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Realizacja inwestycji w trybie partner-
stwa publiczno-prywatnego napotyka 
wciąż w Polsce na wiele problemów. 
Obowiązująca ustawa jest przeregulo-
wana, co utrudnia jej praktyczne wy-
korzystanie. Jak wygląda w tej chwili 
w Polsce realizacja projektów PPP?
Nie wiem, co bardziej przeszkadza. 
Zapisy obowiązującej ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym, którą po-
wszechnie ocenia się jako zbyt restryk-
cyjną. A może brak poczucia pewności, 
iż nawet przy zachowaniu wszelkich 
zasad dobrych praktyk, decyzja o re-
alizacji projektu w formie PPP będzie 
oceniana w oparciu o kryteria pozame-
rytoryczne, w tym wykorzystywana do 
przepychanek polityczno-lobbystycz-
nych. Ostatnie dwa lata były dla PPP, 
delikatnie mówiąc, mało korzystne. To 
z natury trudne, skomplikowane pro-
jekty (umowy o PPP są długoterminowe 
i trzeba w nich przewidzieć wieloletnie 
ryzyka). Odparcie potencjalnych oskar-
żeń wymaga merytorycznej i wielo-
aspektowej argumentacji, trudnej w od-
biorze i mniej rozrywkowej w przekazie 
niż zarzuty o brak dbałości o szeroko 
pojęte dobro społeczne. Nic dziwne-
go, że władze publiczne uciekają, jak 
na razie, przed tą formą inwestowania. 
Tak czy inaczej ustawa ma zostać zno-
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welizowana, znakomicie uproszczona. 
Tego typu nowelizacja na pewno nie 
zaszkodzi PPP, a czy pomoże w jego 
upowszechnianiu? Zobaczymy. Warun-
kiem koniecznym jest tu bowiem nie 
tyle zmiana przepisów prawnych, ile 
zmiana klimatu wokół PPP.

Jakie działania powinno się Pani zda-
niem podjąć, aby usprawnić realizację 
projektów PPP w Polsce?
Najpilniejszym zdaniem jest upowszech-
nienie dobrych praktyk w zakresie PPP. 
A przede wszystkim przygotowanie 
standardów umów, modeli trybu 
postępowania, standardów ana-
liz finansowych, pozwalających 
na ocenę poziomu korzystności, 
jakie wynikają z projektu reali-
zowanego w formie PPP, w po-
równaniu do klasycznej formy 
realizacji (umowa zlecenia, kon-
cesja). Możliwość dysponowania 
nimi nie tylko zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa władzy publicz-
nej, ale zmniejszy też koszty 
przygotowania takiego projektu.

Jest Pani inicjatorką Centrum PPP. Co 
to za inicjatywa?

Właśnie wymienione wyżej działania to 
podstawowe zadania organizowanego 
Centrum PPP. Poza przygotowaniem 
wzorców dobrych praktyk będzie ono 
zajmować się monitoringiem przebiegu 
realizacji projektów PPP w Polsce, szko-
leniami, oceną adekwatności rozwiązań 
legislacyjnych do potrzeb itd., itp. Pro-
jekt organizacji centrum jest inicjatywą 
podmiotów prywatnych, takich jak firmy 
doradcze i prawnicze, banki, przedsię-
biorstwa oraz władze publiczne repre-
zentowane przez ogólnopolskie stowa-
rzyszenia samorządów terytorialnych. 

Inicjatywa jest silnie popierana przez 
rząd, przede wszystkim Ministerstwo 
Gospodarki, ale nie tylko. Pan premier 
Waldemar Pawlak znakomicie ją określił 

– jako swoisty projekt PPP dla realizacji 
zadania publicznego, jakim jest wspiera-
nie i popularyzacja PPP w Polsce.

Czy samorządy i przedsiębiorcy, 
chcący realizować projekty PPP, 
będą mogli liczyć na doradztwo 
centrum?
Centrum PPP nie będzie zajmowało się 
pojedynczymi projektami. Będzie udo-
stępniało jedynie wzorcowe rozwiązania, 
które pomogą przygotować projekt. Trzeba 
pamiętać, iż każdy projekt jest inny i wy-
maga indywidualnej analizy i struktury. 

Kiedy centrum rozpocznie swo-
ją działalność?
Planujemy inaugurację działania na 
przełomie sierpnia i września tego 
roku. 

Z kim mogą się kontaktować 
osoby zainteresowane działal-
nością centrum?
O rozpoczęciu funkcjonowania 
poinformujemy za pośredni-

ctwem mediów. Do tego czasu informa-
cję można uzyskać w PKPP Lewiatan.

Dziękuję za rozmowę.  n

Centrum PPP nie będzie zajmowało 
się pojedynczymi projektami. 
Będzie udostępniało jedynie 
wzorcowe rozwiązania, które 
pomogą przygotować projekt.
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