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PPP 2007

PPP 1997

Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007.



579 ogłoszeń, 147 umów o PPP o wartości prawie 7,5 mld zł, skuteczność 25%

Infrastruktury transportowa (22), sport i turystyka (21), efektywność energetyczna (21)

Charakterystyka rynku PPP w Polsce

Źródlo: https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-II-kw-2020-07_2.pdf

https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-II-kw-2020-07_2.pdf


PPP a model tradycyjny – różnice 

Źródło: https://tokyo2020.org/en/sports/rowing/ https://images.app.goo.gl/1UH6X2ADWZCHCniCA

https://tokyo2020.org/en/sports/rowing/
https://images.app.goo.gl/1UH6X2ADWZCHCniCA


Korzyści formuły PPP dla sektora publicznego

Dostęp do prywatnego kapitału i know-how

Możliwość realizacji projektu poza bilansem 

Realizacja na czas i zgodnie z zaplanowanym budżetem

A sektor prywatny?



Mity, zagrożenia i wątpliwości

Brak wiedzy i doświadczenia

Dostępne środki UE

Transparentność i procedury

Skomplikowany proces 

Prywatyzacja

4P?



Najwyższa Izba Kontroli o PPP

NIK o PPP w 2012 r. NIK o PPP w 2020 r.

Nierzetelne przygotowanie niektórych 

przedsięwzięć PPP, co nie pozwoliło na 

wyłonienie partnera prywatnego do ich 

realizacji lub prowadziło do zawarcia 

umów na warunkach niekorzystnych dla 

podmiotu publicznego.

Próby realizacji przedsięwzięć PPP bez 

przeprowadzenia analiz wskazujących na 

optymalny sposób realizacji planowanej 

inwestycji publicznej.

Ignorowanie wyników przeprowadzonych 

analiz w postępowaniach zmierzających 

do wyboru partnera prywatnego. 

Przedsięwzięcia PPP w większości 

przypadków były przygotowywane i 

realizowane prawidłowo i skutecznie.

Przygotowywanie przedsięwzięć PPP 

oceniono pozytywnie.

Najsłabszym ogniwem realizacji 

projektów PPP, w ocenie NIK było 

zarządzanie przedsięwzięciami na etapie 

operacyjnym, gdzie wystąpiło najwięcej 

nieprawidłowości. 



Ustawa o Umowie 

Koncesji
Inne podstawy prawne

Ustawa 
o PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Podstawy prawne współpracy w ramach PPP

PZP!



Schemat realizacji przedsięwzięcia PPP
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Obowiązek podmiotu publicznego – PPP vs model tradycyjny

Analizy ekonomiczno-finansowe, prawno-organizacyjne i techniczne

Cel: wybór i weryfikacja (test rynku) najbardziej optymalnej drogi

Ocena Efektywności projektu PPP



Gospodarka odpadami – 20 ogłoszeń, 9 umów (31% wartości całego rynku!)

Gospodarka wod-kan – 35 ogłoszeń, 18 umów

Efektywność energetyczna (budynki i oświetlenie) – 57 ogłoszeń, 21 umów

PPP w sektorze ochrony środowiska w Polsce

Źródlo: https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-II-kw-2020-07_2.pdf

https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-II-kw-2020-07_2.pdf


Władza publiczna – silniejsze ograniczenia budżetowe…

Kapitał prywatny – silniejsze ograniczenia popytowe…

Partnerstwo – pozytywna odpowiedź?

PPP w dobie CoV

Podmiot publiczny Partner prywatny

• Dostęp do prywatnego kapitału

• Dostęp do know-how

• Stabilizacja poziomu cen

• Efektywność działania

• Wyższa jakość usług publicznych

• Stabilny długoterminowy kontrakt

• Pewność prowadzenia działalności

• Współpraca z wiarygodnym partnerem

• Możliwość stosowania innowacji

• Łatwiejszy dostęp do finansowania
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