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Okazją do ich prezentacji oraz korzy-
ści wynikających z upowszechniania idei 
partnerstwa publiczno-prywatnego było 
międzynarodowe forum samorządowe 
PPP w Krakowie, podsumowujące rea-

Finansowanie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przyniosło wiele korzyści europejskim mia-
stom. Z ich doświadczeń z sukcesem korzysta Kraków. Przed 7 laty w modelu koncesyjnym wybudowano w mieście 
dwupoziomowy podziemny parking pod Placem na Groblach, w sąsiedztwie Wawelu. Było to pierwsze w Polsce, wie-
lomilionowe przedsięwzięcie zrealizowane w formule PPP. Partnerska inicjatywa otworzyła samorządowi drogę do 
kolejnych, ważnych dla miasta projektów. 

Kraków otrzymał w październiku najważniejszą europejską nagrodę CIVITAS TRANSFORMATIONS za wprowadze-
nie czystego transportu miejskiego. Miasto wyróżniono za wyjątkowe przywództwo oraz osiągnięcia inspirujące 
do godnych naśladowania inicjatyw, które stymulują rozwój zrównoważonej mobilności w Europie. Za te wzorco-
we działania odpowiada w mieście Tadeusz Trzmiel wiceprezydent Krakowa ds. inwestycji i infrastruktury, inicja-
tor projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

SAMORZĄDOWE FORUM PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W KRAKOWIE 

Zaufanie to klucz do sukcesu

GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO LUDZIOM I ŚRODOWISKU

Partnerstwo się opłaca

lizację kończącego się w grudniu polsko 
-niemiecko-ukraińskiego projektu. Swoimi 
dokonaniami w dziedzinie samorządowych 
inicjatyw PPP dzielili się przedstawiciele 
miast partnerskich: Krakowa, Norymbergii 

i Lwowa oraz firmy WARBUD i SIEMENS za-
angażowane we współpracę z partnerami 
publicznymi. Międzynarodowa konferencja 
była jednym z ostatnich zadań projektu, 
zainicjowanego przez Krakowski Zarząd 

– Mieszkańcy Krakowa coraz częś-
ciej poruszają się po mieście rowerami. 
Co ich do tego zachęca?

– Transport rowerowy jest ważną częś-
cią zintegrowanego systemu komunikacji 
miejskiej. Nie zanieczyszcza środowiska, 
jest tani i ułatwia poruszanie się po mie-
ście. Zyskuje zwolenników jeśli dostoso-
wana jest do tego infrastruktura i spraw-
ny system bezobsługowych wypożyczalni 
rowerów. Kraków jest przyjazny dla ro-
werzystów, dlatego podejmujemy ciągle 
nowe inicjatywy, aby zachęcać ludzi do 
korzystania z takiego środka transportu. 
Właśnie podpisaliśmy  umowę koncesyj-
ną z partnerem prywatnym, który wyłoży 
całość środków na zakup 1500 rowerów 
czwartej generacji, a także utworzenie 
150 nowych stacji postojowych w mieście 
i będzie tym systemem skutecznie zarzą-
dzał. Jednoślady wyposażone w nowo-
czesne urządzenia, komputer pokładowy 
i GPS, można będzie łatwo monitorować. 
Rowery będą służyć użytkownikom przez 
cały rok, również w zimie. Umowa kon-
cesyjna zawarta została z partnerem 
prywatnym na 8 lat. Jesteśmy pierwszym 
miastem w Polsce, które uruchamia taki 
system  w formule PPP. 

– Kiedy rusza ten projekt?
– Pilotażowa wypożyczalnia jedno-

śladów czwartej generacji już działa, ale 
cały projekt  ruszy na wiosnę 2017 roku. 
Zastąpi dotychczasowy system rowerów 

miejskich, który wprowadziliśmy w 2008 
roku, również jako pierwsi w Polsce. Ten 
ruch bardzo się rozwija i z każdym ro-
kiem mamy coraz więcej użytkowników. 
Podróżowanie rowerem stanowi ok. 4,5 
proc. w strukturze korzystania z innych 
środków lokomocji w mieście. Chcemy 
ten udział zwiększyć do 6 proc. w ciągu 
najbliższego roku, dlatego oferujemy co-
raz atrakcyjniejszą komunikację rowero-
wą. W Krakowie studiuje ponad 200 tys. 
studentów. Większość z nich przyjeżdża 
samochodami. W ciągu roku akademi-
ckiego pojawia się na naszych ulicach  
o prawie 30 proc. więcej pojazdów, co 
wpływa na wzrost zanieczyszczeń komu-
nikacyjnych. Ze względów środowisko-
wych komunikacja rowerowa i szynowa 
jest najlepszą alternatywą i stanowi dla 
władz miasta najwyższy priorytet. Cieszy-

my się, że nasze wysiłki na rzecz rozwoju 
mobilności są dostrzegane i doceniane 
w Unii Europejskiej i że możemy takie in-
westycje realizować w modelu PPP. 

– Kto bardziej zyskuje na umowie 
koncesyjnej partner publiczny czy pry-
watny?

– Kontrakt jest korzystny dla obu stron. 
Miasto oszczędza środki budżetowe na 
inne ważne inwestycje, a partner prywat-
ny zarabia na profesjonalnie świadczonej 
usłudze, ponieważ zna się na biznesie. To 
jest dobra współpraca. Mamy już takie 
przykłady w mieście, bo inwestycje w for-
mule PPP próbujemy realizować w Kra-
kowie od 2006 r. Zaczęliśmy od parkingu 
podziemnego pod Placem na Groblach, 
żeby pozbyć się pojazdów z ulic w cen-
trum miasta i rozwiązać problem. Wtedy 
zastosowaliśmy metodę koncesji budow-
lanej, takiego quasi partnerstwa. Z in-
westorem wybranym w przetargu, pod-
pisaliśmy umowę na 70 lat. Hiszpańska 
firma zaprojektowała, wybudowała i sfi-
nansowała tę inwestycję za ok. 60 mln zł 
z własnych środków i teraz zarządza tym 
dwupoziomowym parkingiem na 600 sta-
nowisk w sąsiedztwie Wawelu. Opłaty za 
parkowanie rekompensują inwestorowi 
poniesione nakłady inwestycyjne. Istot-
ną częścią tego przedsięwzięcia była też 
modernizacja placu Na Groblach, oraz za-
bytkowych ulic wlotowych, a także prze-
budowa szkolnego ośrodka sportowego, 

który na tym placu się znajduje. Miasto 
nie angażowało w ten projekt właściwie 
żadnych środków, a teraz czerpie z tego 
korzyści, bo rozwiązany został problem. 

– To zachęciło samorząd do finanso-
wania kolejnych projektów w modelu 
PPP?

– Chcieliśmy sięgać po kapitał prywat-
ny, żeby nadrabiać zaległości cywilizacyj-
ne w kilku dziedzinach. Jednak te plany 
pokrzyżował nam kryzys gospodarczy 
w 2008 r jaki dotknął Europę. Nie było 
chętnych do takich działań. Kolejną prze-
szkodą stało się rozporządzenie ministra 
finansów z 23 grudnia 2012 r. który za-
kwalifikował PPP do długu publicznego. 
Obowiązywał nas wskaźnik zadłużenia 
60 proc. a ponieważ balansowaliśmy na 
granicy to podejmowanie takich działań 
stało się niemożliwe. Późniejsze regulacje 
i nowe ustawy o PPP i koncesjach na usłu-
gi budowlane zachęciły nas ponownie 
do przygotowania kolejnych projektów. 
Przykładem jest budowa z partnerem 
prywatnym 9 ha cmentarza komunalne-
go w Krakowie. Przedsięwzięcie podzielo-
no na kilka etapów. W pierwszej kolejno-
ści inwestor wykonał spopielarnię wraz 
z obiektem ceremonialnym, która funk-
cjonuje już od marca tego roku. Będzie 
ją eksploatował przez 30 lat kontynuując 
w międzyczasie budowę cmentarza. Pra-
cujemy też nad innymi projektami. Od 
dwóch lat nad dużym przedsięwzięciem, 
związanym z budową Centrum Obsługi 
Inwestora, czyli de facto nowego ratusza, 
żeby poprawić obsługę mieszkańców i in-
westorów, ponieważ od dawna borykamy 
się z trudnościami lokalowymi. Projekt 
jest już gotowy. 

– Jaki jest koszt tej inwestycji?
– Prawie 250 mln zł. Przystępujemy 

teraz do wyboru partnera prywatnego 
w wyniku dialogu konkurencyjnego na 
jego realizację. Zdecydowaliśmy się na 

formułę PPP i w przyszłym roku ogłosi-
my przetarg. Od koncesji przechodzimy 
teraz do trudniejszych umów związanych  
z opłatą na dostępność. Zamierzamy 2/3 
powierzchni biurowej wynajmować na 
nasze potrzeby w formie opłaty za do-
stępność, natomiast 1/3 chcielibyśmy 
oddać do dyspozycji partnera prywatne-
go, aby mógł tam prowadzić działalność 
biznesową.

– W kolejnych projektach opłata za 
dostępność zdominuje stosowane do-
tychczas koncesje?

– Wybór metody wynagradzania part-
nera prywatnego będzie zależał od cha-
rakteru realizowanej inwestycji. W for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego 
zamierzamy w najbliższym czasie wykonać 
jeszcze kilka projektów związanych m.in. 
z modernizacją i rozbudową ośrodków 
rekreacyjnych i basenów. Chcemy też 
rozwijać w tej formule  budownictwo ko-
munalne. Na listach oczekujących na takie 
mieszkania z różnych przyczyn jest ok. 
3 tys. rodzin. To są nasze zamierzenia na 
najbliższą przyszłość, ale mamy również 
plany na znacznie odleglejszą perspekty-
wę. Zespół ekspercki Ministerstwa Rozwo-
ju przygotowuje model PPP na realizację 
inwestycji infrastrukturalnych w miastach. 
Rozpoczął od Krakowa. Jesteśmy tym bar-
dzo zainteresowani, ponieważ można bę-
dzie łączyć kapitał prywatny ze środkami 
budżetu miasta i funduszami unijnymi. 
Liczymy na takie hybrydowe projekty. 
Jak skończą się pieniądze unijne po 2022 
roku wówczas postawimy głównie na PPP 
w realizacji dużych inwestycji. Już teraz 
o nich myślimy. Przygotowujemy np. pro-
jekt budowy metra albo kolei podziemnej 
w Krakowie, a to wymaga ogromnych 
nakładów. Nie obawiamy się współpracy 
z biznesem, bo relacje z partnerami pry-
watnymi są przejrzyste, transparentne 
i bardzo korzystne dla miasta. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

MATEUSZ MORAWIECKI, wicepremier, minister rozwoju i finansów: 

Ministerstwo Rozwoju kończy już prace nad polityką krajową i prze-
glądem prawa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Proponowane rozwiązania będą zachęcać do rozwoju rynku PPP w Pol-
sce i do finansowania inwestycji publicznych w tej formule. Partnerstwo 
publiczno-prywatne jest bardzo ważną niszą inwestycyjną. Ten proces 
postępuje dużo lepiej niż do tej pory. Środki, które pozyskaliśmy z Planu 

Junckera, który ma ścisły związek z PPP potwierdzają, że możemy skuteczniej tworzyć 
montaż linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów infrastrukturalnych. Jest to 
niewykorzystany jeszcze element w procesie inwestycyjnym. Wierzę, że chociaż wolno, 
to jednak rozpędzamy się w dobrym kierunku. Przedsiębiorcy muszą mieć gwarancję, że 
jeśli nawet popełnią jakiś błąd to nie grozi im za to prokurator. Nasze rozwiązania mają 
motywować, wspierać i zachęcać samorządy oraz przedsiębiorców do realizowania pro-
jektów w modelu PPP. To przyśpieszy dalszy rozwój gospodarczy.

Infrastruktury Sportowej, sfinansowanego 
ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej 
Współpracy.

– Chcemy, aby partnerstwo publiczno-
prywatne było stałym elementem życia go-
spodarczego naszego miasta – powiedział 
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 
podczas otwarcia konferencji. – Zależy 
nam na tym, żeby ta formuła znalazła  po-
wszechne zastosowanie zarówno przy bu-
dowie budynków użyteczności publicznej, 
jak i przy rozbudowie i modernizacji infra-
struktury, w tym m.in. rekreacyjno-spor-
towej. Sukces takich przedsięwzięć zależy 
nie tylko od dobrej współpracy partnerów, 
ale także od wzajemnego do siebie zaufa-
nia wszystkich stron tego procesu – rzą-
dowej, samorządowej i przedsiębiorców. 
Wtedy na pewno będą efekty.

Potwierdzali to również pozostali 
uczestnicy konferencji. Rząd bawarski 

od ponad 20 lat wspiera lokalne inwe-
stycje realizowane w formule PPP i ma 
wiele osiągnięć w tej dziedzinie. Więk-
szość szkół i ośrodków sportowych m.in. 
w Norymberdze wybudowana została 
przy udziale partnerów prywatnych. Go-
ście z Bawarii, najlepiej rozwiniętego go-
spodarczo kraju związkowego Niemiec, 
zachęcali do upowszechniania tego mo-
delu w Polsce. Kraków, wzorując się na  
dobrych przykładach stara się skutecznie 
ten model upowszechniać w swoich dzia-
łaniach inwestycyjnych. 

Finansowanie projektów w formule 
PPP jest wielkim wyzwaniem i potrzebuje 
rządowego wsparcia. Dużą nadzieją na roz-
wój tego rynku w Polsce są nowe regulacje 
legislacyjne oraz kończące się w Minister-
stwie Rozwoju prace nad nową strategią 
i polityką rządu w sprawie partnerstwa-
publiczno prywatnego. (ow) 

Makieta Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Tadeusz Trzmiel, wiceprezydent Krakowa

Fot. Archiwum
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Doskonalenie kompetencji i wymiana wiedzy między przywódcami państw oraz liderami sekto-
ra publicznego i prywatnego w budowaniu potencjału dla zrównoważonego rozwoju należy do 
priorytetowych zadań światowej sieci CIFAL, powołanej w 2002 roku pod egidą ONZ. Siedziba 
organizacji znajduje się w kilkunastu miastach świata. W Płocku od 12 lat działa jedyne na całą 
Europę Środkową i Wschodnią centrum CIFAL jako afiliowany ośrodek Instytutu ONZ ds. Badań 
i Szkoleń UNITAR. Jego nowym dyrektorem od maja br. jest Jacek Terebus, zastępca prezydenta 
Płocka ds. rozwoju i inwestycji.

Projekty szyte na miarę

– Dyrektor płockiego ośrodka ma status i paszport dy-
plomaty. To panu pomaga w realizacji zadań światowej 
sieci CIFAL?

– Naszą misją jest popularyzowanie wśród decyden-
tów różnych szczebli wiedzy i dobrych praktyk doty-
czących zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. 
Bagatelizowanie szkodliwej dla środowiska działalności 
powoduje nieodwracalne skutki społeczne i gospodarcze. 
Szansą dla świata jest zachowanie równowagi między 
przyrodą i postępem cywilizacyjnym. Władze lokalne od-
rywają w tym procesie szczególną rolę. Od ich kompeten-
cji i podejmowanych decyzji wiele zależy. Pomagamy im 
w tym, ponieważ organizujemy profesjonalne szkolenia 
z udziałem światowych specjalistów, których zapraszamy 
do współpracy. Inspirujemy samorządowców do tego 
żeby „myśleli globalnie, ale działali lokalnie”. Tą wiedzą 
dzielimy się też z innymi partnerami w kraju i za granicą. 
Status dyplomatyczny wzmacnia nasz prestiż w krajowych 
i międzynarodowych rozmowach. Płock naprawdę liczy 
się w świecie, a na szkolenia do nas przyjeżdżają ludzie ze 
wszystkich kontynentów. To ma również bardzo ważne 
znaczenie wizerunkowe dla miasta. 

– Płocki CIFAL był do niedawna spółką gminną. Teraz 
włączony został w struktury ratusza. Taka zmiana jest 
korzystniejsza?

– Przez pierwszych sześć lat CIFAL był w strukturach na-
szego urzędu. W 2010 r. UNITAR dał nowe wytyczne, żeby 
tworzyć odrębne jednostki. W Płocku zdecydowano się na 
formułę spółki prawa handlowego. Teraz włączyliśmy ten 
ośrodek  ponownie w strukturę ratusza, bo utrzymanie 
jest tańsze. Odpadło nam  wynagrodzenie dla członków 
zarządu i pracowników. Przejęliśmy te obowiązki. To po-
zwala lepiej koordynować wszystkie działania i skuteczniej 
współpracować z inwestorami i biznesem. Wspólnie po-
dejmujemy ciekawe inicjatywy związane m.in. z zagospo-
darowaniem Wisły, mobilnością transportu publicznego, 

Po termomodernizacji Zespół Szkół nr 2 w Płocku stał się bar-
dzo nowoczesnym obiektem 

poprawą efektywności energetycznej obiektów, co do-
skonale wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Za-
chęcamy do realizowania takich inwestycji w formule PPP. 
Wspólnie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatne-
go zamierzamy w Płocku organizować branżową imprezę 
targową PPP z udziałem przedstawicieli obu tych sekto-
rów i propagować taki model finansowania inwestycji. W 
rozwoju tego rynku wykorzystamy doświadczenia naszych 
miast partnerskich  zrzeszonych w sieci CIFAL, bo chcemy 
tworzyć dobre wzorce dla samorządów w dziedzinie PPP. 

– Miasto angażuje się w realizację projektów w for-
mule PPP?

– Od dłuższego czasu podejmujemy takie próby, ale 
nie wszystko kończy się sukcesem. Wzorując się na do-
świadczeniach naszych zachodnich partnerów chcie-
liśmy dostosować szpital miejski do współczesnych 
standardów lecznictwa. Opracowane przez specjalistów 
szczegółowe analizy wykazały, że w tym przypadku PPP 
jest nieopłacalne. Podmiot prywatny wyliczył sobie 
wysoką kwotę za ryzyko, ponieważ kontrakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia są nieprzewidywalne. Nie ma 
żadnej gwarancji na zapewnienie stałego finansowania 
usług medycznych. Na Zachodzie gdzie służba zdrowia 

Przed rokiem Instytut zaprosił Płock do uczestni-
ctwa w największej corocznej konferencji promu-
jącej w kraju PPP w ramach projektu SpeedUppp. 
W związku z koniecznością popularyzacji kolejnych 
inwestycji planowanych przez samorządy, IPPP oraz 
Płock, planują w najbliższym czasie reaktywowanie 
Targów PPP i kolejnej edycji SpeedUppp. Wymiana 
wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń może przy-
nieść wiele korzyści stronie publicznej i prywatnej.

– Aktywne promowanie formuły PPP i oferty inwe-
stycyjnej podmiotów publicznych w ramach targów 
i konferencji, jest przewidziane w najbliższym czasie 
– podkreśla Bartosz Korbus, dyrektor Instytutu Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego. – Prace nad ostatecz-
nym kształtem tego wydarzenia jeszcze trwają.  Płock 
jest bardzo dobrze do tego przygotowany. W mieście 
funkcjonuje wspaniała ekipa ludzi, profesjonalnie zaj-
mujących się promowaniem projektów inwestycyjnych 
w formule PPP i procedur ich wdrażania. Branżowe 
spotkania specjalistów w ramach targów, jak również 
konferencje i warsztaty są bardzo potrzebne samorzą-
dowcom, inwestorom i doradcom. Uczestnicząc jako 
IPPP w takich wydarzeniach jak ostatnio w warszawskiej 
konferencji „Liderzy innowacyjności” czy krakowskim 
Forum PPP dzielimy się merytoryczną wiedzą. Instytut 

zachęca samorządy do wdrażania kolejnych projek-
tów, przekazując pozytywne relacje z pracy  zespołu i 
grupy roboczej, działających w Ministerstwie Rozwoju, 
w które byliśmy zaangażowani. Najistotniejsze, że pod 
jednym kierownictwem działu gospodarki i rozwoju re-
gionalnego (a od niedawna finansów) po raz pierwszy 
udało się kompleksowo podejść do aktywizacji rynku 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaproponowane 
rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe będą z 
pewnością satysfakcjonujące dla zainteresowanych. Je-
śli to wszystko nad czym intensywnie pracowaliśmy od 
wielu miesięcy przełożone zostanie teraz na akty praw-
ne i przychylna dla tego rynku politykę rządu, to per-
spektywy dla  rozwoju PPP w Polsce będą bardzo dobre. 
Rząd powinien teraz doprowadzić do przeprowadzenia 
kilku projektów pilotażowych, żeby dać dobry przykład 
samorządom i przedsiębiorcom w realizacji publicznych 
inwestycji. To będzie jasny sygnał poparcia dla tej for-
muły. Niebawem przystąpimy razem z MR do zbierania 
danych o planowanych projektach. Zachęcamy do kon-
taktu z Departamentem PPP oraz z IPPP, ponieważ na 
zlecenie MR zbieramy dane o rynku PPP, niezbędne dla 
stworzenia stosownej bazy takich projektów. Dostęp do 
tych informacji na stronie MR będzie powszechny. To 
nam wszystkim bardzo ułatwi współpracę.

Samorząd Płocka bardzo aktywnie angażuje się w promowanie zadań publicznych realizowa-
nych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przykładem edukacyjnej roli miasta było 
zorganizowanie w 2012 roku pierwszej edycji targów PPP. Przy tej okazji władze lokalne nawią-
zały współpracę z podmiotami zajmującymi się rozwojem tego rynku w Polsce, w tym również 
z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

PROJEKTY PILOTAŻOWE RZĄDU BĘDĄ MOTYWOWAĆ INWESTORÓW PUBLICZNYCH

Przykład idzie z góry

ANETA POMIANOWSKA–MOLAK, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Płocka  

Perspektywa finansowa 2014 -2020 to ostatnia szansa na wsparcie z funduszy unijnych projektów rea-
lizowanych przez samorządy. Część inwestycji uda się z tych środków sfinansować, ale do wykonania 

mamy ich znacznie więcej. Nowych zadań poprawiających standard i komfort życia w miastach i gminach 
stale przybywa, bo rosną oczekiwania mieszkańców. Budżety samorządów są za skromne, żeby im sprostać 
i sfinansować wszystko z własnych środków. Do tego niezbędny jest kapitał partnerów prywatnych, który po-
zwala na szybką i skuteczną realizację inwestycji publicznych. Samorządy mają już w tym zakresie bardzo do-

bre doświadczenia i mogą się nimi podzielić, motywując innych do pójścia tą drogą. Taki katalog dobrych praktyk powinien być 
zamieszczony na stronie Ministerstwa Rozwoju. To umożliwiłoby zainteresowanym bezpośredni kontakt z praktykami, którzy 
przeszli pomyślnie całą procedurę od dialogu konkurencyjnego do zawarcia umowy. Z przepisów prawnych i podręczników nie 
można się wszystkiego nauczyć. Bardzo ważne są doświadczenia praktyków realizujących projekty PPP. Samorządowcy mogą 
się wzajemnie od siebie uczyć i to będzie najlepsza lekcja. Z całym szacunkiem dla urzędników i różnych doradców, myślę że 
nasza wiedza może być bardziej pomocna. Nie wszystko da się dokładnie skopiować. Każdy projekt wymaga indywidualnego 
podejścia i oceny. To nie są inwestycje realizowane w tradycyjny sposób, bo łączą partnerów na wiele lat. Partnerstwo wyma-
ga zupełnie innego podejścia. Problemy się rozwiązuje z korzyścią dla obu stron zamiast straszenia się karami. Dla partnera 
prywatnego nie tylko zysk, ale również interes  publiczny jest ważny. To jasno wynika z naszych płockich doświadczeń, którymi 
chętnie dzielimy się z innymi samorządami. Przestają się wówczas bać PPP i biorąc z nas przykład przystępując do takich 
projektów. To są bardzo cenne wskazówki dla samorządów, które ze sobą nie rywalizują tylko się od siebie wzajemnie uczą.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

jest inaczej finansowana takie przedsięwzięcia się uda-
ją. Jeśli u nas zmienią się zasady powrócimy do tego  
pomysłu. Każda inwestycja planowana do realizacji 
w modelu PPP wymaga bardzo wnikliwej oceny i ana-
lizy opłacalności. W Płocku zaczęliśmy od projektów 
najprostszych, związanych z modernizacją energetycz-
ną obiektów użyteczności publicznej. Dialog techniczny 
z Siemensem trwał prawie półtora roku, zanim dopraco-
waliśmy wszystkie szczegóły. Przed rokiem podpisaliśmy 
bardzo korzystną dla nas umowę w formule opłaty za 
dostępność. Partner prywatny wyłożył 17 mln zł na wy-
konanie zadań inwestycyjnych w 24 obiektach, a my nie 
wydaliśmy z kasy budżetu ani grosza. Inwestycję będzie-
my spłacać z oszczędności za ograniczenie zużycia ener-
gii. Przedsięwzięcie jest już na finiszu. Wszystkie zadania 
inwestycyjne będą wykonane do końca grudnia. Siemens 
przez 17 lat będzie zarządzał całym procesem energe-
tycznym w tych budynkach. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tej współpracy z partnerem biznesowym i myślimy już o 
kolejnym projekcie modernizacji energetycznej. 

– To będzie kontynuacja pierwszego projektu?
– Planujemy II etap tego przedsięwzięcia, ponieważ 

pozostało nam jeszcze sporo obiektów, które wymagają 
dużych nakładów inwestycyjnych na termomodernizację. 
Takie działania należy robić kompleksowo, żeby uzyskać 
jak najlepsze efekty, w tym także ekologiczne. Ustawa 
o efektywności energetycznej wyraźnie określa, że samo-
rząd powinien dbać o redukcję emisji CO2 i oszczędność 
energii. To jest jedno z podstawowych założeń zrówno-
ważonego rozwoju. Bez zaangażowania prywatnego kapi-
tału takie projekty z własnych środków prowadzilibyśmy 
przez kilkanaście lat. Po zakończeniu ostatniej  inwestycji 
cały proces trzeba byłoby rozpoczynać od początku bo 
urządzenia i technologie szybko się starzeją. Jedną z pod-
stawowych zalet finansowania projektów w ramach PPP, 
jest to, że samorządy nie wydają pieniędzy na te przedsię-
wzięcia z budżetowej kasy. Spłacają je w korzystnych ra-
tach przez wiele lat. To ma bardzo duże dla nas znaczenie. 
Przy zawsze za krótkiej kołdrze zostają nam środki na nie-
zbędne inwestycje np. na budowę żłobków, przedszkoli, 

infrastruktury komunalnej, ponieważ nie wszystko można 
realizować z partnerami prywatnymi,  którzy nie działają 
charytatywnie tylko biznesowo.

– Planowane są kolejne wspólne inwestycje z partne-
rami biznesowymi?

– Mamy w przygotowaniu kilka takich projektów. 
Ogłaszamy właśnie przetarg na budowę Centrum Spor-
towo – Rekreacyjnego w Płocku. Jesteśmy po etapie 
analiz. Doradcy zweryfikowali nasze oczekiwania, tak 
żeby ta inwestycja była dla obu stron opłacalna. Często 
się zdarza, że zbyt ambitne projekty są nierentowne 
i przynoszą straty. Nam taki scenariusz nie grozi bo przy-
gotowujemy się do tej inwestycji bardzo profesjonalnie. 
Wszystko jest szyte na miarę. To samo dzieje się z ko-
lejnymi projektami. Myślimy o modernizacji oświetle-
nia ulicznego na energooszczędne. Jesteśmy na etapie 
audytu energetycznego w tym zakresie. Mamy też inne 
projekty nad którymi intensywnie pracujemy. Wszystkie 
są dokładnie analizowane przez naszych i zewnętrz-
nych specjalistów. Chcemy się zająć rewitalizacją za-
bytkowych obiektów na zabytkowej płockiej Starówce 
i budownictwem komunalnym w formule PPP. Wtedy 
oddamy do użytku ok. stu, a może i 150 mieszkań w cią-
gu trzech lat zamiast 30 gdybyśmy to robili własnymi 
siłami. Współpraca z partnerami prywatnymi przynosi 
znacznie więcej korzyści niż obaw dlatego będziemy ja 
intensywnie rozwijać. Optymistycznie patrzymy w przy-
szłość. Nie kończymy na marzeniach tylko działamy. 

Rozmawiała Jolanta Czudak   
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Przekonały się o tym samorządy, które z suk-
cesem zakończyły takie inwestycje. Przed kilkoma 
laty kiedy partnerstwo publiczno prywatne (PPP) 
nie było jeszcze w Polsce popularne, gmina Ra-
dzionków, jako pierwsza w kraju zrealizowała taki 
projekt. Objęto nim kilka szkół, w których ocieplo-
no ściany, wymieniono instalacje i węzły grzewcze, 
oświetlenie oraz nieszczelne okna, przez które ucie-
ka nawet do 40 proc ciepła.  

– Analizy wykonane po pierwszym roku zarzą-
dzania energią w zmodernizowanych obiektach, 
potwierdziły osiągnięcie oszczędności na poziomie 
55 proc. w stosunku do poprzedniego zużycia ener-
gii cieplnej – przypomniał Marek Tobiacelli, dyr. 
działu efektywności energetycznej, Siemens Sp. 
z o.o., na forum samorządowym PPP w Krakowie. 
– Podobnych inwestycji wykonaliśmy już kilkadzie-
siąt na terenie całego kraju, ograniczając zużycie 
energii od 30 do 70 proc. Największa inwestycja 
była w Sosnowcu, gdzie kompleksową moderniza-
cję energetyczną objęto prawie 90 szkół. 

Poza projektami w budynkach oświatowych, Sie-
mens coraz częściej realizuje takie przedsięwzięcia 
w placówkach służby zdrowia. W Mazowieckim 
Szpitalu Bródnowskim w Warszawie udało się ogra-
niczyć roczne zużycie energii o ok. 50 proc. Istotą 
takich projektów poza pracami związanymi z mo-
dernizacją obiektów jest przede wszystkim budowa 
zdalnego systemu monitorowania, sterowania i za-
rządzania energią.

– Modernizacja energetyczna  przestarzałych 
budynków użyteczności publicznej,  których  w ca-
łym kraju jest bardzo dużo staje się koniecznością 
– podkreślał Marek Tobiacelli. – Pozwoli na ogra-

Grupa VINCI zaangażowana jest od kilkunastu lat 
w budowę i modernizację dużej liczby szkół, ośrod-
ków sportowo rekreacyjnych oraz innych obiektów 
użyteczności publicznej w wielu miastach na tere-
nie całej Bawarii. Usługi te świadczy kompleksowo 
w formule PPP. Goszczący na międzynarodowym 
forum samorządowym PPP w Krakowie przedstawi-
ciele rządu bawarskiego i Norymbergii mówili o im-
ponujących efektach i korzyściach wynikających 
z tej współpracy z Grupą VINCI, natomiast szefowie 
Warbudu dzielili się polskimi doświadczeniami.

– Podobne efekty możemy mieć również w Pol-
sce – zapewniał w swoim wystąpieniu Mirosław 
Józefczuk, członek zarządu i dyrektor administra-
cyjno-finansowy w spółce Warbud S.A. – Po zmia-
nie nastawienia administracji rządowej do partner-
stwa publiczno – prywatnego pojawiało się więcej 
projektów. W ostatnich latach nastąpiło też znacz-
ne przyspieszenie z podpisywaniem takich umów. 
Jest ich już 110, w tym jedyny projekt rządowy na 
budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, który 
realizuje Warbud. Usługa jest kompleksowa. Obej-
muje projektowanie, finansowanie, wykonanie i za-
rządzanie obiektem przez 20 lat w formie opłaty za 
dostępność. 

Warbud stawia za wzór projekt nowosądecki 
realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
ponieważ wpłynął na uzdrowienie nieprzychyl-
nej atmosfery, jaka istniała przez lata wobec PPP. 
Relacje biznesowe na styku sektora publicznego 
z prywatnym obarczone były podejrzeniami m.in. 
o korupcję. Dobry klimat wokół partnerstwa zerwał 
w tym mitem. Formuła dialogu konkurencyjnego 
i negocjacji na etapie przygotowywania  dokumen-
tacji przetargowej, przejrzystość postępowania 

niczenie ogromnej skali marnotrawstwa energii 
w Polsce. PPP może te problemy sukcesywnie roz-
wiązywać. Jego wielką zaletą jest sposób finanso-
wania tego typu przedsięwzięć. 

Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi 
z oszczędności, jakie wygenerowane zostaną na 
skutek racjonalnego zarządzania energią. Jeśli part-
ner prywatny tego nie zagwarantuje ponosi kary 
finansowe, dlatego tak realizuje inwestycje, aby na 
tym nie stracić, tylko zarobić. 

– Przy naszym doświadczeniu w realizacji takich 
przedsięwzięć porażki się nie zdarzają, choć pewne 
ryzyko zawsze istnieje, bo umowy są wieloletnie 
– zastrzega dyrektor Marek Tobiacelli. – Ryzyko 
może być związane m.in. ze zmianami społecznymi 
i makroekonomicznymi, które w dłuższej perspekty-
wie trudno jest przewidzieć. Planowana przez rząd 
reforma oświaty może np. spowodować, że część 
szkół zmieni swoje przeznaczenie i trzeba będzie te 
obiekty inaczej zagospodarować. Nie wiemy też jak 
będą się kształtowały  ceny energii. Znaków zapy-
tania jest dużo więcej, dlatego ryzyko powinno być 
równomiernie rozkładane na partnerów. 

Prace zespołu ekspertów w Ministerstwie Roz-
woju zmierzają właśnie w tym kierunku. Ułatwie-
nia systemowe nad którymi pracuje rząd będą mia-
ły istotne znaczenie dla skutecznej realizacji takich 
projektów w formule PPP. (jo)

i podpisywania umów zapewniła  transparentność 
podejmowanej współpracy między partnerem pub-
licznym i prywatnym.

– Raz przeprowadzona procedura gwarantuje 
zamawiającemu spokój na wiele lat – przekonywał 
Mirosław Józefczuk. – Zmniejsza również koszty 
związane z wprowadzaniem kolejnych etapów i od-
rębnych postępowań przy tradycyjnej metodzie 
m.in. na utrzymanie, czy zarządzanie infrastrukturą 
w przyszłości. Przy kompleksowej realizacji projek-
tu cały ciężar bierze na siebie partner prywatny. 
Ponosi odpowiedzialność za takie wykonanie inwe-
stycji, aby do niej nie dokładać za remonty w czasie 
wieloletniej eksploatacji obiektu. Wybiera tech-
nologie i rozwiązania gwarantujące niezawodność 
i wysoką jakość. Sąd w Nowym Sączu ma być takim 
przykładem.  

Będzie to jeden z najnowocześniejszych budyn-
ków sądowych w Polsce, doskonale wyposażony, 
z klimatyzacją we wszystkich pomieszczeniach 
i parkingami podziemnymi.

Pierwsza rządowa inwestycja PPP ma ogromne 
znaczenie dla rozwoju tego rynku w Polsce. Od 
powodzenia budowy Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu w dużym stopniu zależy, czy inne organy ad-
ministracji rządowej zdecydują się na realizację in-
westycji w tej formule. (gt)

Korzyści płynące z racjonalnego i efektywnego zarządzania energią, ograniczające w znaczący 
sposób jej zużycie, motywują samorządy do modernizacji energetycznej obiektów użytecz-
ności publicznej. W realizację takich projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatne-
go zaangażowana jest firma Siemens. Lider najlepszych rozwiązań technologicznych w dzie-
dzinie inteligentnego wytwarzania, oszczędnego gospodarowania i zarządzania energią, 
gwarantuje swoim partnerom uzyskanie bardzo dobrych efektów. 

O przewadze partnerstwa publicznego – prywatnego nad klasycznym modelem realizacji in-
westycji przemawia wiele argumentów, w tym finansowych i ekonomicznych. Komplekso-
wy projekt na finansowanie, budowę i utrzymanie obiektu w formule PPP może być nawet 
o 20 proc. tańszy od tradycyjnego. Takie są doświadczenia jednego z największych na świecie 
koncernów w sektorze budownictwa Grupy VINCI, do której należy firma Warbud S.A.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRZYNOSI OSZCZĘDNOŚCI SAMORZĄDOM I GOSPODARCE 

Niższe rachunki 

PIERWSZA RZĄDOWA INWESTYCJA

Dobry czas dla PPP

Naszą misją jest tworzenie prostych i przej-
rzystych platform, gwarantujących, że kluczowe 
informacje są dostępne na pierwszy rzut oka. Za-
projektowany przez nas serwis pozwala na łatwe 
dodawanie treści i zdjęć a szybkie ładowanie, przy-
gotowanie na dużą liczbę odwiedzin i jasny układ 
podstron sprawiają, że użytkownicy błyskawicznie 
odnajdują potrzebną informację. Zastosowane 
przez nas aplikacje i języki oprogramowania są 
tak dobrane, aby umożliwiały łatwe wprowadza-
nie zmian. Dzięki temu możemy być interaktywni 
z klientami i wprowadzać na bieżąco zmiany pro-
ponowane przez nas lub odbiorców bez naruszania 
ciągłości funkcjonowania portalu. Naszym zda-
niem innowacja to prostota. Widzimy w młodych 
ludziach koło napędowe gospodarki i innowacji. 
Chcemy ich wspierać i dawać 
im narzędzia i informacje, 
które posłużą im w podejmo-
waniu decyzji oraz poprawia-
niu jakości życia, rezultatów 
naukowych i zawodowych. 
Polska, jako kraj z największą 
i zarazem najbardziej wykwa-
lifikowaną studencką popu-
lacją w Europie Środkowo-
Wschodniej oraz z rosnącym 
procentem studentów zagra-
nicznych, dopiero raczkuje 
w rozwoju usług on-line dla 
studentów. Mając na uwadze powyższe stworzy-
liśmy Studenthire.pl i Studentliving.pl, których 
misją jest wspieranie studentów w ich najważniej-
szych obszarach życia, stanowiących bazę do osiąg-
nięć naukowych – takich jak praca i zamieszkanie.

Praca dla Każdego Studenta-Studenthire.pl 
pozwala wyszukać studentom atrakcyjną pracę 
(również na mapie blisko domu lub uczelni), którą 

z łatwością połączą ze studiami. Platforma zrzesza 
oferty zarówno od globalnych marek jak i lokal-
nych, małych i średnich przedsiębiorców. Aplikacja 
o pracę odbywa się jednym kliknięciem na dowol-
nym urządzeniu końcowym. Akademik dla Każde-
go Studenta-Studentliving.pl – nasza wyszukiwar-
ka akademików prywatnych na terenie całej Polski 
rozwiązuje problemy wyszukiwania odpowied-
niego zakwaterowania, wystarczy wpisać nazwę 
miasta lub uniwersytetu, aby szybko poznać cenę 
pokoju, jego dostępność, dokładną lokalizację lub 
przejrzeć galerię zdjęć. 

Akademiki prywatne oferują świetną alterna-
tywę dla kosztownego wynajmu mieszkania. Poza 
przejrzystymi i wygodnymi warunkami najmu oraz 
przystępną ceną, uwzględniającą media, często 

są atrakcyjnie położone oraz 
oferują wspólne przestrzenie 
promujące integrację wśród 
studentów. Z każdym rokiem 
przybywać będzie powierzch-
ni tego typu, często sygnowa-
nych markami liderów z rynku 
nieruchomości.

Co dalej? Będziemy roz-
wijać obecne serwisy i kon-
tynuować filozofię szybko 
działających i prostych plat-
form internetowych wspoma-
gających młodych ludzi w ich 

najważniejszych obszarach życia – wkrótce nowe 
portale dedykowane wspólnej przestrzeni pracy, 
mieszkaniom i środkom transportu.

Robert Chmielewski, Marcin Dyszyński  
– założyciele StudentGroup  

(www.studentliving.pl i www.studenthire.pl)

Największym wyzwaniem obecnego rozwoju rynku nowych technologii jest tworzenie aplikacji 
i rozwiązań funkcjonalnych i przejrzystych, trafiających bezpośrednio w potrzebę użytkownika. 
Internet został zasypany portalami oferującymi „wszystko dla wszystkich”. 

PRACA LUB MIESZKANIE DLA STUDENTÓW JEDNYM KLIKNIĘCIEM.

Innowacja w sieci

Założyciele portali: Robert Chmielewski (po prawej)  
i Marcin Dyszyński (po lewej)

Fot. Archiwum
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Opracowuje koncepcje organizacyjno-biznesowe 
oraz analizy przedinwestycyjne z uwzględnieniem kosz-
tów i  korzyści, wynikających z zapisów  ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy o koncesji na 
roboty budowlane i usługi. Przygotowuje memoranda 
inwestycyjne i prowadzi testy rynkowe wśród poten-
cjalnych partnerów prywatnych, a także wspiera zlece-
niodawcę w procesie negocjacji i finalizowania rozmów 
biznesowych kończących się podpisaniem umowy.

– Niewiele jest w Polsce firm specjalizujących się 
zarówno w pozyskiwaniu źródeł finansowania pro-
jektów, jak również ich realizacji w formule PPP – in-
formuje Magdalena Wojciechowska prezes firmy 
INGENIS sp. z o.o. – Nasze doświadczenie i wiedzę  
wykorzystujemy przy projektach hybrydowych, które 
powstają z połączenia dotacji unijnych, prywatnego 
kapitału przedsiębiorców oraz środków publicznych, 
które stanowią wkład własny inwestora. Przygotowu-
jemy teraz  postępowania dla Mielna i sąsiadującego 
z nim Będzina, dotyczące termomodernizacji budyn-
ków. W Kamiennej Górze toczy się postępowanie 
w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. 

Partnerzy prywatni już się zgłosili i mam nadzieję, że 
podejmą współpracę z sektorem publicznym. Będą to 

wzorcowe projekty hybrydowe i myślę, że przyczynią się 
do ożywienia tego rynku w Polsce, dodaje prezes firmy. 

Po udanej próbie z budową spalarni w Poznaniu, któ-
ra jest dotychczas największą inwestycją hybrydową w 
kraju, coraz więcej samorządów jest zainteresowanych 
wyborem takiego modelu finansowania inwestycji pub-
licznych. 

– W osiągnięciu tego sukcesu bardzo pomogło za-
angażowanie i pomoc strony rządowej przy  tworzeniu 
modelu finansowania – podkreśla Magdalena Wojcie-
chowska. – Samorządowcy oczekują takiego wsparcia 
oraz dostosowanych reguł prawnych i finansowych, 
które zachęcą do realizacji podobnych inwestycji. Zno-
welizowana ustawa PZP nie do końca odpowiada na te 
oczekiwania i wymaga dodatkowych korekt. Weźmy na 
przykład  dialog konkurencyjny, który jest doskonałym 
rozwiązaniem, ale nie jest do końca dopracowany. Sa-
morządy i przedsiębiorcy nie mogą mieć żadnych wątpli-
wości, w jaki sposób powinien się odbywać. 

Ważne jest także to, aby koszty kredytów banko-
wych dla partnerów prywatnych i samorządów były 
na podobnym poziomie, by nie tworzyć nadmiernych 
obciążeń. Teraz są znaczne różnice na niekorzyść firm. 
Być może BGK wkrótce to zmieni z korzyścią dla roz-
woju rynku PPP w Polsce. 

Ważne jest także to, aby koszty kredytów banko-
wych dla partnerów prywatnych i samorządów były 
na podobnym poziomie, by nie tworzyć nadmiernych 
obciążeń. Teraz są znaczne różnice na niekorzyść firm. 
Być może BGK wkrótce to zmieni z korzyścią dla rozwoju 
rynku PPP w Polsce. (jc)

Poznańska Grupa INGENIS od ponad 10 lat pomaga samorządom i przedsiębiorstwom 
w pozyskiwaniu funduszy na wykonanie zadań inwestycyjnych. Skuteczność firmy w się-
ganiu po dotacje unijne, granty i środki krajowe umożliwiła inwestorom wykonanie kilku-
set projektów, których łączna wartość przekroczyła 5 miliardów złotych. We współpracy 
z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego grupa angażuje się również od kilku lat 
w realizację przedsięwzięć w modelu PPP, w tym tzw. projektów hybrydowych. 

DOSTOSOWANE REGULACJE PRAWNO-FINANSOWE BĘDĄ ZACHĘCAĆ DO REALIZACJI INWESTYCJI

Projekty hybrydowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo
-Kopaszyn. Przykładowa inwestycja zrealizowana przy 
udziale firmy INGENIS
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Przykład idzie z góry


