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Dla kraju, którego roczne do-
chody do budżetu wynoszą 
około 282 mld zł, a wydatki 

– około 311 mld, oznacza to podwo-
jenie obecnego deficytu 28 mld zło-
tych. W grę wchodzą również inne 
rozwiązania, w tym długoterminowe 
zadłużenie się państwa. Nie jest to 
jednak dobre wyjście, gdyż może ono 
skutecznie utrudnić wejście naszego 
kraju do strefy euro.

Partnerstwo dla rozwoju

Alternatywą dla zadłużania się państwa 
jest zaangażowanie kapitału prywatne-
go w finansowanie wydatków na usługi 
pożytku publicznego. W wielu krajach 
Europy i świata takie rozwiązanie ma 
długie tradycje. Umożliwiło społeczeń-
stwom znacznie bogatszym od polskie-
go zaspokoić wiele aspiracji, a także 
szybko i sprawnie rozwinąć infrastruk-
turę publiczną. 
W Polsce nie ma żadnych obiektyw-
nych przeszkód, aby instrument współ-
pracy sektora publicznego z prywatnym 
nie mógł w funkcjonować. Możliwe 
jest również zastosowanie najnowszych 
rozwiązań w dziedzinie inżynierii finan-
sowej i wyspecjalizowanych rozwiązań 
prawnych, które zmniejszą ryzyko fi-
nansowe i techniczne. 
Jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że 
w polskim sektorze publicznym innowa-
cja przyjmuje się bardzo długo. Przykła-
dem może być wykorzystanie obligacji 
komunalnych lub przychodowych do 
pozyskania kapitału. Ustawę o obliga-
cjach, która umożliwiła jednostkom sa-

Infrastruktura 
bez barier 

WitolD GrzyboWski

Agencja ratingowa Fitch Ratings zajęła się oceną kosztów przygotowań Polski  
do Euro 2012. Według agencji zamkną się kwotą 27 mld euro (92 mld zł).
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morządu terytorialnego emitowanie tego 
rodzaju papierów, przyjęto 29 czerwca 
1995 roku, jednak do pierwszych emisji 
doszło dopiero w roku 2000.
Jeżeli popatrzeć na datę ogłoszenia 
ustawy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, 28 lipca 2005, to niezaleznie 
od wad prawnych, mamy jeszcze kilka 
lat zanim ten instrument się przyjmie. 
Oczywiście jest możliwe, że klimat po-
lityczny ostatnich dwóch lat może takie 
opóźnienie dodatkowo wydłużyć, bo 
współpraca sektora publicznego z pry-
watnym w każdym kraju jest podatna 
na czynniki polityczne i zależy od woli 
sektora publicznego.
W Polsce realizuje się w ten sposób róż-
ne projekty – począwszy od inwestycji 
mieszkaniowych dla gmin, przez przed-
sięwzięcia wodno-kanalizacyjne, aż po 
przedsięwzięcia sportowo-rekreacyj-
ne. Istnieją od dawna solidne i pewne 
podstawy prawne, w oparciu o które 
– bez czekania na nową wersję ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
– można realizować zadania publiczne: 
n  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Ko-

deks cywilny
n  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Pra-

wo zamówień publicznych (rozdz. 4. 
art.128/31 o koncesji na usługi bu-
dowlane)

n  Ustawa z 20 grudnia 1966 r. o gospo-
darce komunalnej

n  Ustawa z 27 października 1994 r. 
o autostradach płatnych

n  Ustawa z 7 czerwca 2001 r.o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 

n  Ustawa z 28 lipca 2005 o partnerstwie 
publiczno- prywatnym.

Podstawą tych aktów jest umowa cywil-
no-prawna na wykonanie usługi, której 
sfinansowanie (w części inwestycyjnej 
lub w całości) bierze na siebie podmiot 
prywatny.
Jednym z przykładów partnerstwa 
w oparciu o ustawę – Prawo zamówień 
publicznych (rozdział o koncesji na 
usługi budowlane) jest budowa parkin-
gów podziemnych w centrum Krakowa, 
gdzie partner prywatny ponosi ryzyko 
techniczne i finansowe w zamian za 
możliwość czerpania zysków finanso-
wych przez następne 70 lat. W wyniku 
użycia koncesji, czyli jednej z form part-
nerstwa publiczno-prywatnego, miasto 
pozyska możliwość korzystania z nowo-
czesnej i jakościowej infrastruktury za 
koszt przygotowania przetargu i prze-
prowadzenia wstępnych badań.

Dłużej, ale solidniej

Dlaczego inne samorządy nie obiera-
ją tej drogi? Przyczyn jest kilka i są one 
oczywiste. Przygotowanie przedsięwzię-

cia wymaga sporządzenie planu zago-
spodarowania przestrzennego, budowy 
infrastruktury liniowej, przygotowania 
przetargu i opracowań, tak aby wiedza 
samorządu była dostateczna do podjęcia 
negocjacji z oferentami prywatnymi. Są to 
działania czasochłonne, które mogą zająć 
cały okres kadencji lub znaczną jej część. 
Wiele samorządów woli w tych warun-
kach posłużyć się dobrze sprawdzonym 
przetargiem publicznym. W jego wyniku 
społeczność szybko, w ciągu jednej ka-
dencji, otrzymuje na przykład drogi. Tyle 
że już kilka lat później samorząd za włas-
ne pieniądze musi łatać w nich dziury. 
Na szczęście coraz więcej samorządów 
jest gotowych zainwestować w doradztwo 
na etapie definiowania struktury przedsię-
wzięcia i zaadoptować innowacyjne roz-
wiązania z korzyścią dla budżetu.  n 

witold grzybowski 
Autor bierze udział 
w przygotowaniu pro-
jektów, w których pod-
mioty prywatne współ-
pracują z sektorem 
publicznym. Dotyczą 
one budownictwa 
mieszkaniowego, in-
frastruktury transportu publicznego na Euro 
2012 oraz ochrony środowiska. W tym 
ostatnim wypadku stosuje innowacyjne in-
strumenty, pozwalające łączyć pomoc unij-
ną z finansowaniem prywatnym i środkami 
budżetowymi samorządów.
www.partnerstwopublicznoprywatne.info
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