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Duże zainteresowanie samorządów 
partnerstwem publiczno-prywat-
nym dotychczas nie przekładało 

się na zrealizowane projekty. Wiele prob-
lemów budziły skomplikowane przepisy 
prawne, długi proces legislacyjny ustawy 
o PPP oraz konieczność przeprowadzania 
analiz, które uzasadniałyby realizację in-
westycji z udziałem partnera prywatnego. 
W efekcie, tylko nieliczne podmioty prze-
cierają szlaki, choć potrzeba modelowych 
projektów PPP jest ogromna. Stąd też dwa 
lata temu zrodziła się idea konkursu „Dobre 
Praktyki PPP”, którego inicjatorem i głów-
nym organizatorem jest firma doradcza 
Investment Support, specjalizująca się w in-
westycjach publiczno-prywatnych.  

Idea konkursu

Celem konkursu „Dobre Praktyki PPP” 
jest wsparcie realizacji projektów publicz-
no-prywatnych z różnych sektorów, które 
mogłyby być wzorem dla innych podmio-
tów planujących inwestycje. Dodatkowo, 
dzięki zaangażowaniu się w konkurs in-
stytucji publicznych (m.in. Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, 
Urząd Zamówień Publicznych), będzie 
możliwe prowadzenie ogólnopolskiej de-
baty na temat PPP w Polsce. 
Konkurs skierowany jest do podmiotów 
publicznych, przede wszystkim do jedno-
stek samorządu terytorialnego, które zgłasza-
ją pomysły na przedsięwzięcia publiczno-
prywatne. Najlepsze z nich, wybrane przez 
jury konkursu – ekspertów z dziedziny part-
nerstwa publiczno-prywatnego, uzyskają 
wsparcie w dalszej realizacji – poprzez wy-
konanie lub sfinansowanie analiz prawnych 
i ekonomiczno-finansowych. W edycji 2007 
analizy opracowali nieodpłatnie partnerzy 
konkursu – uznane kancelarie prawne i fir-
my doradcze. W tym roku nagrody finanso-
we z przeznaczeniem na prace analityczne, 
o łącznej wartości blisko miliona złotych, 
funduje Ministerstwo Gospodarki. W ten 

sposób realizowany jest Program Pilotażowy 
Ministerstwa Gospodarki dla Projektów Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Co na to samorządy?

Zainteresowanie udziałem w konkursie roś-
nie. W ubiegłym roku podmioty publiczne 
nadesłały 29 projektów, a w tym roku aż 
42. Swoje pomysły na przedsięwzięcia 
publiczno-prywatne przesłały zarówno 
największe miasta Polski (Gdańsk, Warsza-
wa, Łódź), jak i miejscowości mniejsze, dla 
których zgłaszane projekty mają rozwiązać 
ważny lokalny problem (Zblewo, Ornon-
towice, Szudziałowo). Zdecydowanym li-
derem w obu edycjach jest województwo 
śląskie, z którego zgłoszono 5 projektów 
w 2007 r. i 8 w bieżącej edycji.   
Analiza zgłoszeń wskazuje, że gminy wciąż 
zabiegają przede wszystkim o rozwój infra-
struktury sportowej. Największym zaintere-
sowaniem w obu edycjach cieszyła się ka-
tegoria inwestycji sportowo-rekreacyjnych 
(2007 r. – 16 projektów, 2008 r. – 15), do 
której wpłynęły pomysły budowy basenów, 
krytych pływalni, hal sportowych i centrów 
rekreacyjnych. Do kategorii inwestycji ko-
munalnych, obejmujących budownictwo 
komunalne, programy rewitalizacyjne oraz 
modernizacje i budowę obiektów pub-
licznych, zgłoszono odpowiednio 11 i 12 
planowanych przedsięwzięć. Nadesłano 
także kilka projektów transportowych, 
głównie z zakresu transportu szynowego. 
Dużą popularnością (11 projektów) cieszy-
ła się utworzona na życzenie samorządów 
kategoria Małe PPP, przeznaczona dla pro-
jektów o wartości poniżej 10 mln euro. 

Dalsze losy laureatów

Jeszcze nie wiemy, kto w tym roku odbie-
rze z rąk jury konkursu główne nagrody. 
Laureatów poznamy pod koniec czerwca, 
podczas uroczystej gali ogłoszenia wyni-

ków. Wydarzeniu temu co roku towarzyszy 
ogólnopolska konferencja, która porusza 
zagadnienia z zakresu partnerstwa publicz-
no-prywatnego. W konferencji uczestniczą 
przedstawiciele podmiotów publicznych 
zainteresowanych możliwościami realiza-
cji inwestycji z partnerem prywatnym, jak 
również reprezentanci firm prywatnych 
– instytucji finansowych, kancelarii prawni-
czych, firm deweloperskich i doradczych. 
Jednym z istotnych elementów konkursu 
jest obserwacja rozwoju i dalsza promocja 
zwycięskich przedsięwzięć. Projekty laure-
atów edycji 2007 wchodzą w fazę realiza-
cji.  Wykonane dla nich analizy prawne, 
finansowe i techniczne wskazały sposoby 
przeprowadzenia inwestycji w formule 
typu partnerstwo publiczno-prywatne. 
Gdańsk, który zgłosił projekt Nadmorskie-
go Centrum Rekreacji i Wypoczynku, obej-
mującego m.in. park wodny, hotel i obiekty 
towarzyszące, przygotowuje się do ogło-
szenia konkursu na inwestora. Warszawski 
projekt szybkiego tramwaju do Piaseczna 
jest na etapie pierwszych rozmów z inwe-
storami. Na ukończeniu są analizy dla pro-
jektu szpitala we Wrocławiu, zgłoszonego 
do konkursu przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. To pierw-
szy w Polsce przedsięwzięcie publiczno- 
-prywatne w sektorze służby zdrowia.

„Dobre Praktyki PPP 2009”

Dla wszystkich podmiotów publicznych, 
które nie zdążyły dotychczas zgłosić do 
konkursu swojego pomysłu na projekt, 
mamy dobrą wiadomość – inicjatywa 
Investment Support będzie miała swoją 
kontynuację w przyszłym roku. W ocze-
kiwaniu na kolejną edycję, zapraszamy do 
odwiedzenia strony internetowej www.do-
brepraktykippp.eu, w całości poświęconej 
konkursowi. Znajdują się tam szczegółowe 
informacje o zasadach konkursu, opisy 
zwycięskich projektów i relacja z konferen-
cji wieńczącej konkurs.  n
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Już po raz drugi zostaną wybrane pilotażowe projekty publiczno-prywatne 
w ramach konkursu „Dobre Praktyki PPP”, którego organizatorami są firma 
doradcza Investment Support oraz Ministerstwo Gospodarki. Projekty Gdańska 
i Warszawy, które zwyciężyły rok temu, wchodzą w fazę realizacji.  

Dobre Praktyki PPP


