
Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp 

 

Speed uppp Poland 

 
 

Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. 



Bankowalność – definicja 

Wielki Słownik Języka Polskiego: 

bankiet 

banknot  

..………..  

bankowo  

bankowość  
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TheFreeDictionary: 

bankable 

Acceptable to or at a bank: bankable funds. 
 

The European PPP Expertise Center PPP Guide: 

 „Put simply, a PPP project is considered bankable if lenders are willing to 

finance it.”  

  bankowalny/bankowalność? 



Bank w procesie przygotowania projektu ppp 
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Podmiot publiczny Partner prywatny 

Analizy wstępne 

• Rozpoznanie zainteresowania banków projektem 

• Zdefiniowanie kryteriów, jakie musi spełniać projekt,  

aby zainteresować banki 

Faza analityczna 

• Opracowanie struktury projektu akceptowalnej przez 

banki 

• Wstępne rozmowy o zainteresowaniu finansowaniem 

Procedura wyboru partnera prywatnego 

• Ocena ofert i modelu finansowego strony prywatnej 

• Termin składania ofert uwzględniający czas na 

pozyskanie finansowania  

• Pełny proces kredytowy 

Zarządzanie umową o ppp 

•  Akceptacja zmian warunków finansowania • Zawarcie umowy finansowania (o ile nie przed 

podpisaniem umowy o ppp) 

• Spełnianie warunków zawieszających (m.in. ustanowienie 

zabezpieczeń)  wypłata środków 
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Czynniki istotne dla dostępności finansowania dłużnego  

dla projektów ppp 
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Projekt  

 zaangażowane podmioty, 

 stopień pewności realizacji projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem, 

 zdolność zapewnienia założonego poziomu technicznej eksploatacji, 

 lokalizacja, społeczna akceptacja, przydatność dla regionu. 

Stabilność i pewność źródeł spłaty finansowania 

 strumień dochodów,  

 zdolność do generowania wymaganej nadwyżki przepływów pieniężnych, 

 źródła spłaty. 

Podział ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym 

 każda ze stron ponosi te ryzyka, którymi jest w stanie lepiej zarządzać, 

 każda ze stron ponosi skutki finansowe zmaterializowania się ryzyka, które ponosi, 

 mechanizm płatności: płatność za dostępność v. opłaty od użytkowników końcowych. 
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Istotne elementy struktury finansowania wymagające  

uwzględnienia w negocjacjach z partnerami prywatnymi 
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Kapitał własny partnera prywatnego:  

 udział środków własnych w finansowaniu. 

Okres finansowania:  

 zawsze krótszy od umowy o ppp, z odpowiednim zapasem („debt tail”). 

Udział podmiotu publicznego w strukturze finansowania:  

 dążenie do zapewnienia stabilności przychodów partnera prywatnego – opłata za 

dostępność lub tworzenie sprzyjającego otoczenia,  

 warunki rozwiązania umowy o ppp i ewentualnych rozliczeń na wypadek 

rozwiązania umowy o ppp, 

 umowy wsparcia, umowy bezpośrednie, 

 umożliwienie ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. 

Zabezpieczenia: 

 wykonania zobowiązań kredytobiorcy z tytułu umowy finansowania, 
 wykonania zobowiązań podmiotu publicznego z tytułu umowy o ppp.  
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Potrzebne zmiany w prawie z punktu widzenia banków 
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Jasne określenie praw i obowiązków stron umowy o ppp oraz banków w sytuacji 

zagrożenia realizacji projektu ppp (okoliczności uzasadniające wypowiedzenie umowy), 

w tym m.in.: 

 wyraźne wskazanie możliwości zawarcia umowy bezpośredniej przez bank i strony 

umowy o ppp, 

 obowiązek powiadomienia banku przez podmiot publiczny o wystąpieniu przesłanek 

do wypowiedzenia umowy o ppp  wraz ze szczegółowym opisem sytuacji, 

 zgoda podmiotu publicznego na niewypowiadanie umowy o ppp w określonym 

okresie, 

 zgoda stron umowy o ppp na wdrożenie przez partnera prywatnego programu 

naprawczego zaakceptowanego przez bank, 

 zgoda na wstąpienie banku lub podmiotu wskazanego przez bank w prawa  

i obowiązki partnera prywatnego wynikające z umowy o ppp w celu naprawy 

sytuacji („step in rights”)  obecnie możliwe do osiągnięcia przez przejęcie 

udziałów partnera prywatnego, co nie jest rozwiązaniem optymalnym. 

 

 



Projekt zamknięty finansowo  

– Spalarnia Poznań 
 

Partner Prywatny: SITA Zielona Energia Sp. z o.o. 

Kwota finansowania: blisko 900.000.000 PLN 

Banki finansujące: BGK, PKO BP, PEKAO SA 

Rodzaj finansowania: kompleksowa obsługa finansowa SITA ZE, w tym kredyty 

inwestycyjne, obrotowe i inne pomocnicze 

Okres finansowania: łączny okres spłaty do 22 lat 

Znaczenie udziału BGK w transakcji:  

 Agent Kredytu oraz ds. Zabezpieczeń 

 udział BGK w finansowaniu: 257.000.000 PLN 

 zapewnienie długoterminowego finansowania, w części z odroczoną amortyzacją 

Czas pracy nad finansowym zamknięciem projektu: 

 pierwszy kontakt – marzec 2011 r. 

 intensyfikacja prac – kwiecień 2012 r. 

 podpisanie umowy kredytu – listopad 2012 r. 

 zawarcie umowy PPP – kwiecień 2013 r. 
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Projekt zamknięty finansowo  

– Spalarnia Poznań 
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SITA  

Zielona Energia 

Miasto Poznań 

BGK, PKO BP, 

PEKAO SA 

Udziałowcy  

(SITA Polska, 

Marguerite) 

Generalny Wykonawca 

(Hitachi + Hochtief) 

Project Manager 

(podmiot z grupy 

SITA) Operator 

(podmiot  

z grupy SITA) 

Odbiorcy energii 

elektrycznej i cieplnej 

Umowa PPP 

Dług Kapitały 

własne 

Umowy projektowe 

Umowy bezpośrednie 

Umowa bezpośrednia 

         Umowy    

    sprzedaży 

energii el.  

i cieplnej 

Opłata za dostępność 
Przychody  

z energii el. 

i cieplnej 

Przychody  

z energii el.  

i cieplnej 
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Kontakt 

 

Jan Dziekański 

Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa 

tel: +48 22 599 93 97 

fax: +48 22 596 59 08 

email: jan.dziekanski@bgk.com.pl  

 


