć, iż specjalistami mogą być podmioty zewnętrzne.  
Podkreślenia wymaga również fakt, iż w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym 
nie trzeba wskazywać konkretnych nazwisk osób upoważnionych do przeprowadzania 
kontroli, a jedynie stanowiska (np. specjalista ds. księgowości i podatków).  
Reasumując, podmiot publiczny podejmuje decyzję w jaki sposób będzie przebiegała i 
kto będzie sprawował kontrolę nad realizacją przedsięwzięcia.  
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PARTNERZY MERYTORYCZNI AKCJI: 
 

   
 

Kancelaria Kurzyński, 
Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy 

 
 

Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i 
Wspólnicy jest średniej wielkości 
kancelarią prawną oferującą 
pełen zakres usług prawnych dla 
biznesu. Praktyka kancelarii 
koncentruje się na następujących 
obszarach, m.in.: infrastruktura i 
PPP, nieruchomości i inwestycje 
budowlane, zamówienia 
publiczne. 
Na czele zespołu prawników 
kancelarii stoi czterech 
Partnerów, którzy przed 
założeniem własnej praktyki, 
przez wiele lat pracowali w 
wiodących międzynarodowych 
kancelariach prawnych w 
Warszawie. Wynikiem tych 
doświadczeń jest doradztwo nie 
tylko dla polskich, ale również 
zagranicznych klientów, a także 
złożony i często precedensowy 
charakter prowadzonych przez 
kancelarię spraw. 

Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak 

& Kordasiewicz 
 

Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak & 
Kordasiewicz jest pierwszą w 
Polsce firmą doradczą, która 
przeprowadziła kompleksową 
obsługę projektu PPP, w ramach 
którego podpisano umowę o 
partnerstwie publiczno-
prywatnym. 
 
Kancelaria specjalizuje się 
partnerstwie publiczno-
prywatnym, doradztwie 
europejskim i pomocy publicznej. 
W rankingu magazynu FORBES w 
2009 r. Kancelaria uznana została 
za najskuteczniejszą firmę doradczą 
na Mazowszu. W rankingu pisma 
„Fundusze Europejskie” 
niezmiennie od kilku lat jest 
jednym z krajowych liderów w 
pozyskiwaniu funduszy unijnych. 

Kancelaria Prawna 
Jerzy T. Pieróg 

 
 

Kancelaria Prawna Jerzy T. Pieróg 
specjalizuje się w doradztwie na 
rzecz partnerów publicznych, jak 
również partnerów prywatnych 
na każdym etapie postępowania 
zmierzającego do zawarcia 
umowy o PPP. Kancelaria wpiera 
partnerów w przygotowywaniu 
dokumentacji i w negocjowaniu 
zasad współpracy pomiędzy 
wszystkimi zaangażowanymi 
stronami. 
 
Wieloletnie doświadczenie, a 
także znajomość specyfiki sektora 
publicznego i prywatnego, 
pozwala Kancelarii na 
wypracowanie najlepszych 
rozwiązań dla zainteresowanych 
podmiotów. Ponadto, Kancelaria 
zapewnia kompleksową obsługę 
zamówień publicznych. 

 



 

          
       64 

 

Copyright: PPPortal.pl 2012 

Kontakt: PPPortal.pl 
ul. Rolna 14 
40-555 Katowice 

tel.: (32) 203 20 53 w. 32 
fax: (32) 203 20 53 w. 25 
e-mail: kontakt@ppportal.pl 

   

 

Michał Kurzyński 
Radca prawny z wieloletnim 
doświadczeniem w dziedzinie 
prawa spółek i prawa handlowego, 
w zakresie projektów 
infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, 
a także w sprawach inwestycji 
zagranicznych. Doradzał w wielu 
projektach prywatyzacyjnych, w 
projektach obejmujących 
projektowanie, budowę i 
finansowanie autostrad oraz innych 
dróg publicznych. Wspierał 
klientów realizujących projekty w 
sektorze infrastruktury lotniskowej, 
kolejowej oraz wodno-
kanalizacyjnej. Autor licznych 
publikacji na temat projektów 
infrastrukturalnych w Polsce. 
Regularny uczestnik konferencji i 
warsztatów w charakterze 
prelegenta i specjalisty w zakresie 
PPP. 

Dr Rafał Cieślak 
Radca prawny, doktor nauk 
prawnych, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz British Centre for English and 
European Legal Studies. Zajmuje 
się zagadnieniami partnerstwa 
publiczno-prywatnego, funduszy 
unijnych, komercjalizacji i 
przekształceń w sektorze 
publicznym. Jest autorem książek 
i publikacji z tego zakresu, 
występuje na licznych szkoleniach 
i konferencjach. Prowadził 
pierwsze w Polsce postępowanie 
PPP zakończone podpisaniem 
umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym i realizacją projektu 
PPP. 
 

Agnieszka Adach-Nerwińska 
Prawnik w Kancelarii Prawnej Jerzy 
T. Pieróg specjalizujący się w 
prawie zamówień publicznych oraz 
PPP. W zakresie PPP zajmuje się 
analizą prawną inwestycji w 
ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. Sprawuje nadzór nad 
prawidłowością realizacji 
przedsięwzięcia w formule PPP. Dla 
klientów sektora publicznego 
przygotowuje dokumentację 
przetargową oraz doradza przy 
wyborze najlepszego partnera 
prywatnego. Natomiast, dla 
partnerów prywatnych sporządza 
oferty oraz powołuje spółki celowe 
na potrzeby realizacji partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 
 

Kontakt 
E-mail: mkurzynski@kklw.pl 
Tel.: 22 250 25 55 

Kontakt 
E-mail: r.cieslak@kdg.waw.pl 
Tel.: 22 499 51 80/22 349 97 53 

Kontakt 
E-mail: a.adach@pierog.pl 
Tel.: 22  598 93 00/22 598 93 05 

 
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawionych pytań i odpowiedzi udzielonych 

przez partnerów merytorycznych akcji. 


