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Warunki korzystania z niniejszej publikacji  

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (IPPP) oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oświadczają, że treść opracowania ma 

charakter informacyjny i nie stanowi porady profesjonalnej ani opinii, która jest przekazywana klientom w oparciu o indywidualną ocenę 

ich sytuacji i potrzeb. 

 

IPPP oraz MIiR nie odpowiadają za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W 

związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność.  

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, 

kopiowania i rozpowszechniania w całości lub w części ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie 

zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do 

serwisów internetowych podmiotów trzecich. MIiR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać 

szczegółowym warunkom. 
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1. Partnerstwo publiczno-prywatne a koncesja na roboty budowlane lub usługi 

1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Na potrzeby niniejszej publikacji termin partnerstwo publiczno-prywatne będzie obejmował zakres przedsięwzięć 

realizowanych zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 696), dalej: u.p.p.p., jak i projektów realizowanych na podstawie Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 113), dalej: u.k.r.b.u.1. Warto podkreślić, że u.k.r.b.u ma 

zastosowanie do wszystkich postępowań wszczętych na podstawie jej zapisów, nawet jeśli są kontynuowane w 

kolejnych latach, już po wejściu w życie nowej ustawy koncesyjnej. Postępowania koncesyjne wszczynane od 

14 grudnia 2016 roku, toczą się już jednak na podstawie Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1920), zwanej dalej u.u.k.r.b.u. Ustawa koncesyjna z 21 

października 2016 r. będzie miała zatem zastosowanie do zapisów umów zawartych na jej podstawie w roku 2017 i w 

latach kolejnych. W statystykach prezentowanych w niniejszym opracowaniu postępowania koncesyjne ujmowane są 

jednolicie, bez rozróżniania podstawy prawnej, która zależy od daty wszczęcia tych postępowań. 

Dla wygody czytelnika, opisując polski rynek ppp i koncesji, co do zasady, stosowane są terminy właściwe do opisu 

przedsięwzięć prowadzonych na mocy u.p.p.p., natomiast terminologia odnosząca się do koncesji na roboty 

budowlane lub usługi jest użyta tam, gdzie podkreślenia wymaga specyfika przedsięwzięć koncesyjnych. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.p.p., partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej 

na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Pojęcie „przedsięwzięcia" na 

gruncie u.p.p.p. ma swoiste znaczenie. Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.p.p., przedsięwzięcie obejmuje różnego rodzaju 

świadczenia (budowę, remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła i inne) każdorazowo 

połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji 

projektu publiczno-prywatnego lub jest z nim związany. 

U.p.p.p. nie determinuje modelu podziału ryzyk między stronami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zakres 

przedsięwzięcia może być bardzo różnorodny, w tym dowolnie może się odnosić do zakresu usług i robót 

budowlanych, przewidzianych do realizacji w ramach współpracy. Konieczne jest jednak zdiagnozowanie, czy 

przedsięwzięcie ma charakter koncesyjny, uwzględniając przyjęty podział ryzyka ekonomicznego2.  

                                                           
1  Ustawa obowiązywała do dnia 14 grudnia 2016 roku, tj. do dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1920). 

2 Celem publikacji, skupionej na analizie skutków zastosowania u.p.p.p. i u.k.r.b.u., nie są szczegółowe analizy przepisów tych regulacji, 

przedstawienie procesu przygotowania projektów ppp i ich wdrażania. Dokładne omówienie tej problematyki można znaleźć na stronie 

Platformy PPP: http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Strony/glowna.aspx oraz na stronie projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-

prywatne”: http://ppp.parp.gov.pl/page/biblioteka-materialow-multimedialnych. Biorąc pod uwagę zagadnienia poruszane w opracowaniu, 

warto zapoznać się z publikacją: „Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego”, wydaną przez Ministerstwo 

Gospodarki w 2014 r. (red. Rafał Cieślak i Bartosz Korbus), dostępną na stronie: http://ippp.pl/wp-content/uploads/2016/03/Partnerstwo-

publiczno-prywatne-Instytut-PPP.pdf. 
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1.2. Koncesyjny model współpracy 

Stosownie do art. 1 ust. 2 u.k.r.b.u., koncesjonariusz na podstawie umowy o koncesji, zawieranej z koncesjodawcą, 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: 

• koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym prawo do 

pobierania pożytków albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy, 

• koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym prawo do pobierania pożytków albo takie 

prawo wraz z płatnością koncesjodawcy. 

Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości nakładów związanych 

z wykonywaniem koncesji poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko 

ekonomiczne wykonywania koncesji. Dla natury prawnej modelu koncesyjnego nie ma zatem różnicy, czy konkretny 

projekt dotyczy świadczenia usług przy użyciu infrastruktury zaprojektowanej, sfinansowanej i  zbudowanej przez 

partnera prywatnego (koncesja na roboty budowlane), czy też usługi te świadczone są przy wykorzystaniu 

infrastruktury, która została wytworzona przez stronę publiczną i jedynie powierzona operatorowi prywatnemu 

(koncesja na usługi). O koncesyjnym modelu współpracy rozstrzyga podział ryzyka ekonomicznego w ramach umowy, 

szczególnie ryzyka popytu i dostępności. Konsekwencją tych wszystkich działań jest model wynagrodzenia strony 

prywatnej. Jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości lub w większej części z rynku (bez gwarancji 

płatności z budżetu publicznego), będzie to przedsięwzięcie o naturze koncesyjnej. Wtedy, gdy wynagrodzenie strony 

prywatnej nie jest powiązane z popytem na usługi świadczone w ramach umowy, a bardziej z płatnością z budżetu 

strony publicznej, to nie możemy określić projektu jako przedsięwzięcia koncesyjnego.  

Nowa regulacja koncesyjna utrzymuje dotychczasową, zarysowaną powyżej, naturę przedsięwzięć tego typu. Zgodnie 

z art. 3 ust. 1. u.u.k.r.b.u (obowiązującej od 14 grudnia 2016 r.), na podstawie umowy koncesji zamawiający 

(dotychczas zwany koncesjodawcą) powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie 

usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. 

Nowa ustawa koncesyjna z 2016 r. stanowi, podobnie jak miało to miejsce we wcześniejszej regulacji, że w przypadku 

powierzenia koncesjonariuszowi wykonania robót budowlanych wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do 

eksploatacji obiektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa 

koncesji na roboty budowlane). Jeśli koncesjonariuszowi powierzane jest świadczenie usług i zarządzanie nimi, 

wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług, będących przedmiotem umowy albo takie prawo 

wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).  

U.u.k.r.b.u z 2016 r. podkreśla, że koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu 

budowlanego lub wykonywaniem usług, obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Nowa regulacja 

koncesyjna doprecyzowuje również, że przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której 

w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów 

inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług, będących 

przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku. Ustawodawca podkreślił jednocześnie, że 

szacowane, potencjalne straty koncesjonariusza, związane z wykonywaniem umowy koncesji, nie mogą być jedynie 

nominalne lub nieistotne. Nowa ustawa koncesyjna (u.u.k.r.b.u) wskazuje jednoznacznie, że przy ocenie ryzyka 
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ekonomicznego uwzględnia się w spójny i jednolity sposób wartość bieżącą netto wszystkich inwestycji, kosztów i 

przychodów koncesjonariusza. 

Źródło wynagrodzenia strony prywatnej ma również znaczenie w przypadku przedsięwzięć realizowanych na 

podstawie u.p.p.p. Jeśli dowolne przedsięwzięcie (jedynie usługowe lub bardziej skupione na robotach budowlanych) 

ma koncesyjny model wynagrodzenia, można je przeprowadzić zgodnie z zapisami u.k.r.b.u. (a już po 14 grudnia 

2016 roku u.u.k.r.b.u.) lub u.p.p.p. Do 19 września 2018 roku, tj. do wejścia w życie nowelizacji u.p.p.p3, zastosowanie 

u.p.p.p. do przedsięwzięć o koncesyjnym modelu wynagrodzenia możliwe było jedynie przy wyborze strony prywatnej 

w trybie koncesyjnym. Obecnie może to być również jeden z trybów przetargowych, ustanowionych przez Ustawę 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (u.p.z.p.)4. 

2. Zagadnienia dotyczące podstawy prawnej wyboru partnera prywatnego i koncesjonariusza 

Podmiot publiczny jest zobowiązany wybrać partnera prywatnego w trybie konkurencyjnym. Stosownie do założeń 

odnoszących się do preferowanego modelu podziału zadań i ryzyk w ramach przedsięwzięcia, które przekładają się 

na sposób wynagradzania strony prywatnej, podmiot publiczny powinien zadecydować o wyborze odpowiedniej 

procedury postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy o ppp. 

2.1. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 

Do czasu wejścia w życie u.u.k.r.b.u. przepis art. 4 ust. 1 u.p.p.p. stanowił, że jeżeli wynagrodzeniem partnera 

prywatnego było prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo to prawo 

wraz z zapłatą sumy pieniężnej, to wyboru partnera prywatnego dokonywano przy odpowiednim zastosowaniu 

przepisów u.k.r.b.u. Przepisy u.k.r.b.u. znajdowały (lub nadal znajdują przy wszczętych jeszcze na tej podstawie 

postępowaniach) zastosowanie w przypadku wyboru partnera prywatnego, jeśli po przeanalizowaniu założeń 

planowanego przedsięwzięcia można było przyjąć, że przedmiot umowy pozwalał uzyskać partnerowi prywatnemu 

wynagrodzenie od podmiotów innych niż podmiot publiczny (w formie opłat lub innych pożytków), a ewentualna 

zapłata sumy pieniężnej z budżetu podmiotu publicznego będzie miała charakter uzupełniający (pokrywając mniejszą 

część nakładów poczynionych w celu realizacji umowy przez partnera prywatnego).  

Nowa redakcja art. 4 ust. 1 u.p.p.p. wprowadzona zapisami u.u.k.r.b.u. utrzymuje powyższą zasadę, choć w nowym 

brzmieniu przepis odwołuje się bezpośrednio do nowej regulacji koncesyjnej: „Jeżeli wynagrodzenie partnera 

prywatnego zostało określone w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), do wyboru partnera prywatnego i umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej 

ustawie”. W odmiennym wypadku, przewidzianym w art. 4 ust. 2 u.p.p.p.5, do wyboru partnera prywatnego oraz do 

zawarcia umowy o ppp zastosowanie znajdą przepisy u.p.z.p.  

                                                           
3 Dz.U. 2018 r. poz. 1693. 

4 Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm. 

5 Odmiennym niż model koncesyjny zdefiniowany w u.u.k.r.b.u. Najczęściej jest to model wynagrodzenia, w którym wynagrodzenie partnera w 

całości lub w istotnej części polega na zapłacie sumy pieniężnej z budżetu podmiotu publicznego (tzw. opłata za dostępność).  
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Ponieważ niniejsze badanie obejmuje okres ostatniego półrocza 2018 roku, należy jeszcze raz podkreślić, że aktualnie 

(od czasu ostatniej nowelizacji u.p.p.p, tj. od 18 września 2018 roku) w świetle obowiązującego brzmienia art. 4 ust. 2 

u.p.p.p., jeżeli umowa o ppp ma spełniać warunki określone w art. 3 Ustawy z 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane i usługi, do wyboru partnera prywatnego i umowy o  ppp stosuje się przepisy ustawy 

koncesyjnej lub u.p.z.p. w zakresie nieuregulowanym w u.p.p.p. Z praktycznego punktu widzenia, na podstawie art. 4 

ust. 2 znowelizowanej w 2018 r. u.p.p.p, podmiot publiczny może w każdym przypadku dokonać wyboru partnera 

prywatnego w trybie u.p.z.p, również wówczas, gdy umowa spełnia cechy określone dla umowy koncesji. Wobec zmian 

dokonanych w u.p.p.p w 2018 r. stosowanie u.u.k.r.b.u. stało się praktycznie fakultatywne. 

Najpopularniejszym trybem wyboru partnera prywatnego jest dialog konkurencyjny, ale wraz z rozwojem rynku 

spodziewać się można również szerszego stosowania przetargu nieograniczonego, jak miało to miejsce np. w Oławie6 

i w Mławie7.  

W rzadkich sytuacjach, ze względu na przepis szczególny, wyłączony jest obowiązek stosowania procedur 

ustawowych do wyboru wykonawcy8. Wtedy wybór partnera prywatnego będzie musiał nastąpić stosownie do 

postanowień art. 4 ust. 3 u.p.p.p., tj. w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz 

przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu 

przepisów u.p.p.p. (art. 6 ust. 1 i 2 dotyczący kryteriów oceny ofert), a w razie wniesienia przez partnera publicznego 

wkładu własnego, będącego nieruchomością, także przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 

21 sierpnia 1997 roku9. 

2.2. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa o umowie koncesji na roboty 

budowlane i usługi 

Informację o trzech podstawach prawnych wyboru partnera prywatnego (art. 4 ust. 1 u.p.p.p., art. 4 ust. 2 u.p.p.p. 

i art. 4 ust. 3 u.p.p.p.) należy uzupełnić wiadomością, że przepisy u.k.r.b.u. mogły do 14 grudnia 2016 r. stanowić 

odrębną i autonomiczną podstawę wyboru koncesjonariusza (nominalnie nienazywanego wówczas partnerem 

prywatnym). Podmiot publiczny, w postępowaniu regulowanym jedynie przepisami u.k.r.b.u. zwany koncesjodawcą, 

wybierał partnera prywatnego, który w postępowaniu regulowanym jedynie przepisami u.k.r.b.u. był lub jest 

określany zależnie od etapu postępowania, kandydatem, oferentem lub koncesjonariuszem. Przepisy u.k.r.b.u. do 

dnia 14 grudnia 2016 r. regulowały samoistny koncesyjny tryb negocjacyjny, który w swych założeniach przypominał 

tryb dialogu konkurencyjnego. Tryb uregulowany u.k.r.b.u. może być stosowany w swej samoistnej postaci do 

zawarcia umowy koncesji lub modyfikowany w zakresie nazewnictwa przez przepisy u.p.p.p. (wtedy, gdy podstawą 

jego zastosowania jest art. 4 ust. 1 u.p.p.p.)10. Przepisy u.k.r.b.u. obowiązują jeszcze w postępowaniach, które toczą 

się jako wszczęte na poprzedniej podstawie prawnej, czyli przed 14 grudnia 2016 roku. Obecnie, tj. po 14 grudnia 

2016 roku, u.u.k.r.b.u. również może stanowić samodzielną podstawę wyboru koncesjonariusza. Jednak 

w terminologii nowej ustawy (art. 2 ust. 3 u.u.k.r.b.u.) koncesjonariusz to wykonawca, z którym zawarto umowę 

                                                           
6 Por. Załącznik 1., projekt nr 99 (miasto Oława) oraz projekty 119 i 124 (gmina Oława). 

7 Por. Załącznik 1., projekt nr 100. 

8 Zob. art. 4 u.k.r.b.u. i art. 4 u.p.z.p. 

9 Tekst ujednolicony opublikowano w Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741.  

10 Por. Wykres 13., s. 29. 
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koncesji, natomiast po stronie publicznej obecnie występuje zamawiający, ponieważ termin koncesjodawca nie jest 

już stosowany w nowej regulacji koncesyjnej. 

2.3. Tryb wyboru partnera prywatnego i koncesjonariusza 

W przypadku podjęcia decyzji o wyłonieniu kontrahenta na mocy u.k.r.b.u. lub od połowy grudnia 2016 r. na mocy 

u.u.k.r.b.u. postępowanie przebiega zgodnie z trybem uregulowanym odpowiednio w tych ustawach. Dzieje się tak 

niezależnie od tego, czy postępowanie dotyczy kontraktu na roboty budowlane, czy kontraktu usługowego, 

tj. projektu operatorskiego – czyli przedsięwzięcia, w którym zadania strony prywatnej skupione są na zarządzaniu 

i eksploatacji składników majątkowych (infrastruktury) powierzonej jej przez stronę publiczną. W konsekwencji celem 

projektu operatorskiego jest świadczenie usług przy wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury, a nie budowa nowej 

infrastruktury czy jej modernizacja.  

Zgodnie z zapisem art. 2 ust. 6 u.u.k.r.b.u. przez postępowanie o zawarcie umowy koncesji należy rozumieć 

postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, wstępnego ogłoszenia informacyjnego albo 

przekazania zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji w celu dokonania wyboru wykonawcy. 

Jeśli podstawą zastosowania trybu uregulowanego w u.k.r.b.u. lub u.u.k.r.b.u był lub jest art. 4 ust. 1 u.p.p.p., 

to przepisy proceduralne ustawy koncesyjnej (u.k.r.b.u. lub u.u.k.r.b.u.) modyfikowane będą przepisami u.p.p.p., nie 

tylko w zakresie nazewnictwa stron biorących w nim udział, ale również interpretacji zapisów umowy, kryteriów oceny 

ofert i innych swoistych dla ppp rozwiązań. 

W przypadku zastosowania do wyboru partnera prywatnego przepisów u.p.z.p., najczęściej wykorzystywany jest tryb 

dialogu konkurencyjnego (art. 60a-60f u.p.z.p.). Pozostałe tryby wyboru wykonawcy, uregulowane w u.p.z.p., 

stosowane są bardzo rzadko (cztery razy wybrano partnera prywatnego, stosując tryb przetargu nieograniczonego). 

3. Terminy określające status postępowań 

3.1. Wszczęte postępowania 

Ilekroć w publikacji użyto terminu: „wszczęte postępowania”, należy przez to rozumieć wszystkie postępowania 

zainicjowane w celu wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 

grudnia 2018 roku. Liczba wszystkich wszczętych postępowań wynosi 547. 

W zbiorze wszczętych postępowań zawierają się wszystkie postępowania w toku (pkt 3.3), umowy realizowane 

i zrealizowane (pkt 3.5), umowy rozwiązane (pkt 3.6), umowy nierealizowane (pkt 3.7) oraz unieważnione procedury 

przetargowe (pkt 3.4). 

3.2. Postępowania unikalne 

Ponadto, zgodnie z założeniami, w niniejszej publikacji do analizy wprowadzono pojęcie „postępowania unikalnego”. 

Oznacza ono postępowanie, które albo jest ogłaszane tylko raz, albo w kolejnych ogłoszeniach nie ulega żadnym 

istotnym zmianom. W praktyce spotyka się sytuacje, w których po pierwszym niepowodzeniu wszczynane jest drugie 

postępowanie, a niekiedy nawet kolejne dotyczące tego samego przedsięwzięcia. W konsekwencji liczba ogłaszanych 
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postępowań (536 wszystkich postępowań) jest większa niż liczba unikalnych przedsięwzięć (406 unikalnych 

postępowań). 

Ilekroć w publikacji użyto terminu: „postępowania unikalne”, należy przez to rozumieć wszystkie wszczęte 

postępowania unikalne w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 roku. Liczba wszystkich postępowań 

unikalnych wynosi 419. W zbiorze postępowań unikalnych zawierają się tylko unikalne postępowania w toku (pkt 3.3), 

umowy realizowane i zrealizowane (pkt 3.5), umowy rozwiązane (pkt 3.6), umowy nierealizowane (pkt 3.7) oraz 

unieważnione procedury przetargowe (pkt 3.4). 

3.3. Postępowania w toku 

Ilekroć w publikacji użyto terminu: „postępowania w toku”, należy przez to rozumieć wszystkie wszczęte 

postępowania od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r., w odniesieniu do których na dzień 31 grudnia 2018 r. trwa 

procedura przetargowa. Liczba wszystkich postępowań w toku wynosi 40. 

3.4. Unieważnione procedury przetargowe 

Ilekroć w publikacji użyto terminu: „unieważnione procedury przetargowe” należy przez to rozumieć wszystkie 

wszczęte postępowania od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r., w odniesieniu do których na dzień 31 grudnia 

2018 r. została podjęta decyzja o ich unieważnieniu. Liczba wszystkich unieważnionych postępowań to 358. 

3.5. Umowy realizowane i zrealizowane 

Ilekroć w publikacji użyto terminu „umowy zrealizowane” lub „umowy realizowane” należy przez to rozumieć 

wszystkie umowy ppp, które są aktualnie realizowane lub zostały zrealizowane, zgodnie ze swoimi zapisami, w okresie 

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. Liczba takich umów to 131. 

3.6. Umowy rozwiązane 

Ilekroć w publikacji użyto terminu „umowy rozwiązane” należy przez to rozumieć wszystkie umowy o ppp, które 

zostały zawarte w wyniku postępowań wszczętych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r., z tym, że na dzień 31 

grudnia 2018 r. je rozwiązano. Nastąpiło to przed końcem okresu ich wykonania, oczywiście zgodnie z umową. Liczba 

wszystkich rozwiązanych umów wynosi 15. 

3.7. Umowy nierealizowane 

Ilekroć w publikacji użyto terminu „umowy nierealizowane” należy przez to rozumieć wszystkie umowy o ppp, które 

zostały zawarte w wyniku postępowań wszczętych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r., z tym że ich realizacja 

na dzień 31 grudnia 2018 r. nie nastąpiła zgodnie z przyjętymi w zapisach terminami i założeniami. Nie zostały one 

formalnie rozwiązane. Liczba nierealizowanych umów wynosi 3. 
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3.8. Zamierzenia inwestycyjne 

Ilekroć w publikacji użyto terminu „zamierzenia inwestycyjne” należy przez to rozumieć wszystkie zdiagnozowane 

w trakcie badań pomysły podmiotów publicznych dotyczące realizacji przedsięwzięć ppp, które zostały opisane przez 

podmioty publiczne pod względem ich zasadniczych założeń. W kategorii zamierzeń inwestycyjnych znajdują się 

również przedsięwzięcia zdefiniowane przez podmioty publiczne, które są obecnie na etapie poszukiwania 

doradztwa, są lub były przedmiotem doradztwa (analiz przedrealizacyjnych). 

4. Rynek ppp w liczbach – czego można się dowiedzieć z publikacji? 

W publikacji przedstawiono dane na temat wszystkich wszczętych postępowań dotyczących wyboru partnera 

prywatnego, prowadzonych w trybie u.k.r.b.u., u.u.k.r.b.u., jak i u.p.z.p. Prezentacja danych poszczególnych 

postępowań odnosi się w szczególności do tzw. postępowań unikalnych (por. pkt 3.2.), co pozwala ocenić, ile spośród 

wszystkich ogłoszonych postępowań dotyczyło tego samego przedsięwzięcia ppp. Analiza postępowań dotyczących 

wyboru partnera prywatnego w kolejnych latach uwzględnia również postępowania, które zostały wszczęte w latach 

ubiegłych i nie zostały jeszcze zakończone. Dane na temat liczby i dynamiki postępowań na wybór partnera 

prywatnego wraz z omówieniem ich wyników zebrano w Rozdziale I.  

Jedynie część wszystkich postępowań, prowadzonych w celu wyłonienia partnera prywatnego, doprowadziła do 

zawarcia umowy o ppp. Omówieniu umów o ppp i umów koncesji poświęcono Rozdział II. 

Nie wszystkie zawarte umowy o ppp są realizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami. Część z nich formalnie 

rozwiązano, a część nie jest realizowana, mimo że nadal formalnie pozostają one w mocy prawnej. Umowom tym 

poświęcony jest Rozdział III. 

Dla uzyskania pełnego obrazu rynku ppp ważne jest nie tylko poznanie danych na temat postępowań wszczynanych 

w celu wyłonienia partnera prywatnego czy informacji o zawartych umowach. Równie istotna jest wiedza o 

zamierzeniach inwestycyjnych, którym poświęcono Rozdział IV. 

5. Podstawowe fakty 

W ciągu 10 ostatnich lat, od początku 2009 roku do końca 2018 roku wszczęto łącznie 547 postępowań, spośród 

których 419 (76,60%) stanowiły postępowania unikalne. W wyniku wszystkich wszczętych postępowań zawarto 

łącznie 149 umów o ppp (tak więc zawarciem umowy zakończyło się 27,24% postępowań), z których 131 (87,92%) 

weszło w fazę realizacji. Natomiast 18 (12,08%) nie zostało zrealizowanych – 15 z nich formalnie rozwiązano, a 

pozostałe 3, choć obowiązują, nie są faktycznie realizowane. W sumie aż 72,76% postępowań nie doprowadziło do 

zawarcia umowy o ppp. Pod koniec 2018 roku spośród wszystkich wszczętych postępowań, 40 znajdowało się nadal 

w toku (por. Wykres 1.). 

Jak wspomniano powyżej, 131 zawartych umów o ppp realizowanych jest zgodnie z przyjętymi zapisami, i to one, 

zgodnie z intencją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, będą głównym przedmiotem analiz w niniejszym raporcie (por. 

Rozdział II). Umowy rozwiązane i nierealizowane omówiono osobno w Rozdziale III. Należy również zauważyć, że 

spośród 131 umów realizowanych zgodnie z pierwotnymi założeniami, 25 zostało już zakończonych (umowa wygasła 

na skutek spełnienia wzajemnych świadczeń przez strony). 
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Nazwa etapu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SUMA (Σ) 

 
Wszystkie wszczęte 
postępowania 

38 60 43 80 70 52 61 60 36 47 547 

 Unikalne postępowania 31 46 36 65 50 37 44 45 27 38 419 

 
Umowy realizowane 
i zrealizowane 

2 8 11 15 20 16 23 10 11 15 131 

 Postępowania w toku* 0 0 0 1 1 1 1 7 6 23 40 

 Umowy rozwiązane** 0 3 2 5 1 2 2 0 0 0 15 

 Umowy nierealizowane** 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

*Postępowania wszczęte w danym roku, pozostające w toku pod koniec 2018 r. 
**Umowy zawarte w danym roku, mające pod koniec 2018 r. status odpowiednio rozwiązanych lub nierealizowanych. 

 

Jeśli spojrzeć na aktywność polskiego rynku ppp przez pryzmat sektorów zadań publicznych, zdecydowanie najwięcej 

postępowań rozpoczęto w sektorze sportu i turystyki, bo aż 143, czyli 26,14% wszystkich postępowań. Na kolejnych 

miejscach znalazły się sektory: infrastruktura transportowa z 84 postępowaniami (15,36%) i efektywność 

energetyczna z 50 postępowaniami (9,14%). W sumie w trzech wspomnianych sektorach zainicjowano w latach 2009-

2018 łącznie 277 postępowań, a więc przypada na nie niemal dokładnie połowa (50,64%) wszystkich postępowań 

wszczętych w latach 2009-2018 (por. Wykres 2.). 
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Wykres 1. Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych, postępowań w toku, realizowanych 

i zrealizowanych umów, rozwiązanych umów oraz nierealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na lata. 

Legenda do Wykresu 1. znajduje się poniżej. 



Wprowadzenie 

 
 

 
 

12 

Te same trzy sektory przeważają także pod względem liczby umów zawartych i realizowanych, choć kolejność 

sektorów i wzajemne relacje liczby umów są w tym przypadku odmienne. Liderami są ex aequo sektory: efektywność 

energetyczna oraz sport i turystyka, każdy po 20 umów, natomiast infrastruktura transportowa z 19 umowami 

zajmuje 3. miejsce. Jak wynika z powyższych danych, skuteczność wszczynanych postępowań była w  poszczególnych 

sektorach bardzo różna. Wskaźnik pokazujący stosunek zawartych umów przeprowadzonych postępowań w sektorze 

efektywności energetycznej (40,0%), był niemal trzykrotnie wyższy niż w sektorze sportu i turystyki (13,99%). 
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zrealizowanych, umów rozwiązanych oraz umów nierealizowanych z uwzględnieniem podziału na sektory. 

Legenda do Wykresu 2. znajduje się poniżej. 
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Sektorowa czołówka wygląda nieco inaczej w przypadku postępowań w toku, tzn. tych niezakończonych do końca 

2018 roku. Liderem jest tutaj efektywność energetyczna z 14 postępowaniami, a na 2. miejscu znajduje się 

infrastruktura transportowa z 7 postępowaniami. Natomiast sektor sportu i turystyki wykazał w końcu 2018 roku 

tylko 2 postępowania w toku, tyle samo co 4 inne sektory – usługi transportowe, mieszkalnictwo, budynki publiczne 

i rewitalizacja.

Sektor 

      

Wszystkie 

wszczęte 

postępowania 

Unikalne 

postępowania 

Umowy 

realizowane 

i zrealizowane 

Postępowania 

w toku 

Umowy 

rozwiązane 

Umowy 

nierealizowane 

I Sport i turystyka 143 88 20 2 4 2 

II Infrastruktura transportowa 84 63 19 7 2  

III Efektywność energetyczna 50 48 20 14   

IV 
Gospodarka wodno-
kanalizacyjna 

32 27 15  2  

V Ochrona zdrowia 31 21 4 1  1 

VI Usługi transportowe 31 30 9 2 1  

VIII Energetyka 26 17 3 1 2  

VIII Telekomunikacja 24 17 9  3  

IX Edukacja 21 16 4 1   

X Gospodarka odpadami 19 17 7 1   

XI Mieszkalnictwo 18 14 1 2   

XII Kultura 14 13 6 1   

XIII Budynki publiczne 13 13 3 2   

XIV Rewitalizacja 13 11 2 2 1  

XV Inne 28 24 9 4   

SUMA (Σ) 547 419 131 40 15 3 
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1. Postępowania w liczbach 

Analizując rynek partnerstwa publiczno-prywatnego z perspektywy rozpoczynanych postępowań należy pamiętać, iż 

liczba wszystkich wszczętych przez podmioty publiczne postępowań na wybór partnera prywatnego jest znacząco 

większa niż liczba jednostkowych, oryginalnych przedsięwzięć ppp, jakie podmioty publiczne proponują partnerom 

prywatnym z zamiarem nawiązania długoterminowej współpracy w obszarze infrastruktury usług publicznych. Ta 

rozbieżność w liczbach wynika z faktu, że stosunkowo niewielka część wszczynanych postępowań kończy się 

wyłonieniem partnera prywatnego za pierwszym razem. W razie niepowodzenia podmioty publiczne często nie 

rezygnują z realizacji danego projektu ppp i ponownie ogłaszają postępowanie w zasadniczo niezmienionym kształcie. 

W rezultacie ten sam projekt (określany w raporcie mianem tzw. postępowania unikalnego11) staje się przedmiotem 

kolejnych postępowań.  

Od wejścia w życie przepisów, tworzących obecne ramy prawne dla ppp i koncesji, relacja między liczbą postępowań 

unikalnych w danym roku a liczbą wszystkich wszczętych w tym samym okresie postępowań na wybór partnera 

prywatnego pozostaje stabilna i oscyluje wokół 75%. Oznacza to, że ok. ¾ postępowań ogłaszanych w każdym roku 

stanowią postępowania unikalne, zaś ¼ postępowań jest wszczynana po raz kolejny.  

 

                                                           
11 Więcej na temat definicji postępowań unikalnych we Wprowadzeniu, s. 8. 

Wykres 3. Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych i postępowań w toku z uwzględnieniem podziału 

na lata. 
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W latach 2009-2018 wszczęto łącznie 547 postępowań na wybór partnera prywatnego w ppp lub koncesjonariusza, z 

czego 419 stanowiły postępowania unikalne, co w przybliżeniu daje średniorocznie liczbę 55 wszystkich postępowań 

oraz 42 postępowania unikalne. Jak widać na Wykresie 3., wzrosty bądź spadki liczby postępowań ogółem i 

postępowań unikalnych, ogłaszanych w kolejnych latach, były wyraźnie skorelowane ze sobą. W pierwszej części 

badanego dziesięciolecia, tj. w latach 2009-2012, można mówić o trendzie rosnącym, w następstwie czego liczby 

ogłoszonych postępowań ogółem i postępowań unikalnych osiągnęły maksymalne wartości dla całego okresu w 2012 

roku na poziomie odpowiednio 81 wszystkich postępowań i 65 postępowań unikalnych. W następnych latach 

zaznaczył się stopniowy trend zniżkowy, z wyjątkiem okresu podwyższonej aktywności w latach 2015-2016. W 2017 

roku liczby ogłoszonych postępowań oraz postępowań unikalnych zanotowały najniższe wartości w całym 

analizowanym okresie, na poziomie 36 postępowań ogółem oraz 27 postępowań unikalnych. Rok 2018 wykazał 

zwiększoną aktywność rynku, co przyniosło odwrócenie trendu spadkowego. W ciągu roku wszczęto 47 postępowań 

ogółem i 38 postępowań unikalnych. W odniesieniu do całego badanego okresu liczbę generowanych nowych 

postępowań w roku 2018 należy jednak uznać za relatywnie niską (znajdowała się ona poniżej poziomu 

średniorocznego dla całego badanego okresu). 

Aktywność podmiotów publicznych w zakresie inicjowania przedsięwzięć ppp jest funkcją złożonego splotu 

czynników, obejmującego tendencje w obszarze inwestycji publicznych (zwłaszcza samorządowych), długu 

publicznego oraz dynamiki absorpcji dotacji unijnych. Na to ogólne otoczenie nakładają się czynniki determinujące 

możliwości wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego w poszczególnych sektorach zadań publicznych. Jak się 

wydaje, ppp w dużej mierze pełni dla podmiotów publicznych funkcję amortyzatora w stosunku do finansowania 

inwestycji z własnego budżetu i funduszy z Unii Europejskiej (dalej: UE). Istotny wzrost wykorzystania funduszy 

unijnych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, jaki zarysował się poczynając od 2017 roku, może być 

ważnym czynnikiem ograniczającym zainteresowanie sektora publicznego przedsięwzięciami ppp. Z drugiej strony 

wiele przedsięwzięć przygotowywanych w ostatnich latach może zaowocować obecnie ogłaszanymi postępowaniami, 

a w dalszej kolejności zawartymi umowami.  

2. Forma prawna wyboru partnera prywatnego 

Najbardziej popularną formułą prawną, stosowaną przy wyborze partnera prywatnego w okresie 10 lat objętych 

badaniem IPPP, była koncesja, wykorzystywana w kilku odmianach. Model koncesyjny został w sumie użyty w 375 

postępowaniach (68,56% wszystkich wszczętych postępowań). Założeniem strony publicznej, wszczynającej 

postępowanie koncesyjne, jest takie ukształtowanie zapisów przyszłej umowy, aby strona prywatna ponosiła 

przeważającą część ryzyka ekonomicznego, związanego z realizacją przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, czy projekt 

zakłada budowę nowej infrastruktury, czy jedynie zarządzanie istniejącymi już obiektami, model koncesyjny oznacza, 

że całość lub większość wynagrodzenia, jakie otrzymuje strona prywatna za zaangażowanie w realizację zadań 

publicznych, pochodzi ze źródeł innych niż budżet strony publicznej. Najczęściej wynagrodzeniem tym są opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez użytkowników infrastruktury, wznoszonej w ramach przedsięwzięcia lub usług 

dostarczanych przez operatora infrastruktury, rzadziej inne pożytki. W modelu koncesyjnym to strona prywatna 

ponosi również, co do zasady, główną część nakładów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.  

Z biegiem czasu, w miarę jak uczestnicy rynku ppp nabierali doświadczenia, stopniowo rosła rola formuł ppp, 

uregulowanych w u.p.z.p. W tym typie umowy wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości lub w głównej 
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mierze z tzw. opłat za dostępność, płaconych przez podmiot publiczny z budżetu. Mechanizm ten oznacza, że 

podmiotom publicznym nie udaje się zupełnie uniknąć obciążeń budżetowych, związanych z inwestycjami w 

infrastrukturę publiczną, ale zostają one tutaj rozłożone na wieloletni okres, podczas gdy w modelu tradycyjnym  

byłyby one skumulowane w stosunkowo krótkim czasie realizacji fazy inwestycji (maksymalnie 2-3 lata). Natomiast w 

kluczowym kontekście alokacji ryzyka między stronami przedsięwzięcia, mechanizm opłat za dostępność przenosi na 

stronę publiczną ryzyko popytu, a więc najważniejsze długofalowe ryzyko biznesowe związane z projektem ppp12. Dla 

partnera prywatnego ten element znacząco zmniejsza ryzyko inwestycyjne i z tego względu można go uznać za 

główny czynnik rosnącej popularności formuły ppp w porównaniu do formuł koncesyjnych. 

Przejawem wspomnianego wyżej trendu jest fakt, że w końcu 2018 r. po raz pierwszy w niniejszym badaniu formułą 

prawną, przy pomocy której wszczęto najwięcej postępowań, były tryby przewidziane w u.p.z.p., jak np. dialog 

konkurencyjny (por. Wykres 4.). Wykorzystano je w 168 postępowaniach (30,71% ogólnej liczby) w porównaniu do 

139 postępowań ogłoszonych pod koniec 2017 r. Tym samym swój prymat na rynku ppp stracił tryb koncesji na usługi, 

który przez cały badany okres nieprzerwanie zajmował pierwsze miejsce jako podstawa prawna inicjowanych 

postępowań. Do końca 2018 r. wszczęto w trybie koncesji na usługi 160 postępowań (29,25% całego rynku) w 

porównaniu do 155 postępowań w końcu 2017 r.13. 

 

 

                                                           
12 Ryzyko popytu (inaczej ryzyko rynkowe lub ryzyko przychodowe) polega na tym, że stopień wykorzystania nowych obiektów infrastruktury, a w 

domyśle poziom przychodów z ich eksploatacji, będzie niższy od zakładanego i nie pozwoli na pełne pokrycie kosztów projektu oraz uzyskanie 

wymaganego zwrotu z inwestycji. 

13 Należy tu zaznaczyć, że liczba koncesji na usługi została statystycznie zmniejszona o 6 postępowań w końcu 2018 r., w wyniku korekty danych w 

bazie projektów ppp. Jednak nawet bez tej korekty koncesja na usługi straciłaby swoje pierwszeństwo na rynku postępowań ppp. 
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Wytłumaczeniem odmiennego podejścia podmiotów publicznych do formuł koncesji i ppp jest zapewne fakt, że 

postępowania koncesyjne wykorzystywano często w przypadku przedsięwzięć o małej wartości i nieskomplikowanym 

charakterze. Dlatego ponawianie postępowań było tutaj decyzją stosunkowo łatwą do podjęcia. Tryb u.p.z.p. częściej 

wykorzystywano przy projektach większych i bardziej złożonych, wymagających staranniejszego przygotowania przy 

każdym ogłoszeniu na rynku ppp. 

Biorąc pod uwagę inwestycje będące w toku, przewaga postępowań prowadzonych na podstawie u.p.z.p. nad 

koncesjami jest już bardzo wyraźna. Pod koniec 2018 r. znacząca większość, bo aż 31 na 40 postępowań (77,50%) 

prowadzona była na podstawie u.p.z.p., natomiast tylko 9 projektów (22,50%) stosowało tryb koncesji. 

3. Rodzaj podmiotu publicznego wszczynającego procedurę wyboru partnera  

Zdecydowanie najaktywniej działającymi w sferze ppp podmiotami publicznymi są gminy. W badanym okresie 

zainicjowały one łącznie (licząc wszystkie typy gmin oraz związki gmin) 349 postępowań (63,80% wszystkich 

postępowań), w tym 268 postępowań unikalnych (63,96% postępowań unikalnych). Wśród gmin prym wiodły gminy 

miejskie, które zainicjowały 163 postępowania (29,80% wszystkich postępowań) oraz 127 postępowań unikalnych 

(30,31% postępowań w tej grupie) (por. Wykres 5.). 
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Potwierdzeniem dominacji samorządów na polskim rynku ppp jest także aktywność organów samorządu wyższych 

szczebli (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) oraz podmiotów powiązanych z samorządami, np. takich jak 

spółki komunalne lub jednostki budżetowe. W latach 2009-2018 podmioty te zainicjowały w sumie kolejnych 

157 postępowań ppp (28,70% wszystkich postępowań), z czego 118 to postępowania unikalne (28,16% postępowań 

unikalnych). 

Centralna administracja rządowa zajmowała pasywną postawę w roli inicjatora postępowań ppp przez większość 

analizowanego okresu. Aktywność rządu w ostatnim okresie w zakresie identyfikowania potencjalnych projektów 

ppp nie zdążyła przełożyć się jeszcze na liczbę inicjowanych postępowań. W sumie, według danych zebranych  na 

koniec 2018 roku, organy administracji centralnej wszczęły zaledwie 7 postępowań, wszystkie o charakterze 

unikalnym. 

4. Sektor zadań publicznych 

Wykres 6., umieszczony poniżej, przedstawia strukturę postępowań na polskim rynku ppp w układzie obrazującym 

aktywność poszczególnych sektorów zadań publicznych14. W latach 2009-2018 zainicjowano przedsięwzięcia ppp w 

15 sektorach (włączając „inne”), przy czym w 3 czołowych sektorach (sport i turystyka ze 143 postępowaniami, 

infrastruktura transportowa z 84 postępowaniami i efektywność energetyczna z 50 postępowaniami) miała miejsce 

dokładnie połowa wszystkich zainicjowanych postępowań (277 postępowań stanowiących 50,64% całego rynku). 

Liczbę przynajmniej 20 wszczętych postępowań odnotowano w 6 kolejnych obszarach usług publicznych: gospodarce 

wodno-kanalizacyjnej (32 postępowania), ochronie zdrowia (31 postępowań), usługach transportowych 

(31 postępowań), telekomunikacji (24 postępowania), energetyce (26 postępowań) oraz edukacji (21 postępowań), a 

także w sektorze „inne” (28 postępowań). 

Aktywność rynku ppp, uwzględniająca podział na sektoy, mierzona liczbą postępowań unikalnych, wyglądała bardzo 

podobnie. W trzech najbardziej aktywnych sektorach wszczęto łącznie 199 postępowań unikalnych, tj. 47,49% całości, 

z czego w obszarze sportu i turystyki zostało wszczętych 88 postępowań, w infrastrukturze transportowej 63 

postępowania, a w sektorze efektywności energetycznej 48 postępowań. Zwraca tu uwagę bardzo częsta 

powtarzalność postępowań w dziedzinie sportu i turystyki, głównie w związku z dużą liczbą małych projektów 

koncesyjnych. Postępowania unikalne stanowiły 61,54% wszystkich wszczętych w tym sektorze postępowań wobec 

ponad 76,60% udziału postępowań unikalnych w całym rynku ppp. 

Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że podmioty publiczne próbowały stosować formułę ppp w bardzo szerokim 

zakresie, praktycznie we wszystkich sferach usług użyteczności publicznej. Miało to pozytywną stronę, ponieważ 

pozwoliło sektorowi publicznemu zebrać bardzo różnorodne doświadczenia. Sytuacja ta wyrażała jednak także pewną 

żywiołowość rozwoju rynku ppp, w tym brak przemyślanych strategii sektorowych w obszarze infrastruktury. 

 

                                                           
14 Wstępne uwagi na temat struktury sektorowej polskiego rynku ppp poczynione zostały we Wprowadzeniu do niniejszego raportu przy 

Wykresie 2. 
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5. Wszczęte postępowania z uwzględnieniem podziału na regiony  

Patrząc na strukturę regionalną rynku ppp (por. Schemat 1.), widać wyraźne różnice w poziomie aktywności między 

województwami. Zdecydowanym liderem we wszystkich postaciach rozpoczynanych i prowadzonych postępowań 

jest Mazowsze. W końcu 2018 r. w 7 województwach wszczęto przynajmniej po 30 postępowań. Oprócz Mazowsza z 

97 postępowaniami, do grupy tej należą: Małopolska (76 postępowań), Dolny Śląsk (51 postępowań), Śląsk (50 

postępowań), Wielkopolska (38 postępowań), Warmia i Mazury (37 postępowań) oraz Pomorze (36 postępowań). 
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Z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur, we wszystkich wspomnianych wyżej województwach liczba wszczętych 

postępowań unikalnych także osiągnęła poziom przynajmniej 30 projektów. Mazowsze, Dolny Śląsk oraz Warmia i 

Mazury wykazują przeciętną skłonność do wielokrotnego powtarzania postępowań (relacja postępowań unikalnych 

do wszczętych ogółem bliska średniej dla całego rynku, czyli 76,60%). Małopolska ma ten wskaźnik wyraźnie poniżej 

średniej, co oznacza większą skłonność do powtarzalności postępowań, natomiast Śląsk, Wielkopolska i Pomorze 

mają ów wskaźnik znacznie powyżej średniej. 

Schemat 1. Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych i postępowań w toku z uwzględnieniem 

podziału na regiony. 
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Biorąc pod uwagę liczbę postępowań w toku, Mazowsze z 10 projektami również widocznie wyprzedza pozostałe 

aktywne regiony, czyli Śląsk oraz Warmię i Mazury z 6 projektami, Małopolskę z 4 projektami oraz Pomorze i Dolny 

Śląsk z 3 projektami. 

6. Wartość nakładów inwestycyjnych i wartość usług 

Wykres 7. ukazuje liczbę i wartość wszczętych postępowań dotyczących wdrożenia projektu ppp z uwzględnieniem 

podziału na przedziały jednostkowej wartości przedsięwzięć, przy czym przez wartość projektu rozumiana jest tutaj 

wartość nakładów inwestycyjnych netto (w projektach obejmujących inwestycje w budowę, rozbudowę lub 

modernizację infrastruktury usług publicznych) lub wartość netto usług świadczonych w projekcie (w projektach 

obejmujących jedynie świadczenie usług w oparciu o istniejący majątek infrastrukturalny). Widać wyraźną 

prawidłowość, zgodnie z którą rosnącej wartości przedziału towarzyszy malejąca liczba postępowań w danym 

przedziale. Największą grupą na rynku są projekty o skali mikro z wartością mniejszą niż 5 mln zł netto (120 

postępowań unikalnych, 28,64% całego rynku). Kolejne najliczniejsze grupy to przedsięwzięcia bardzo małe (5-

20 mln zł netto) i małe (20-50 mln zł netto). Łącznie te 3 grupy liczą 301 postępowań unikalnych i stanowią 71,84% 

całego tak zdefiniowanego rynku ppp. 

 

 

 

 

Zdecydowana przewaga liczbowa postępowań o małej i bardzo małej skali wskazuje na rozdrobnienie polskiego rynku 

ppp. W ostatnim okresie udział większych projektów stopniowo zwiększa się, ale tendencja ta jest ciągle słabo 

widoczna, gdyż przedstawione w niniejszym raporcie dane ukazują wszystkie postępowania ogłoszone od początku 

37

6

14

21

40

75

106

120

40

6

15

29

53

95

136

173

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Brak danych

Największe
(>500 mln)

Bardzo duże
(250-500 mln)

Duże
(100-250 mln)

Średnie
(50-100 mln)

Małe
(20-50 mln)

Bardzo małe
(5-20 mln)

Mikro
(<5 mln)

Wszystkie wszczęte postępowania Unikalne postępowania

Wykres 7. Liczba wszystkich wszczętych postępowań i postępowań unikalnych z uwzględnieniem przedziału wartości  

projektu (netto) oraz łączna wartość postępowań unikalnych dla danego przedziału (netto). 

229 671 126,21 zł 

2 244 910 776,26 zł 

2 762 074 276,01 zł 

3 078 390 570,02 zł 

4 996 430 412,40 zł 

3 527 488 266,63 zł 

Brak danych 

1 144 140 511,62 zł 

Σ = 547 Σ = 419 Σ = 17 983 105 939,15 zł 
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2009 r. Dane odzwierciedlają zatem nadal dużą rolę projektów z wczesnego etapu rozwoju rynku ppp. Podmioty 

publiczne miały wówczas tendencję do traktowania ppp głównie jako swoistego eksperymentu w zakresie sposobu 

realizacji zadań publicznych, z czym wiązała się mała skala rozpoczynanych postępowań ppp. Wynikała ona z dążenia 

decydentów w sektorze publicznym do ograniczenia ryzyka ekonomicznego, a także politycznego i medialnego, 

związanego z inicjowanymi projektami. 

Jak widać na Wykresie 7., łączna wartość wszystkich 419 postępowań unikalnych wszczętych od początku 2009 r. do 

końca 2018 r. wyniosła 17,98 mld zł netto. Największym pod względem wartości przedziałem postępowań okazały się 

projekty bardzo duże (250-500 mln zł netto), gdzie odnotowano 14 postępowań unikalnych na łączną kwotę 

niespełna 5,0 mld zł netto. Trzy największe wartościowo przedziały, grupujące projekty o wartości 100 mln zł netto i 

większe, zgromadziły w sumie 41 postępowań unikalnych na kwotę 11,60 mld zł netto (64,52% całkowitej wartości). 

Porównując dane dotyczące liczby wszystkich wszczętych postępowań oraz postępowań unikalnych z 

uwzględnieniem podziału na przedziały wartości, można zauważyć pewną ogólną prawidłowość. Im mniejsza skala 

przedsięwzięcia, tym częściej postępowanie kończyło się bezskutecznie i projekt stawał się przedmiotem kolejnych 

postępowań. Stąd w niskich przedziałach wartości liczba wszystkich wszczętych postępowań znacząco przewyższa 

liczbę postępowań unikalnych. Natomiast w wysokich przedziałach wartości liczba postępowań unikalnych ma 

tendencję do zbliżania się do liczby wszystkich ogłoszonych postępowań. Ta prawidłowość oznacza, że im większa 

była skala ogłaszanego projektu, tym częściej poprzestawano na pojedynczym wszczęciu postępowania. 

Biorąc pod uwagę łączną wartość postępowań unikalnych wszczętych w latach 2009-2018, wartość zakładanych w 

nich nakładów inwestycyjnych netto wyniosła 14,97 mld zł, zaś wartość usług 3,01 mld zł (por. Wykres 8.). Oczywiście 

należy pamiętać, że liczby te dotyczą wszystkich ogłoszonych postępowań, których losy potoczyły się bardzo różnie. 

Obejmują one zatem przedsięwzięcia unieważnione w trakcie postępowania lub nawet już po podpisaniu umowy, 

projekty znajdujące się w końcu 2018 roku w trakcie trwającego postępowania na wybór partnera prywatnego, i 

wreszcie projekty, w których zawarto umowę o ppp i przystąpiono do jej realizacji. 

 

 

CAPEX: 14 974 527 952,10 zł netto

CAPEX:  16 809 867 238,31 zł netto

OPEX: 3 008 577 987,05 zł netto

OPEX: 4 712 880 089,94 zł netto

0 5 10 15 20 25

Unikalne postępowania

Wszystkie wszczęte
postępowania

[mld zł]

CAPEX

OPEX

Wykres 8. Wartość nakładów inwestycyjnych oraz wartość usług z uwzględnieniem podziału na wszystkie wszczęte 

postępowania i postępowania unikalne (netto). 
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7. Aktualny status postępowań 

Wykres 9. i Tabela 1., które znajdują się poniżej, ukazują panoramiczny obraz polskiego rynku ppp pod koniec 2018 

roku, widziany przez pryzmat aktualnego statusu wszystkich 547 postępowań ppp wszczętych w latach 2009-2018. 

Jak widać na Wykresie 9., w 149 wypadkach zawarto umowę o ppp, 40 postępowań nadal znajdowało się w toku, zaś 

358 postępowań zostało unieważnionych. 

 

 

Spośród 149 zawartych umów, w 131 przypadkach doszło do realizacji umowy, przy czym 25 umów było pod koniec 

2018 r. w pełni zrealizowanych. Wśród umów nadal realizowanych, 24 projekty były w fazie budowy obiektów 

infrastruktury (faza inwestycyjna), zaś pozostałe 82 przedsięwzięcia znajdowały się w fazie zarządzania umową, czyli 

w fazie operacyjnej (eksploatacyjnej). Mogły to być umowy, gdzie zakończono już etap inwestycji i rozpoczęto 

eksploatację nowych lub zmodernizowanych obiektów bądź też umowy obejmujące swoim zakresem jedynie 

zarządzanie istniejącym majątkiem15. 

W przypadku 18 umów z różnych powodów nie nastąpiła realizacja zawartych w nich postanowień. 

Spośród 40 projektów znajdujących się pod koniec 2018 r. w trakcie procedury przetargowej lub dialogu 

konkurencyjnego, 11 przedsięwzięć było na najwcześniejszym etapie naboru wniosków ze strony potencjalnych 

partnerów prywatnych o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w 21 postępowaniach toczyły się negocjacje z 

potencjalnymi partnerami, w 4 projektach negocjacje z uczestnikami postępowania zostały zakończone i 

wystosowano zaproszenie do złożenia ofert, wreszcie w 4 postępowaniach miała miejsce ocena otrzymanych ofert 

(por. Tabela 1.). 

                                                           
15 Szczegółowemu omówieniu umów realizowanych i zrealizowanych poświęcony jest Rozdział II niniejszego raportu. 

Umowy realizowane 
23,95% (131 postępowań)

Umowy rozwiązane oraz 
nierealizowane

3,29% (18 postępowań)

Unieważnione procedury 
przetargowe

65,45% (358 postępowań)

Postępowania w toku
7,31% (40 postępowań)

Wszystkie 
wszczęte 

postępowania 
100%

(547 postępowań)

Wykres 9. Liczba wszystkich wszczętych postępowań z uwzględnieniem podziału na aktualny status postępowania. 
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 Status ogólny 
Liczba  

(% wszystkich) 
Status szczegółowy Liczba  

 Postępowania w toku 
40  

(7,31%) 

Nabór wniosków  11 

Prowadzenie negocjacji 21 

Składanie ofert 4 

Ocena ofert  4 

 
Umowy rozwiązane  
oraz nierealizowane 

18 
(3,29%) 

Umowy rozwiązane 15 

Umowy nierealizowane 3 

 
Umowy realizowane  
i zrealizowane 

131  
(23,95%) 

Budowa 24 

Zarządzanie umową 82 

Umowa zrealizowana 25 

 
Unieważnione procedury 
przetargowe 

358 
(65,45%) 

Jedna procedura:  179 

Dwie lub więcej procedur:  179 

 

Z danych zawartych w Tabeli 1. wynika także, że zdecydowana większość postępowań, jakie wszczęto w celu wyboru 

partnera prywatnego, nie zakończyła się zawarciem umowy, bowiem 358 postępowań (65,45%) zostało 

unieważnionych. W przypadku części z nich podejmowano kolejne próby realizacji przedsięwzięcia i ogłaszano nowe 

postępowania. 

Na Wykresie 10. przedstawiono przyczyny unieważniania postępowań. Został on sporządzony na podstawie grupy 

212 postępowań, dla których była dostępna informacja na temat przyczyn ich unieważnienia.  

Z przedstawionych danych wynika, że najczęstszą przyczyną (łącznie 35,38% analizowanych przypadków) 

odwoływania postępowań był brak zainteresowania sektora prywatnego realizacją przedsięwzięcia, proponowanego 

przez podmiot publiczny. Wyrażało się to przez brak wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ze strony 

potencjalnych wykonawców. Można uznać, że projekty te nie były w ocenie przedsiębiorców dobrze przygotowane, 

atrakcyjne dla partnerów prywatnych od strony finansowej lub też strona publiczna nie zadbała o odpowiednią 

promocję swojej oferty inwestycyjnej. Co istotne, w wielu przypadkach pierwsza nieskuteczna próba wyłonienia 

partnera prywatnego nie skłoniła podmiotów publicznych do zaniechania kolejnych postępowań. Poniżej omówiono 

szczegółowo genezę podejmowania kolejnych postępowań. 

  

Tabela 1. Liczba wszystkich wszczętych postępowań z uwzględnieniem podziału na ogólny i szczegółowy status postępowania 

(stan na 31 grudnia 2018 r.). 
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Brak zainteresowania sektora prywatnego realizacją inwestycji, 

tzn. niezłożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu – 35,38% (75 przypadków).  

Brak ofert lub niedopuszczenie żadnej ze złożonych ofert do 

oceny i porównania – 27,36% (58 przypadków).  

Istotna zmiana okoliczności, która powodowała, że prowadzone 

postępowanie lub wykonanie przedmiotu partnerstwa 

publiczno-prywatnego nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć – 9,91% (21 przypadków). 

Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą 

zamawiający przeznaczył na realizację przedsięwzięcia – 8,02% 

(17 przypadków). 

Wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy 

– 5,19% (11 przypadków).  

Inne przyczyny – 14,15% (30 przypadków).  

 

8. Skala powtarzanych postępowań 

Zgodnie z Tabelą 2., którą przedstawiono poniżej, spośród wszystkich 419 postępowań unikalnych, zdecydowaną 

większość stanowiły postępowania wszczęte tylko raz (336 postępowań, czyli 80,19%), natomiast postępowania, w 

odniesieniu do których wszczęto więcej niż jedną procedurę na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza 

stanowiły nieco mniej niż 1/5 postępowań unikalnych (83, czyli 19,81%). Owe 83 przedsięwzięcia przyniosły w sumie 

128 kolejnych, wtórnych postępowań. Większość projektów, gdzie powtarzano procedury, zaliczyło łącznie 2 lub 3 

podejścia, ale w rekordowym przypadku było ich aż 8!  

 

Liczba procedur 
Liczba unikalnych 

postępowań 

Liczba powtarzających się 

postępowań 

Liczba wszystkich 

postępowań 

1 procedura 336 0 336 

2 procedury 57 57 114 

3 procedury 17 34 51 

4 procedury 4 12 16 

5 procedur 3 12 15 

Wykres 10. Przyczyny unieważniania postępowań.  

Tabela 2. Zestawienie liczby procedur podejmowanych w celu wyłonienia partnera prywatnego z uwzględnieniem liczby 

postępowań unikalnych, powtarzających się postępowań oraz wszystkich postępowań. 

 

 

 

 

 
Σ = 212 

35,38%

27,36%

9,91%

8,02%

5,19%

14,15%
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6 procedur 0 0 0 

7 procedur 1 6 7 

8 procedur 1 7 8 

ŁĄCZNIE 419 128 547 

 

9. Korzystanie z doradztwa 

Mimo niskiej skuteczności postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, praktyka korzystania ze 

wsparcia doradców zewnętrznych, wspierających projekt na etapie przygotowania przedsięwzięcia i prowadzenia 

procedury wyboru partnera, jest ciągle relatywnie słabo rozpowszechniona wśród podmiotów publicznych. Spośród 

wszystkich wszczętych postępowań, podmioty inicjujące projekt potwierdziły korzystanie z doradztwa jedynie w 294 

wypadkach, tak więc promotorzy projektów uzyskali fachowe wsparcie tylko dla nieco ponad połowy inicjowanych 

postępowań (53,75%) (por. Wykres 11.). 

 

 

 

Dość niechętne podejmowanie współpracy z doradcami zewnętrznymi przez podmioty publiczne jest zastanawiające., 

zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, że większość postępowań wszczynanych jest przez małe jednostki 

samorządowe, które z natury rzeczy nie dysponują kompetencjami niezbędnymi do sprawnego procedowania nad 

przygotowaniem i wdrożeniem projektu ppp (wiele z nich robi to po raz pierwszy). Co ciekawe, nawet w razie 

niepowodzenia pierwszej próby przeprowadzenia postępowania, samorządy często nie decydowały się na 

zatrudnienie doradcy. Opisana sytuacja może być jednym z czynników pozwalających wyjaśnić niską skuteczność 

podmiotów publicznych w doprowadzeniu do podpisania umowy z partnerem prywatnym i uruchomienia projektu. 

Tak

53,75%

Nie

40,40%

Brak informacji

5,85%

Wykres 11. Korzystanie z doradztwa w odniesieniu do wszystkich wszczętych postępowań. 

Σ = 547 
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1. Zawarte umowy w liczbach 

Niniejszy rozdział odnosi się do umów o ppp i umów koncesji, zawartych w latach 2009-2018, które weszły w fazę 

realizacji (łącznie z tymi, które zostały w tym okresie całkowicie zrealizowane). W ciągu analizowanego okresu 

zawarto ogółem 131 umów, które następnie były realizowane zgodnie z przyjętymi warunkami. Rozdział nie obejmuje 

natomiast umów o ppp i umów koncesji, które zostały zawarte w latach 2009-2018, ale z różnych powodów strony 

umów nie podjęły ich realizacji bądź rozwiązały umowę przed pierwotnym terminem16.  

Jak widać na Wykresie 12., w 2009 r., a więc w pierwszym roku analizowanego okresu, zawarte zostały jedynie 2 

umowy17. Liczba zawartych umów, w których doszło do realizacji, wykazywała następnie stopniową, ale wyraźną 

tendencję rosnącą, osiągając rekordowy dotychczas poziom 23 umów w 2015 r. W kolejnych latach nastąpiło 

obniżenie aktywności rynku ppp, mierzonej liczbą umów o ppp wprowadzanych w życie. Liczba nowych, realizowanych 

umów spadła do 10 w 2016 r., a następnie wzrosła do 11 w 2017 r. oraz 15 w 2018 r. Aktywność rynku wykazuje zatem 

w ostatnich dwóch latach stopniową tendencję wzrostową, ale nie ulega wątpliwości, że jest ona niższa od oczekiwań, 

zwłaszcza w kontekście bardzo ambitnych celów przyjętych w polityce rządu w zakresie rozwoju ppp na lata 2017-

2020. 

 

 

                                                           
16 Umowom nierealizowanym i rozwiązanym poświęcony jest kolejny rozdział niniejszego raportu.   

17 Historycznie pierwsza umowa o ppp, zawarta i realizowana w ramach obecnego porządku legislacyjnego, regulującego obszar ppp i koncesji, 

dotyczyła budowy obiektu Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Została ona zawarta 6 sierpnia 

2009 r. Por. Załącznik 1., projekt nr 1.  
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Σ = 547 Σ = 131 Σ = 419 Σ = 40 
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Trendy w zakresie nowych, realizowanych umów o ppp, zawieranych w poszczególnych latach, nie wykazywały w 

badanym okresie stałej, silnej korelacji z tendencjami dotyczącymi liczby wszczynanych postępowań na wybór 

partnera prywatnego. Zarówno liczba wszystkich wszczętych postępowań, jak i liczba postępowań unikalnych 

osiągnęły swój najwyższy poziom w latach 2012-2013, następnie w kolejnych 3 latach ustabilizowały się (przeciętnie 

na poziomie 50-60 całkowitej liczby wszczętych postępowań oraz nieco ponad 40 postępowań unikalnych rocznie), 

aby w 2017 r. wyraźnie się obniżyć. Rok 2018 przyniósł odwrócenie trendu spadkowego, tak w zakresie nowych 

postępowań, jak i umów, ale w obu przypadkach na poziomie dość odległym od rekordowych osiągnięć rynku z 2012 r. 

(postępowania) i 2015 r. (umowy). 

Aktywność rynku ppp, mierzona liczbą nowych, realizowanych umów, jest efektem oddziaływania wielu czynników, 

stąd trudno wskazać na jednoznaczne przyczyny tendencji widocznych na rynku w ostatnich latach. Lata 2015-2016 

charakteryzował istotny spadek ogólnego poziomu inwestycji publicznych, związany m.in. z zamykaniem perspektywy 

finansowej UE lat 2007-2013 i opóźnionym rozpoczynaniem nowej perspektywy na lata 2014-2020. Mogło to do 

pewnego stopnia pobudzać aktywność rynku ppp jako czynnika rekompensującego zmniejszoną dostępność dotacji 

unijnych. Od 2017 r. możliwości uzyskania dofinansowania projektów publicznych z funduszy nowej perspektywy UE 

były już znacznie lepsze, a inwestycje infrastrukturalne dynamicznie wzrosły. W wielu przypadkach może to 

powodować sytuację, w której podmioty publiczne koncentrują się na projektach finansowanych w konwencjonalny 

sposób, zaś projekty ppp odkładają na później. Zapewne w większym stopniu dotyczy to przedsięwzięć znajdujących 

się w fazie wczesnych przygotowań niż postępowań na zaawansowanym etapie. Wyraźne ożywienie inwestycji 

publicznych utrudniło jednocześnie pomyślną finalizację prowadzonych postępowań o zawarcie umowy o ppp lub 

udzielenie koncesji w związku z powstałą sytuacją wąskiego gardła na rynku inwestycyjnym i towarzyszącą jej presją 

kosztową, które skutkowały brakiem ofert ze strony wykonawców lub ofertami przekraczającymi możliwości 

budżetowe samorządów.  

Czynnikiem oddziałującym ograniczająco na aktywność podmiotów publicznych w zakresie wdrażania projektów ppp 

były z całą pewnością wybory samorządowe w październiku i w listopadzie 2018 r. Absorbowały one uwagę 

samorządowców i jednocześnie zachęcały ich do promowania szybkich i spektakularnych przedsięwzięć 

inwestycyjnych w przeciwieństwie do bardziej złożonych i czasochłonnych w przygotowaniu projektów ppp. 

2. Tryb postępowania 

Biorąc pod uwagę tryb wyboru partnera prywatnego zastosowany w 131 umowach o ppp, zawartych od początku 

2009 r. do końca 2018 r., 85 umów (64,88% wszystkich) ma jako podstawę prawną formułę koncesji, natomiast 45 

umów (34,35% wszystkich) jest opartych bezpośrednio o przepisy u.p.p.p. w powiązaniu z u.p.z.p. (por. Wykres 13. 

umieszczony poniżej)18. Współczynnik sukcesu postępowań na wybór partnera prywatnego w przedsięwzięciach ppp, 

prowadzonych zgodnie z trybami koncesyjnymi, uregulowanymi w u.k.r.b.u. lub u.u.k.r.b.u, zdefiniowany jako 

stosunek liczby zawartych umów do liczby wszystkich rozpoczętych postępowań w tych trybach, wyniósł w 

                                                           
18 Widoczna na Wykresie 13. jedna umowa w kategorii: „Inna” dotyczy projektu budowy infrastruktury technicznej dla Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmewej z 2010 r., zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jako jedyna w analizowanej populacji 

umów reprezentuje ona tzw. ppp instytucjonalne, którego podstawą nie jest umowa o ppp lub umowa koncesji między stroną publiczną i 

prywatną, ale zawiązana między nimi spółka o kapitale mieszanym (Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.). Por. Załącznik 1., projekt nr 7. 
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analizowanym okresie 22,67%. Okazał się on zatem niższy od takiego samego współczynnika dla postępowań 

prowadzonych zgodnie z trybami przewidzianymi w u.p.z.p., który osiągnął wartość 26,32%. 

 

 

  

Jak można sądzić, nieco wyższy współczynnik sukcesu trybów zamówieniowych świadczy o bardziej starannym 

przygotowywaniu przez podmioty publiczne postępowań regulowanych przepisami u.p.z.p. Mówią one, że 

wynagrodzenie partnera prywatnego przez opłaty za dostępność zarządzanej przez niego infrastruktury, są 

wypłacane z budżetu strony publicznej. Postępowania koncesyjne nieprzewidujące, co do zasady, obciążeń dla 

budżetu publicznego są mniej ryzykowne z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia i dlatego były ogłaszane 

częściej, a brak natychmiastowego sukcesu nie był traktowany jako powód do rezygnacji z przedsięwzięcia.  

3. Rodzaj podmiotu publicznego 

Polskie ppp jest rozwijane głównie przez samorządy, które według stanu pod koniec 2018 r. zawarły (bezpośrednio 

lub przez jednostki z nimi związane) aż 117 umów na 131 wszystkich umów realizowanych i zrealizowanych19. 

Najwięcej kontraktów, które weszły w stadium realizacji, podpisały gminy miejskie (39 umów) oraz wiejskie (27 umów) 

                                                           
19 Liczba projektów samorządowych zwiększyła się w stosunku do poprzedniej analizy rynku ppp z czerwca 2018 r. o 6 projektów. Było to wynikiem 

zarówno wprowadzenia do bazy nowych umów, których było w sumie 5 (por. Załącznik 1., projekty 127-131), jak i korekt dotyczących danych o 

projektach z lat wcześniejszych. Korekty w segmencie samorządów obejmowały wprowadzenie do bazy zawartych umów projektu gminy Stronie 

Śląskie dotyczącego zarządzania kompleksem turystycznym w Starej Morawie (por. Załącznik 1., projekt nr 27) i projektu zarządzania siecią 

wodno-kanalizacyjną w gminie Bisztynek (por. Załącznik 1., projekt nr 44) oraz uwzględnienie rozwiązania umowy zarządzania siecią wodno-

kanalizacyjną w gminie Smołdzino (por. Załącznik 2., projekt nr 140). 
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i miejsko-wiejskie (20 umów) (por. Wykres 14.). Łącznie podstawowe jednostki samorządu terytorialnego zawarły 

zatem bezpośrednio 86 umów, co stanowi 65,65% wszystkich realizowanych kontraktów ppp, podpisanych w latach 

2009-2018. Do tej liczby powinno się jeszcze dodać 14 umów zawartych przez samorządy wyższego szczebla 

(10 umów podpisanych przez urzędy marszałkowskie oraz 4 umowy, w których stroną są starostwa powiatowe) oraz 

17 umów realizowanych przez podmioty powiązane z samorządami (15 umów zawartych przez jednostki budżetowe 

i spółki komunalne, 1 kontrakt zawarty przez związek gmin i 1 zawarty przez samorządową instytucję kultury). Razem 

daje to 117 umów (89,31% wszystkich umów zawartych i realizowanych). 

Jedynie 14 umów realizowanych (10,69% wszystkich umów) zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z 

samorządem20, z czego w zaledwie 6 stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej. 

 

 

 

4. Okres obowiązywania umowy 

Umowy o ppp, realizowane w Polsce w poszczególnych sektorach usług użyteczności publicznej, cechuje bardzo duża 

rozpiętość okresów umownych. Wynika to m.in. z włączenia do statystyk rodzimego rynku ppp umów, których zakres 

ograniczony jest wyłącznie do zarządzania, utrzymania i eksploatacji obiektów infrastruktury usług publicznych. 

Umowy takie mają często charakter krótkoterminowy. Jeśli wziąć pod uwagę klasyczne umowy o ppp, obejmujące 

także wybudowanie nowych obiektów lub modernizację istniejącej infrastruktury, to mają one z reguły wieloletni 

charakter. Partner prywatny w tym przypadku potrzebuje znacznie dłuższej fazy eksploatacji, aby osiągnąć przychody, 

pozwalające mu na pokrycie nie tylko bieżących kosztów eksploatacji, ale także na spłatę zadłużenia, zaciągniętego 

w związku z realizowaną inwestycją i osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału własnego. 

                                                           
20 Liczba projektów realizowanych przez podmioty publiczne inne niż samorządy zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniej analizy rynku ppp 

z czerwca 2018 roku o 1, w wyniku uwzględnienia w bazie rozwiązania umowy świadczenia usług dostępu do szerokopasmowej sieci 

internetowej Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa w Gorzowie Wielkopolskim (por. Załącznik 2., projekt nr 142). 
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Na Wykresie 15. zostały ukazane punkty skrajne okresu obowiązywania umów o ppp (najkrótszy oraz najdłuższy okres 

umowny) oraz średni okres obowiązywania umów realizowanych w poszczególnych sektorach. 

 

 

 
 

Największą rozpiętość w okresie, na jaki zawierano umowy, zanotowano w sektorze wodno-kanalizacyjnym. 

Najkrótszy okres obowiązywania umowy w powyższym sektorze to zaledwie 6 miesięcy21, podczas gdy najdłuższy 

okres wyniósł 396 miesięcy22. Tylko minimalnie niższą rozpiętość okresu umownego można zauważyć w sektorze 

infrastruktury transportowej. W tym przypadku jest to przede wszystkim efekt zawarcia najdłużej trwającej umowy 

o ppp w Polsce z okresem obowiązywania 480 miesięcy23.  

Jeśli pominąć sektory, w których zawarto mniej niż 5 umów, najmniejszą rozpiętość okresu współpracy odnotowano 

w sektorze usług transportowych. Wyniosła ona 68 miesięcy. 

                                                           
21 Projekt zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Szczytnie. Por. Załącznik 1., projekt nr 91. 

22 Projekt budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie. Por. Załącznik 1., projekt nr 100. 

23 Projekt budowy parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu. Por. Załącznik 1., projekt nr 6. 
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5. Liczba dni od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy  

Wykres 16. przedstawia dane na temat czasochłonności czterech głównych procedur stosowanych podczas 

postępowań o zawarcie umowy o ppp lub wybór koncesjonariusza w latach 2009-201824. Najbardziej czasochłonne 

spośród procedur stosowanych na rynku ppp okazały się postępowania prowadzone zgodnie z przepisami prawa 

zamówień publicznych (ppp w pzp), których przeciętna długość wyniosła w badanym okresie 345 dni. Dominującym 

trybem wyboru partnera prywatnego był tutaj dialog konkurencyjny. Średnia długość wszystkich prowadzonych 

postępowań wyniosła natomiast 257 dni. 

Duża czasochłonność formuły ppp w pzp wiąże się m.in. z faktem, że procedura ta jest zazwyczaj stosowana przy 

największych i najbardziej skomplikowanych projektach. Charakter podejmowanych przedsięwzięć przekłada się siłą 

rzeczy na złożoność postępowań prowadzonych w tym trybie, a więc ilość i stopień zaawansowania wykonywanych 

analiz, obszerność tworzonej dokumentacji i wreszcie długość prowadzonych negocjacji. Należy w nich uzgodnić 

szereg trudnych kwestii, takich jak podział ryzyka między uczestnikami projektu czy finansowe zaangażowanie strony 

publicznej w przedsięwzięcie.  

Niewiele krótsze były postępowania dotyczące umów koncesji na roboty budowlane, prowadzone jedynie na 

podstawie zapisów u.k.r.b.u. (328 dni), natomiast wyraźnie mniej czasochłonne okazały się postępowania koncesyjne 

uruchomione w związku z u.p.p.p. (223 dni). Najkrótszy czas od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy 

zanotowano w przypadku koncesji na usługi (173 dni), które są na ogół stosowane w przypadku stosunkowo prostych 

przedsięwzięć. 

 

 

  

 

                                                           
24 Do głównych rodzajów procedur wyboru partnera prywatnego zaliczono tutaj postępowania w trybie ppp w u.p.z.p. oraz 3 typy postępowań 

koncesyjnych. Poza porównaniami czasochłonności różnych rodzajów postępowań pozostawiono tryb uregulowany w art. 4 ust. 3 u.p.p.p., który 

został dotychczas zastosowany tylko w 1 umowie – projekcie budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w gminie 

Lipinki (por. Załącznik 1., projekt nr 109) oraz tryb konkurencyjnej procedury poszukiwania inwestorów zastosowany także tylko w 1 umowie – 

projekcie budowy infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (por. Załącznik 1., projekt nr 7). 
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Na długość postępowania wpływa także liczba uczestników. Postępowania koncesyjne dotyczące usług rzadko 

gromadziły więcej niż jednego uczestnika zainteresowanego uzyskaniem statusu operatora budowanej lub 

(najczęściej) już istniejącej infrastruktury. Ponadto kwestie podziału ryzyk i form wynagrodzenia w usługowych 

przedsięwzięciach koncesyjnych były na tyle proste, że strona prywatna najczęściej decydowała o przyjęciu lub 

odrzuceniu oczekiwań strony publicznej już po pierwszych dwóch turach negocjacji. Szybko składano  również 

ostateczne oferty. 

6. Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego 

Jak widać na Wykresie 17., podstawę zawarcia większości umów na rynku ppp w okresie od początku 2009 r. do końca 

2018 r. stanowiło ustawodawstwo koncesyjne. Najczęściej stosowano je przy wyborze koncesjonariusza usługowego 

(52 umowy). Koncesje na usługi były najchętniej wybieranym modelem współpracy z sektorem prywatnym, 

szczególnie we wczesnym okresie rozwoju rynku ppp. Dominowały one zarówno pod względem liczby ogłoszonych 

postępowań, jak i zawartych w ich wyniku umów. 
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Koncesyjny podział ryzyk występował również w 33 umowach dotyczących robót budowlanych, przy czym u.k.r.b.u. 

samodzielnie zastosowano w 15 umowach, a więc w mniej niż połowie z tych projektów. Pozostałe 18 umów 

o koncesyjnym modelu wynagrodzenia zawartych zostało przy zastosowaniu u.k.r.b.u., ale w związku z art. 4 ust. 1 

u.p.p.p.  

Natomiast 44 kontrakty ppp podpisano dzięki zastosowaniu trybów przewidzianych w u.p.z.p. W większości 

postępowań wybór partnera prywatnego był tutaj poprzedzony negocjacjami, prowadzonymi w trybie dialogu 

konkurencyjnego.  

Jeśli spojrzeć na rolę poszczególnych trybów wyboru partnera prywatnego przez pryzmat wartości realizowanych 

umów o ppp, sytuacja wygląda odmiennie niż w przypadku liczby umów. Zdecydowanie największy udział w całym 

rynku, wartym blisko 5,89 mld zł25, mają umowy zawarte zgodnie z trybami uregulowanymi w u.p.z.p., które wyniosły 

3,33 mld zł (56,58%całego rynku). Procedury koncesyjne zostały zastosowane w przypadku umów o łącznej wartości 

2,13 mld zł (36,27% całego rynku), z czego koncesje na usługi osiągnęły wartość 0,69 mld zł (11,74% całego rynku)26. 

7. Aktualny status realizacji umów 

Jak już wcześniej wspomniano, umowy o ppp lub umowy koncesji zawarte w latach 2009-2018 są w większości 

przypadków realizowane zgodnie z ich postanowieniami. Dotyczy to 131 (87,92% całości) spośród 149 wszystkich 

zawartych umów. Spośród umów, które weszły w fazę realizacji pod koniec 2018 r., 106 miało status aktywny, z czego 

24 przedsięwzięcia znajdowały się na etapie budowy infrastruktury usług publicznych, natomiast w 82 

przedsięwzięciach rozpoczął się etap eksploatacji (etap operacyjny), czyli były one już w fazie świadczenia przez 

partnera prywatnego usług publicznych. Natomiast w przypadku kolejnych 25 umów doszło do zrealizowania 

wzajemnych zobowiązań i współpraca zakończyła się na zasadach określonych w umowie. Niekiedy wiązało się to z 

przejęciem infrastruktury i procesu świadczenia określonych usług przez sektor publiczny, w innych wypadkach 

podmiot publiczny podejmował decyzję o ponownym wszczęciu postępowania na wybór partnera prywatnego lub 

koncesjonariusza. 

Bardzo wysoki wskaźnik umów znajdujących się już na etapie eksploatacji (zarządzania umową), jak również znacząca 

liczba umów całkowicie zrealizowanych, mogą zaskakiwać, jeśli weźmiemy pod uwagę dość wczesne stadium rozwoju 

polskiego rynku ppp. Jak się wydaje, można tę sytuację przypisać dużej roli, jaką w ppp w Polsce odgrywają koncesje 

na usługi, które mogą w ogóle nie obejmować swoim zakresem budowy obiektów infrastrukturalnych (tak więc 

wchodzą one natychmiast w etap eksploatacji). Ponadto koncesje usługowe mają ze swej natury krótsze okresy 

realizacji niż przedsięwzięcia obejmujące budowę infrastruktury. Te ostatnie wymagają wieloletnich okresów 

eksploatacji, niezbędnych do wypracowania przychodu, pozwalającego partnerowi prywatnemu na spłatę zadłużenia 

finansującego inwestycję oraz osiągnięcie założonego zwrotu z zaangażowanego kapitału. 

                                                           
25 Wszystkie dane o wartości umów o ppp podane są w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT. 

26 Warto zauważyć, że wskaźniki udziału umów koncesyjnych w wartości polskiego rynku ppp, analizowane pod kątem udziału trybów prawnych 

wyboru partnera prywatnego, obniżyły się istotnie w porównaniu z poprzednią analizą rynku ppp z czerwca 2018 r. Było to w dużej mierze 

skutkiem wyłączenia z koncesji projektu budowy infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który wcześniej był błędnie zaliczony do 

koncesji na usługi. Obecnie projekt ten zaliczony jest do kategorii „Inna”. Por. Załącznik 1., projekt nr 7. 
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8. Korzystanie z doradztwa 

Niska skuteczność postępowań w formule ppp – jedynie 23,95% przedsięwzięć wszczętych w latach 2009-2018 

zakończyło się zawarciem realizowanej następnie umowy – jest charakterystyczną cechą polskiego rynku ppp. Za 

jedną z przyczyn niskiego odsetka postępowań zakończonych sukcesem, dość powszechnie uznaje się małą skłonność 

podmiotów publicznych do współpracy z doradcami zewnętrznymi. Tylko w 56 przypadkach na 131 umów 

realizowanych (42,75%) podmioty publiczne skorzystały w okresie przygotowań do ogłoszenia postępowania, a 

następnie w trakcie jego trwania z fachowych usług doradczych. Nawet jeśli pominąć 13 umów, w których nie ma 

informacji na temat doradztwa, wskaźnik ten wzrasta jedynie do 47,46%.  
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Wykres 19. Korzystanie z usług doradczych w projektach zakończonych zawarciem umowy. 
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Warto zadać pytanie, dlaczego mimo licznych niepowodzeń w dotychczasowych postępowaniach podmioty publiczne 

tak rzadko sięgają po fachowe wsparcie. Jedną z barier jest tutaj na pewno wysoki koszt specjalistycznego doradztwa, 

szczególnie przy dużych i złożonych projektach. Stąd ważnym elementem polityki Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

(dalej: MIiR) w zakresie promowania ppp jest program kompleksowego wsparcia doradczego w przypadku wybranych 

projektów, finansowany przez MIiR. Ta inicjatywa cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród podmiotów 

rozważających podjęcie projektu ppp, jednak z uwagi na ograniczony budżet nie może mieć masowego charakteru. Z 

drugiej strony wydaje się, że formuła ppp jest ciągle w wielu przypadkach traktowana przez podmioty publiczne jako 

swoista opcja ostatniego wyboru. Jednostka wszczynająca postępowanie sprawdza niejako, czy uda się zrealizować 

przedsięwzięcie na zasadach ppp, ale jednocześnie nie rezygnuje z równoległego poszukiwania korzystniejszych i 

łatwiejszych pod względem proceduralnym opcji finansowania (dotacje budżetowe, dofinansowanie unijne). W tej 

sytuacji trudno o pełne zaangażowanie podmiotu publicznego, jakie jest niezbędne do wdrożenia z sukcesem 

projektu ppp. Jak uczy doświadczenie, przejawem takiego zaangażowania jest właśnie zatrudnienie doradców.  

9. Sektor zadań publicznych 

Struktura sektorowa realizowanych i zrealizowanych umów o ppp jest efektem złożonego splotu czynników, 

związanego z uwarunkowaniami i motywami wdrażania przedsięwzięć ppp zarówno przez podmioty publiczne, jak 

i inwestorów prywatnych. W poszczególnych sektorach zadań publicznych zainteresowanie projektami ppp ze strony 

podmiotów publicznych zależy głównie od stopnia (nie)doinwestowania infrastruktury w danym sektorze oraz 

relatywnej dostępności środków publicznych – lokalnych, centralnych i unijnych. Kluczowe znaczenie dla pomyślnego 

skojarzenia interesów podmiotów publicznych i firm prywatnych ma ponadto ekonomia samego przedsięwzięcia, w 

szczególności jego zdolność generowania przychodów, decydująca o możliwościach samofinansowania się projektu 

w całym okresie jego realizacji.  

Jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów w poszczególnych sektorach infrastruktury publicznej, w końcu 2018 r. 

można mówić o istotnej koncentracji aktywności w 4 sektorach, gdzie liczba wdrożonych umów przekroczyła 15. Były 

to: efektywność energetyczna (20 umów realizowanych), sport i turystyka (20 umów realizowanych), infrastruktura 

transportowa (19 umów realizowanych) oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna (15 umów realizowanych). W sumie 

we wspomnianych 4 sektorach miała miejsce realizacja 74 umów, co stanowiło 56,49% całego rynku. 

Co godne podkreślenia, wymienione cztery sektory stopniowo powiększały w ostatnich latach swój udział w całym 

rynku ppp. W końcu 2016 r. liczba projektów w tych sektorach wynosiła 60, co stanowiło wówczas 53,57% rynku. W 

obrębie czołowych sektorów wyraźnie wyższą dynamikę wzrostu w zakresie liczby realizowanych umów wykazują 

efektywność energetyczna i infrastruktura transportowa, natomiast relatywnie wolniej wrasta ostatnio liczba 

projektów w obszarach sportu i turystyki oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Te ostatnie dominowały we 

wczesnym okresie rozwoju rynku ppp. Istotnym elementem, wspierającym rozwój ppp w sektorze efektywności 

energetycznej, jest bardzo korzystna ekonomika tych projektów. Podmioty publiczne finansują je w ostatecznym 

rozrachunku w oparciu o znaczące oszczędności w kosztach zużycia energii, uzyskiwane w wyniku zastosowania 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
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Struktura sektorowa przedsięwzięć ppp, rozpatrywana pod kątem wartości realizowanych projektów, odzwierciedla 

znaczący wpływ dodatkowego czynnika, obok wcześniej wspomnianych uwarunkowań, jakim jest kapitałochłonność 

projektów w danym sektorze. Zdecydowanie największymi wartościowo sektorami polskiego rynku ppp były w końcu 

2018 r. telekomunikacja (1,66 mld zł) oraz gospodarka odpadami (1,41 mld zł). Na oba te sektory przypadała ponad 

połowa (52,18%) całkowitej wartości realizowanych przedsięwzięć ppp. Sektory telekomunikacji (z 9 umowami) i 

gospodarki odpadami (z 7 umowami) nie należą do ścisłej czołówki rynku pod względem liczby realizowanych 

projektów, ale bardzo wysoka jednostkowa wartość największych przedsięwzięć zapewnia im pozycję liderów rynku 

w ujęciu wartościowym. 
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Wykres 20. Liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów  

z uwzględnieniem podziału na sektory. 
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Czołowa pozycja sektora telekomunikacji jest przede wszystkim efektem wdrożenia w okresie poprzedniej 

perspektywy finansowej UE serii dużych projektów w poszczególnych województwach, obejmujących budowę 

i eksploatację infrastruktury regionalnych sieci szerokopasmowego Internetu, współfinansowanych w  głównej 

mierze z funduszy unijnych27. Drugie miejsce sektora gospodarki odpadami to z kolei następstwo realizacji dwóch 

wielkich projektów pn.: „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” (783 mln zł)28 oraz „System gospodarki 

odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej” (570 mln zł)29.  

Kolejne miejsca w rankingu wartościowym zajmowały w końcu 2018 r. sektory o wysokiej kapitałochłonności 

pojedynczych projektów bądź sektory z dużą liczbą znaczących przedsięwzięć, tj.: rewitalizacja (630 mln zł), 

infrastruktura transportowa (564 mln zł), sport i turystyka (423 mln zł) oraz efektywność energetyczna (333 mln zł).  

Kolejne miejsca w rankingu wartościowym zajmowały w końcu 2018 roku sektory o wysokiej kapitałochłonności 

pojedynczych projektów bądź sektory z dużą liczbą znaczących przedsięwzięć, tj.: rewitalizacja (630 mln zł), 

infrastruktura transportowa (564 mln zł), sport i turystyka (415 mln zł) oraz efektywność energetyczna (333 mln zł). 

10. Zawarte umowy z uwzględnieniem podziału na regiony  

Jak widać na Schemacie 2., umieszczonym poniżej, niemal dokładnie ¾ aktywności rynku ppp w Polsce, mierzonej 

liczbą realizowanych umów, skoncentrowane jest w 6 województwach, gdzie odnotowano co najmniej 10 

realizowanych umów o ppp. Są to województwa: mazowieckie (24 umowy), śląskie (20 umów), pomorskie (15 umów), 

dolnośląskie (15 umów), małopolskie (13 umów) i wielkopolskie (12 umów). W sumie w wymienionych 

województwach realizowano bądź już całkowicie zrealizowano 99 umów o ppp, czyli 75,57% wszystkich umów. 

Na Mazowszu odnotowano jednocześnie zdecydowanie najwięcej ogłoszonych postępowań (97 przedsięwzięć). W 

rezultacie województwo to wykazało skuteczność postępowań na poziomie 24,74%, nieco tylko wyższą niż średnia 

ogólnopolska, która wynosi 23,95%. Bardzo wysoką aktywnością w inicjowaniu postępowań wykazały się podmioty 

publiczne, działające w Małopolsce. Jednak te starania w znacznie mniejszym stopniu przełożyły się na realizowane 

umowy (12 umów w następstwie 76 postępowań), co dało wskaźnik skuteczności na niskim poziomie 15,79%. 

Mniejsza liczba zawartych umów w relacji do liczby wszczynanych postępowań związana jest w pewnym stopniu 

z preferowaniem przez małopolskie samorządy rozwiązań koncesyjnych, które często wymagały wielokrotnego 

podejścia, zanim znalazły uznanie przedsiębiorców. 

  

                                                           
27 Największe z nich to projekty województwa mazowieckiego o wartości 458 mln zł (Por. Załącznik 1., projekt nr 50), Wielkopolski o wartości 410 

mln zł (Por. Załącznik 1., projekt nr 7), Warmii i Mazur o wartości 327 mln zł (Por. Załącznik nr 1., projekt nr 42) oraz Podkarpacia o wartości 311 

mln zł (Por. Załącznik 1., projekt nr 49). 

28 Por. Załącznik 1., projekt nr 41. 

29 Por. Załącznik 1., projekt nr 122. 
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Wyraźnie najskuteczniejsze wśród czołówki były w swych postępowaniach Pomorze i Śląsk. Liderem pod względem 

skuteczności było w końcu 2018 r. Pomorze, które odnotowało wskaźnik umowy/postępowania na poziomie 41,67% 

(15 zawartych umów na 36 postępowań). Tylko nieco niższą skuteczność 40,0% odnotowano w województwie 

śląskim, gdzie przeprowadzono 50 postępowań i rozpoczęto realizację 20 umów. Pozostali liderzy rynku ppp, biorąc 

pod uwagę liczbę realizowanych umów, czyli Dolny Śląsk (15 zawartych umów), i Wielkopolska (12 zawartych umów) 

także wykazali skuteczność na poziomie wyraźnie przewyższającym średnią, odpowiednio 29,41% i 31,58%. 

Schemat 2. Liczba wszystkich wszczętych postępowań, postępowań unikalnych oraz umów realizowanych i zrealizowanych  

z uwzględnieniem podziału na regiony. 
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Pozostałe 10 województw, poza 6 liderami, wykazywało pod koniec 2018 r. zarówno niższą aktywność, mierzoną 

liczbą realizowanych umów, jak i w większości także wyraźnie mniejszą skuteczność w przekształcaniu postępowań w 

umowie o ppp. W sumie wspomniane województwa wdrożyły 32 umowy w oparciu o 199 ogłoszonych postępowań. 

Daje to średni wskaźnik skuteczności na poziomie 16,08% w porównaniu z 28,45% czołowej szóstki województw. 

11. Zakres umowy 

Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć ppp, należy rozróżnić dwie 

podstawowe grupy projektów, które umownie można określić jako projekty inwestycyjne oraz projekty usługowe. 

Do projektów inwestycyjnych zaliczane są przedsięwzięcia, które obejmują budowę, rozbudowę lub modernizację 

obiektów infrastruktury publicznej oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami, a więc ich eksploatację (świadczenie 

usług użytkownikom infrastruktury) i utrzymanie. W projektach tej grupy można zatem wyróżnić fazę budowy 

(inwestycji) oraz fazę eksploatacji, zwaną też fazą operacyjną lub fazą zarządzania umową.  

Do projektów usługowych zaliczane są natomiast przedsięwzięcia, w których zakres wchodzi jedynie zarządzanie 

istniejącymi obiektami infrastrukturalnymi. Mogą tam mieć miejsce pewne nakłady inwestycyjne o charakterze 

remontów czy inwestycji odtworzeniowych, ale podstawową treścią projektów tego typu jest świadczenie usług w 

oparciu o istniejącą infrastrukturę. Z definicji nie ma tu wyodrębnionej fazy inwestycyjnej. Projekty usługowe 

zasadniczo obejmują jedynie fazę eksploatacji.  

Jak łatwo się domyślić, projekty inwestycjne z uwagi na znacznie szerszy i bardziej różnorodny zakres działań są o 

wiele trudniejsze w zarządzaniu. Zakładają one m.in. bez porównania większy niż projekty usługowe transfer zadań i 

ryzyk projektu na stronę partnera prywatnego. W szczególności strona prywatna przyjmuje tu na siebie dwa kluczowe 

zadania, które nie występują w projektach o charakterze usługowym, czyli organizację finansowania oraz zarządzanie 

całym cyklem życia obiektów infrastruktury, poczynając od projektowania, przez budowę, aż po eksploatację i 

utrzymanie. 

W projektach inwestycyjnych, które obejmują fazę budowy trwającą nawet 2, 3 lata, partner prywatny musi 

zgromadzić na starcie projektu środki własne lub pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na sfinansowanie 

nakładów inwestycyjnych, ponoszonych w tym okresie30. W fazie budowy projekt nie generuje żadnych przychodów. 

Staje się to możliwe dopiero po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania odnośnych aktywów majątkowych. Inaczej 

mówiąc, projekt przynosi przychody partnerowi prywatnemu wyłącznie w fazie eksploatacji, gdy możliwe jest 

świadczenie usług powierzonych przez stronę publiczną. W projektach usługowych natomiast partner prywatny od 

początku osiąga przychody i z założenia pokrywa z nich bieżące koszty eksploatacji infrastruktury31. Tym samym 

strona prywatna wykazuje dodatnie saldo przepływów pieniężnych przez całą fazę eksploatacji. Nie ma tu potrzeby 

pozyskiwania finansowania dla potrzeb projektu. 

                                                           
30 Oczywiście w niektórych projektach w montażu finansowania inwestycji uczestniczy także partner publiczny. 

31 Możliwa jest sytuacja, że strony przyjmą model finansowy projektu przewidujący np. dotacje eksploatacyjne dla projektu ze strony publicznej. 

Przykładem mogą być projekty koncesyjne w obszarze publicznego transportu zbiorowego, gdzie partner prywatny otrzymuje rekompensatę 

przy sprzedaży biletów ulgowych i miesięcznych. 
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Według wyników ostatniego badania rynku ppp, w końcu 2018 r. 76 realizowanych umów o ppp o wartości 5,07 mld zł 

(stanowiących 58,01% całkowitej liczby umów i 86,28% ich łącznej wartości) dotyczyło projektów inwestycyjnych, tzn. 

obejmujących zarówno element inwestycyjny, jak i eksploatacyjny. Przedmiotem 55 umów o wartości niespełna 808 

mln zł (41,98% całkowitej liczby umów i 13,72% ich łącznej wartości) były projekty usługowe obejmujące świadczenie 

usług publicznych i utrzymanie obiektów infrastruktury. 

12. Wartość nakładów inwestycyjnych i wartość usług 

Łączna szacowana wartość realizowanych i zrealizowanych projektów ppp, wdrożonych od początku 2009 r. do końca 

2018 r., wyrażona przez kwotę nakładów inwestycyjnych w przypadku projektów inwestycyjnych oraz kwotę 

świadczonych usług w przypadku projektów usługowych, wyniosła niecałe 5,89 mld zł.  

Wykres 22., umieszczony poniżej, ukazuje rozkład kwoty nakładów inwestycyjnych i usług w projektach ppp na 

poszczególne lata w podwójnym wymiarze. Po pierwsze, jako łączną wartość projektów z umowami zawartymi w 

danym roku (zielone słupki) oraz po drugie, jako łączną wartość projektów, wdrożonych w wyniku postępowań 

wszczętych w danym roku (punkty połączone pomarańczową linią). Taki sposób prezentacji danych pozwala lepiej 

zrozumieć zmiany wartości nowych projektów w czasie. Przeciętna długość okresu od wszczęcia postępowania do 

zawarcia umowy o ppp wynosi 257 dni, stąd najczęściej przedsięwzięcia inicjowane w danym roku są wynikiem 

postępowań wszczętych w roku poprzednim bądź nawet w latach wcześniejszych. 

Warto jeszcze zauważyć, że pomarańczowa linia nie ma żadnej wartości predyktywnej. Jej trend zniżkowy i niski 

bezwzględny poziom w ciągu ostatnich lat nie musi wcale oznaczać, że najbliższe lata przyniosą małą wartość 

wdrożonych projektów. Linia ta ilustruje jedynie historię postępowań ex post, które wygenerowały już rozpoczęte 
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Wykres 21. Liczba oraz wartość umów realizowanych i zrealizowanych z uwzględnieniem zakresu współpracy (projekty 
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projekty, natomiast nie widać w niej efektu postępowań znajdujących się obecnie w toku. Tak więc, gdy toczące się 

aktualnie postępowania zaowocują zawartymi umowami o ppp, pomarańczowy wykres retrospektywnie zwiększy 

swoje wartości. 
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Rok 
Wartość umów zawartych  

w danym roku  

(w mln zł brutto) 

Liczba umów zawartych  

w danym roku 

Wartość umów zawartych w 

wyniku postępowań  

wszczętych w danym roku 

 (w mln zł brutto) 

Liczba umów zawartych w 

wyniku postępowań 

wszczętych w danym roku 

2009 9,40 2 683,06 8 

2010 483,95 8 274,59 8 

2011 253,99 11 892,10 12 

2012 324,11 15 1374,11 21 

2013 2133,66 20 445,87 16 

2014 278,79 16 1462,01 21 

2015 984,22 23 430,01 22 

2016 379,05 10 196,71 8 

2017 254,03 11 84,79 7 

2018 784,77 15 42,74 8 

Łącznie 5 885,97 131 5 885,97 131 

 

 

Rekordowy pod względem wartości nowych realizowanych i zrealizowanych projektów był 2013 r., gdy podpisano 

umowy na łączną kwotę 2,13 mld zł. Ta wyjątkowo wysoka kwota była głównie następstwem zainicjowania w 2013 r. 

kilku projektów o bardzo dużej wartości inwestycyjnej („System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”32 na 

kwotę 783 mln zł oraz 3 projekty szerokopasmowego Internetu dla Mazowsza33, Warmii i Mazur34 oraz Podkarpacia35 

na kwotę odpowiednio 458 mln zł, 327 mln zł i 310 mln zł). Postępowanie w przypadku projektu poznańskiego 

zostało wszczęte w 2011 r., zaś postępowania dotyczące przedsięwzięć internetowych w 2012 r. 

Drugi pod względem wartości rozpoczynanych projektów był 2015 r., gdy łączna wartość nakładów inwestycyjnych i 

usług w projektach ppp wyniosła 984 mln zł. Był to rekordowy rok pod względem liczby zawartych kontraktów  ppp 

(23 umowy), ale w sensie wartościowym największe znaczenie dla ogólnego wyniku miały 2 przedsięwzięcia – projekt 

rewitalizacji Wyspy Spichrzów36 w Gdańsku (491 mln zł) oraz projekt budowy wielokondygnacyjnego parkingu w 

Opolu37 (150 mln zł).  

                                                           
32 Por. Załącznik 1., projekt nr 41. 

33 Por. Załącznik 1., projekt nr 50. 

34 Por. Załącznik 1., projekt nr 42. 

35 Por. Załącznik 1., projekt nr 49. 

36 Por. Załącznik 1., projekt nr 76. 

37 Por. Załącznik 1., projekt nr 90.  
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Lata 2016 i 2017 przyniosły spadek wartości nowych, realizowanych projektów ppp, głównie w następstwie spadku 

liczby zawieranych umów o ppp (10 w 2016 r. i 11 w 2017 r.), ale także w związku z brakiem nowych, dużych projektów. 

W 2017 r. wartość inicjowanych projektów wyniosła 254 mln zł, co było najniższą wartością od 2011 r. 

Rok 2018 był rokiem wyraźnego ożywienia na polskim rynku ppp, tak w wyrazie liczbowym (15 rozpoczętych umów), 

jak i wartościowym (785 mln zł). Pod względem wartości zainicjowanych projektów 2018 r. uplasował się na 3. miejscu 

w ciągu badanego okresu lat 2009-2018. Przyczyniły się do tego przede wszystkim 2 projekty wdrożone w Gdańsku – 

projekt pn.: „System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej” (570 mln zł)38 oraz projekt budowy parkingów 

kubaturowych (135 mln zł)39. 

13. Wartość umowy 

Wykres 23., umieszczony poniżej, przedstawia wartość projektów ppp realizowanych i zrealizowanych w Polsce w 

okresie od początku 2009 r. do końca 2018 r. przez pryzmat wartości całej umowy projektu, która w tym miejscu 

definiowana jest jako suma przychodów partnera prywatnego w czasie trwania projektu. Jest to więc, w zależności 

od mechanizmu wynagrodzenia partnera prywatnego, bądź suma wszystkich płatności podmiotu publicznego na 

rzecz partnera prywatnego (tzw. opłata za dostępność), bądź wartość przychodów ze sprzedaży świadczonych usług 

w przypadku projektów koncesyjnych. 

 

 

   

                                                           
38 Por. Załącznik 1., projekt nr 122. 

39 Por. Załącznik 1., projekt nr 130. 
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W przypadku projektów inwestycyjnych wartość całej umowy najczęściej znacząco przewyższa wartość nakładów 

inwestycyjnych, gdyż przychód partnera prywatnego musi pokryć zarówno koszt samej inwestycji, jak i koszty fazy 

eksploatacji, koszty finansowania oraz zwrot z własnego kapitału zainwestowanego w projekt przez partnera 

prywatnego, czyli po prostu jego zysk. W przypadku projektów usługowych sprawa jest znacznie prostsza, gdyż 

wartość świadczonych usług jest tożsama z wartością całej umowy. 

Różnice w zdefiniowaniu wartości umowy w porównaniu do wartości projektu, rozumianej jako kwota nakładów 

inwestycyjnych lub usług (por. punkty 11. i 12., umieszczone powyżej), pozwalają wyjaśnić, dlaczego łączna wartość 

umów o ppp w końcu 2018 r. znacznie przekraczała wartość nakładów inwestycyjnych i usług w tych samych 

projektach. Wartość umów o ppp wynosiła pod koniec 2018 r. 9,81 mld zł, podczas gdy wartość nakładów 

inwestycyjnych i usług wynosiła 5,88 mld zł. 

Należy też podkreślić, że rzeczywista wartość umów o ppp jest w istocie jeszcze większa. Podana w raporcie kwota 

odnosi się jedynie do 95 projektów, dla których można było zebrać dane. Ten aspekt wartości polskiego rynku ppp 

będzie jeszcze wymagał dalszych badań, gdyż kompletność i jakość dostępnej informacji na temat wartości umów o 

ppp ciągle nie pozwala jej ocenić jako w pełni wiarygodnej40.  

Wykres 23. ukazuje strukturę wartości umów o ppp z uwzględnieniem przedziałów wartości. Rozkład umów na 

poszczególne przedziały wartości potwierdza znaną już prawidłowość polskiego rynku ppp, a więc jego rozdrobnienie 

– liczbowo dominują projekty o najmniejszej wartości. 

Trzy projekty ppp w przedziale o największej wartości umowy (>500 mln zł) to projekt pn.: „System gospodarki 

odpadami dla Miasta Poznania”41, projekt budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu42 oraz projekt pn.: „System 

gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej”43. Łączna wartość tych 3 umów o ppp wynosi 4,60 mld zł.  

W przedziale umów o bardzo dużej wartości (250-500 mln zł) mieści się 6 projektów o łącznej wartości umowy 

wynoszącej 2,04 mld zł. Są to 4 projekty budowy i eksploatacji regionalnych sieci szerokopasmowego Internetu (dla 

Mazowsza, Wielkopolski, Warmii i Mazur oraz Podkarpacia)44, projekt budowy oczyszczalni ścieków w Mławie45 oraz 

projekt budowy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornej46. 

 

                                                           
40 Dotyczy to zwłaszcza umów koncesji, gdzie źródłem przychodów partnera prywatnego są pożytki czerpane z przedmiotu koncesji, czyli inaczej 

mówiąc opłaty pobierane bezpośrednio od użytkowników infrastruktury eksploatowanej przez partnera prywatnego. Metodologia analiz rynku 

ppp stosowana przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oparta jest o zbieranie danych od podmiotów publicznych, będących 

promotorami projektów ppp, a podmioty te w wielu wypadkach nie dysponują informacją o przychodach z projektu strony prywatnej. 

41 Por. Załącznik 1., projekt nr 41. 

42 Por. Załącznik 1., projekt nr 16. 

43 Por. Załącznik 1., projekt nr 122. 

44 Por. Załącznik 1., projekty nr 50, 7, 42 i 49. 

45 Por. Załącznik 1., projekt nr 100. 

46 Por. Załącznik 1., projekt nr 30. 
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14. Rodzaje źródeł finansowania na etapie inwestycyjnym: środki publiczne, środki unijne i środki 

prywatne (kapitał i dług) 

Na podstawie analizy zakresu wzajemnych świadczeń wszystkich realizowanych i zrealizowanych umów, 

zdiagnozowano 100 umów ppp, w których występował element nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez 

partnera prywatnego. W tej grupie 53 umowy mają charakter usługowy, co oznacza nakłady inwestycyjne o 

marginalnym znaczeniu. Partner prywatny organizuje konieczne zasoby do procesu świadczenia usług, po części 

angażując majątek swego przedsiębiorstwa, a po części reinwestuje środki uzyskane z tytułu świadczonych usług. 

Finansowanie nakładów koniecznych do zapewnienia procesu świadczenia usług, będących właściwym przedmiotem 

umowy, odbywa się w skali koniecznej do wykonania zobowiązań strony prywatnej i często nie jest przedmiotem 

umowy o ppp, stanowiąc element ryzyka ekonomicznego przedsięwzięcia, za które odpowiada partner prywatny.  

Z grupy 131 umów realizowanych i zrealizowanych zdiagnozowano na dzień 31 grudnia 2018 r. 49 kontraktów, w 

których element nakładów inwestycyjnych był zasadniczy i w których konieczne było zorganizowanie finansowania 

nakładów inwestycyjnych (etap inwestycyjny). W 71,43% tych umów – łącznie 35 umów, w tym 2 umowy zawarte 

pierwotnie jako klasyczne przedsięwzięcia, które stały się przedsięwzięciami hybrydowymi na etapie 

eksploatacyjnym47– finansowanie było wyłącznie lub niemal wyłącznie zadaniem partnera prywatnego. W tych 

przypadkach ryzyko pozyskania środków finansowych na realizację umowy w całości spoczywało na stronie prywatnej, 

która sięgała po środki własne i dłużne (głównie kredyt bankowy). Zasady, na jakich partnerzy prywatni, jako strona 

umowy o ppp, pozyskują finansowanie koniecznych do realizacji przedsięwzięć tego typu, nie różnią się istotnie od 

zasad, na jakich pozyskują oni środki służące finansowaniu innych, rutynowo podejmowanych przez przedsiębiorców 

projektów inwestycyjnych. 

 

 

  

                                                           
47 Por. Załącznik 1., projekty nr 61 i 73. 

Finansowanie nakładów 
inwestycyjnych w pełni 

zapewnione przez sektor 
prywatny.Finansowanie zapewnione na etapie 

inwestycyjnym przez sektor 
prywatny, część nakładów 

inwestycyjnych refinansowana na 
późniejszym etapie z środków UE.

Finansowanie infrastruktury 
częściowo zapewnione przez środki 

UE i Skarbu Państwa (jako część 
montażu projektu hybrydowego).

Finansowanie infrastruktury 
częściowo zapewnione ze środków 

Skarbu Państwa (jako część montażu 
projektu dotowanego w ramach 

programów rządowych).

Wykres 24. Rodzaje źródeł finansowania na etapie inwestycyjnym. 

33 umowy 

Σ = 49 
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Źródło oraz zasady finansowania konkretnych przedsięwzięć przekładają się na koszty realizacji umowy o ppp, co ma 

istotne znaczenie w procesie konkurowania o jej zawarcie. Wobec długiego okresu, na jaki zazwyczaj zawierane są 

umowy o ppp, koszty finansowe mają bardzo istotny wpływ na całość oferty partnera prywatnego. Nie dziwi zatem, 

że informacje na temat szczegółowego montażu finansowego, kluczowe dla konkurencyjności oferty, stanowią jedną 

z najbardziej chronionych tajemnic przedsiębiorstw, biorących udział w postępowaniu. Dane te chronione są nie tylko 

na etapie przetargu, ale i przez utajnienie stosownych zapisów zawartych już umów o ppp.  

Wobec powyższego, na etapie badań niemożliwe było pozyskanie danych na temat finansowania wszystkich 

przedsięwzięć. W konsekwencji przedstawiane w tym miejscu wnioski stanowią z konieczności owoc zaledwie 

wycinkowej analizy udostępnionych informacji. Niestety, również podmioty publiczne nie gromadzą lub nie są 

w stanie wskazać na potrzeby badań informacji na temat struktury i źródeł finansowania przedsięwzięć ppp, ponieważ 

jest to elementem ryzyka strony prywatnej i albo nie jest to przedmiotem zainteresowania podmiotu publicznego, 

albo dane te są traktowane jako poufne i niemożliwe jest ich pozyskanie w drodze informacji publicznej.  

Tylko w wyjątkowych przypadkach partnerzy prywatni na etapie finansowania nakładów inwestycyjnych mogli 

wykorzystać własne zasoby finansowe (kapitał), bez posiłkowania się środkami pochodzącymi z zewnętrznych 

instytucji finansujących (głównie banków). Finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach umów o ppp ze środków 

własnych partnera prywatnego możliwe było tylko dla tych, którzy w ramach swej działalności prowadzą samodzielnie 

finansowanie inwestycji, głównie na rynku nieruchomości komercyjnych. Najczęściej środki konieczne do realizacji 

przedsięwzięcia pochodziły z kredytów bankowych. Warunkiem uzyskania takiego kredytowania było wpłacenie 

wkładu własnego oraz przedstawienie stosownych zabezpieczeń. Wielkość wkładu własnego zależy od wielu 

okoliczności dotyczących zarówno samego kredytobiorcy, jak i cech przedsięwzięcia, które ma być finansowane. 

Łatwiej przekonać instytucję finansującą (bank) do kredytowania projektów generujących stabilny i przewidywalny 

zysk (jak ma to miejsce np. w monopolach naturalnych), trudniej do przedsięwzięć innowacyjnych, obarczonych dużym 

ryzykiem popytu na świadczone przez partnera prywatnego usługi. Większe podmioty gospodarcze, działające w 

ramach większych grup kapitałowych, mogą uzyskać korzystniejsze warunki finansowania niż samodzielnie 

funkcjonujący mali i średni przedsiębiorcy. O warunkach finansowania dłużnego decyduje również czas, na jaki jest 

ono pozyskiwane, warunki makroekonomiczne w momencie zawierania umowy kredytu, jak i dotychczasowe relacje 

między kredytodawcą a kredytowanym (partnerem prywatnym). Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z tymi 

spośród partnerów prywatnych, którzy byli skłonni podzielić się informacjami na temat finansowania ich 

zaangażowania w proces inwestycyjny w projektach ppp, wynika, że jeśli musieli oni współpracować z bankami, 

konieczne było z ich strony minimum 15% wkładu własnego. 

Na osobne omówienie zasługuje 14 zdiagnozowanych w ramach badań nad rynkiem ppp przypadków, w których 

model finansowy zakładał zaangażowanie sektora publicznego na etapie inwestycyjnym, w tym 13 przypadków, 

do których, zgodnie z umową o ppp, zaangażowano bezpośrednio środki z UE (i odpowiedni dla zasad dofinansowania 

współudział środków ze Skarbu Państwa)48. W trakcie badań stwierdzono również 2 specyficzne przypadki realizacji 

                                                           
48 W latach 2007-2013 projekt hybrydowy nie był jeszcze terminem prawnym (jak obecnie, tj. w perspektywie lat 2014-2020), dlatego zgodnie  

z metodologią przyjętą dla tego okresu, w materiałach dostępnych na stronie www.ppp.gov.pl, termin projekty hybrydowe używany jest w 

sposób nieco szerszy niż obecnie. Projekty określane jako hybrydowe z lat 2007-2013 obejmują również przedsięwzięcia ppp, które zakładały 

eksploatację infrastruktury wybudowanej przy wsparciu środków UE, ale przed powierzeniem jej na mocy umowy o ppp operatorowi (zazwyczaj 

koncesyjnemu). Takie przedsięwzięcia ppp nie zakładały zaangażowania środków dotacyjnych na etapie inwestycyjnym przedsięwzięcia ppp i 

http://www.ppp.gov.pl/


II. Analiza postępowań zakończonych zawarciem umowy w okresie od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku 

 
 

 
 

48 

projektów hybrydowych, w których zaangażowanie środków dotacyjnych UE nastąpiło już po okresie inwestycyjnym 

na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ppp na etapie eksploatacji infrastruktury wzniesionej w ramach 

przedsięwzięcia. Co istotne, fakt udziału środków UE w finansowaniu inwestycji nie mógł być zasygnalizowany na 

etapie wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, który, zgodnie z pierwotnymi założeniami umowy, 

samodzielnie organizował finansowanie na etapie inwestycyjnym. Są to projekty hybrydowe, ale zaangażowanie 

środków UE nastąpiło już poza pierwotnymi założeniami dotyczącymi zasad finansowania fazy inwestycyjnej. W 

omawianych 2 przypadkach wystąpiło niejako wtórne i częściowe (ograniczone skalą dopuszczalnej intensywności 

wsparcia) refinansowanie części nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia ze środków UE, już po ich zapewnieniu na 

etapie inwestycyjnym przez sektor prywatny49.  

W 3 wypadkach były to projekty, w których część nakładów zapewniał podmiot publiczny ze środków, stanowiących 

dotację z budżetu państwa50. 

 

 

Lp. Nazwa projektu hybrydowego ppp 
Wartość projektu  

w mln zł brutto 
Program operacyjny 

1. 
Kompleks mineralnych basenów w Solcu-

Zdroju. 
19,81 

RPO Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2007-2013 

2. 
System Gospodarki Odpadami dla Miasta 

Poznania. 
782,78 

PO Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2007-2013 

3. 
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

województwo warmińsko-mazurskie. 
327,04 

PO Rozwój Polski Wschodniej 

na lata 2007-2013 

4. 
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

województwo podkarpackie. 
310,82 

PO Rozwój Polski Wschodniej 

na lata 2007-2013 

5. Internet dla Mazowsza. 458,36 
RPO Województwa Mazowieckiego 

na lata 2007-2013 

6. 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 

oświatowych Gminy Świdnica w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

4,63 
RPO Województwa Lubuskiego 

na lata 2007-2013 

                                                           
jako takie nie są analizowane w kontekście źródeł i struktury finansowania projektów ppp. Więcej na temat projektów hybrydowych z tego okresu 

w: „Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007-13”, Marcin Jędrasik (red.) Warszawa 2013, ISBN 978-83-7610-455, 

źródło: http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/PPP_w_ramach_FE_2007_2013.pdf. 
49 Por. Załącznik 1., projekty nr 61 i 73. 

50 Dla ścisłości opisu zasad finansowania nakładów inwestycyjnych należy dodać, że hybrydowe projekty UE realizowane były na zasadzie refundacji, 

co oznacza, że partner prywatny w praktyce musiał zapewnić prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych 

dofinansowanego projektu, podobnie jak i środków na pokrycie wkładu własnego beneficjenta (podmiotu publicznego), a środki pochodzące  

z dotacji trafiły do partnera prywatnego (wykonawcy dofinansowanych prac) dopiero po rozliczeniu przez beneficjenta dotacji i refundacji 

dokonanej na zasadach określonych w stosownych umowach o dofinansowanie. Zasada ta dotyczyła również projektów dotowanych ze środków 

krajowych.  

Tabela 3. Projekty hybrydowe z komponentem inwestycyjnym strony publicznej i prywatnej. 
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7. 

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w 

Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z 

udziałem podmiotów prywatnych. 

139,04 

RPO Województwa Pomorskiego 

na lata 2007-2013 

(JESSICA) 

8. 

Systemowa modernizacja obiektów gminnych 

przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. (gmina Wiązowna). 

39,02 
RPO Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 

9. 
Termomodernizacja budynków oświatowych 

Miasta Zgierza. 
56,41 

RPO Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

10. 

Poprawa efektywności wykorzystania energii 

w budynkach użyteczności publicznej Gminy 

Miejskiej Pabianice. 

33,08 
RPO Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

11. 
Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w Sopocie. 
25,85 

RPO Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

12. 
System gospodarki odpadami dla metropolii 

trójmiejskiej. 
570,34 

PO Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020 

13. 

Osiągnięcie oszczędności zużycia energii 

elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie 

Radzionków.51 

7,27 
RPO Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020 

14. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Gminie Dębe Wielkie w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego.52 

10,92 
RPO Województwa Mazowieckiego  

na lata 2014-2020 

 

W przedsięwzięciu realizowanym w ITPOK Poznaniu53, (mimo że na etapie składania ofert pierwotnie partner 

prywatny musiał zagwarantować możliwość samodzielnego sfinansowania całości robót budowlanych), ostatecznie 

dotacja z Funduszu Spójności wyniosła ok. 330 mln zł.  

Inny projekt hybrydowy dotyczył budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w województwie warmińsko-

mazurskim54, gdzie skorzystano z dotacji z „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. 

Podobnie było w przypadku projektu dotyczącego budowy i zarządzania siecią szerokopasmową dla Mazowsza55. 

Projekt o wartości 458,36 mln zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 340,94 mln zł ze środków RPO Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013. W analogicznym projekcie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego56, jako 

                                                           
51 Refundacja nastąpiła na etapie realizacji umowy ppp, której zapisy pierwotnie przewidywały, że nakłady inwestycyjne ponosi partner prywatny. 

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE została zawarta na zaawansowanym etapie eksploatacji infrastruktury sfinansowanej przez 

sektor prywatny. 

52 Jak wyżej. 

53 Por. Załącznik 1., projekt nr 41. 

54 Por. Załącznik 1., projekt nr 42. 

55 Por. Załącznik 1., projekt nr 50. 

56 Por. Załącznik 1., projekt nr 49. 
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beneficjent środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, uzyskał 222,85 mln zł dotacji na całkowitą 

wartość projektu wynoszącą 310,82 mln zł. 

Projekt pn.: „Kompleks mineralnych basenów w Solcu–Zdroju”57 obejmował wydatki kwalifikowane w wysokości 

16 mln zł, w tym środki UE w wysokości 6,8 mln zł (RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013). Rozliczenie 

projektu soleckiego, którego całkowita wartość w zakresie inwestycyjnym, zgodnie z umową o dofinansowanie, 

wyniosła ostatecznie 19,81 mln zł, nastąpiło przez wpisanie koncesjonariusza, wybranego już po przyznaniu dotacji, 

do umowy o dofinansowanie, jako podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków.  

Innym przykładem projektu hybrydowego jest przedsięwzięcie realizowane przez gminę Świdnica58. Dotyczy ono 

efektywności energetycznej. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 4,63 mln zł, dotacja z RPO Województwa 

Lubuskiego ma wysokość 1,95 mln zł, W tym przypadku partner prywatny otrzymuje refundację ze środków UE 

bezpośrednio jako wynagrodzenie za wykonane prace budowlane, bez uznania go (wykonawcy robót) za podmiot 

upoważniony do ponoszenia wydatków na gruncie umowy o dofinansowanie.  

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza”59 o wartości 56 411 000,00 zł, na mocy 

umowy o dofinansowanie zawartej 30 czerwca 2017 roku otrzyma dotację ze środków RPO Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, w ramach instrumentu ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020. Przeszedł on pozytywną ocenę strategiczną 

dokonaną przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny i uzyskał dofinansowanie na poziomie 84,85%, co 

stanowi wartość 35 260 265,04 zł, na ogólną wartość kosztów kwalifikowalnych w wysokości 52 730 774,67 zł.  

Z kolei projekt pn.: „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego”60 realizowany przez gminę Wiązowna, o wartości nakładów 

inwestycyjnych wynoszącej 39,02 mln zł, na mocy umowy o dofinansowanie zawartej 17 stycznia 2017 roku otrzyma 

dotację ze środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 4,2 mln zł. Środki te zostaną 

wniesione przez gminę jako część pieniężnego wkładu własnego, pomniejszającego wynagrodzenie partnera 

prywatnego. 

Kolejnym projektem hybrydowym realizowanym w regionie łódzkim jest przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności 

wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”61, współfinansowany ze 

środków RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 6 października 

2017 roku wartość dotacji wynosi 10 499 266,24 zł wobec całkowitych nakładów inwestycyjnych kształtujących się na 

poziomie 33 082 080,00 zł. Podmiot publiczny pozyskał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w trybie 

pozakonkursowym (projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+). 

Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”62, jest 

projektem hybrydowym dofinansowanym kwotą 9 890 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 

                                                           
57 Por. Załącznik 1., projekt nr 9. 

58 Por. Załącznik 1., projekt nr 57. 

59 Por. Załącznik 1., projekt nr 106. 

60 Por. Załącznik 1., projekt nr 108. 

61 Por. Załącznik 1., projekt nr 112. 

62 Por. Załącznik 1., projekt nr 121. 
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Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność Energetyczna – 

Mechanizm ZIT – Wsparcie Dotacyjne. Dofinansowanie w strukturze finansowej przedsięwzięcia udzielone zostało na 

70,45% kosztów kwalifikowanych w ramach całości nakładów inwestycyjnych (kwalifikowalnych i 

niekwalifikowalnych) szacowanych na 25 849 510,00 zł.  

W pierwszym półroczu 2018 roku zawarto bardzo istotną dla rozwoju rynku ppp w Polsce umowę dotyczącą 

przedsięwzięcia pn.: „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”63. Wartość nakładów inwestycyjnych 

zgodnie z umową o ppp to 570 341 861,63 zł. Wartość dofinansowania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, to 353 053 504,44 zł, co stanowi 68% wydatków kwalifikowanych przewidzianych w ramach projektu. 

Finansowanie dłużne dla projektu ma zapewnić pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

Projekt pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków"64 jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, z Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT 

Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. Wartość całkowita 

projektu na potrzeby dofinansowania (komponent inwestycyjny) to 7 273 091,84 zł, a wartość dofinansowania wynosi 

4 535 586,91 zł. Przedmiot projektu obejmuje zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót 

budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych połączonych z wymianą 

opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzony został również innowacyjny system 

umożliwiający zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków. Istotne jest, że zawarcie 

umowy o dofinansowanie i refundacja wydatków kwalifikowanych nastąpiły już na etapie realizacji umowy o ppp, tj. 

po etapie, w którym finansowanie przedsięwzięcia, zgodnie z umową o ppp, zapewniał samodzielnie partner 

prywatny.  

Podobny model zaangażowania środków UE w przedsięwzięcie wystąpił w przypadku projektu „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”65. Projekt o 

wartości nakładów inwestycyjnych na poziomie 10 922 401,66 zł stał się przedmiotem umowy o dofinansowanie 

zawartej 2 marca 2017 roku. Na mocy tejże umowy, podmiot publiczny otrzymał refundację wydatków poniesionych 

w ramach przedsięwzięcia, w wysokości 2 922 206,16 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Działanie 4.2.). 

Omawiając struktury finansowania nakładów inwestycyjnych w ramach projektów hybrydowych (z elementem 

finansowania ze środków UE) zrealizowanych w Polsce, należy wskazać szczególny projekt, tj. „Rewitalizacja Dworca 

PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie”66. Przedsięwzięcie realizowane jest przez miasto Sopot, PKP i 

partnera prywatnego (Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.). W tym przypadku beneficjentem środków UE 

zaangażowanych w finansowanie przedsięwzięcia ppp był partner prywatny, a nie podmiot publiczny. Wyjątkowo 

                                                           
63 Por. Załącznik 1., projekt nr 122. 

64 Por. Załącznik 1., projekt nr 61. 

65 Por. Załącznik 1., projekt nr 73. 

66 Por. Załącznik 1., projekt nr 24. 



II. Analiza postępowań zakończonych zawarciem umowy w okresie od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku 

 
 

 
 

52 

zatem, jak na polskie doświadczenie, środki UE zostały zaangażowane po stronie partnera prywatnego, który pozyskał 

je w ramach wykonania swoich zobowiązań, wynikających z umowy o ppp. 

Kolejną oryginalną cechą przedsięwzięcia sopockiego jest pozyskanie przez partnera prywatnego finansowania 

ze środków inicjatywy JESSICA67 i realizacja pierwszego w Europie hybrydowego projektu ppp przy wykorzystaniu 

zwrotnych środków pomocowych. JESSICA to inicjatywa wspólnotowa, wdrożona w latach 2007-2013, której celem 

było m.in. wsparcie inwestycji w miastach. Jest to tzw. instrument finansowania zwrotnego (m.in. w formie pożyczki) 

odmienny niż dotacja. Po zakończeniu inwestycji beneficjent (partner prywatny) rozpoczął spłatę preferencyjnej 

pożyczki (w wysokości 42 mln zł). Pozostałą część finansowania, koniecznego do realizacji przedsięwzięcia 

sopockiego, partner prywatny zapewnił ze środków własnych oraz kredytu komercyjnego. 

Przypadki projektów ppp, w których wystąpiło w ramach montażu finansowego wsparcie dotacyjne na etapie 

inwestycyjnym zrealizowano w: Karczewie68, Karczmiskach69 i gminie Kamień Pomorski70. W Karczewie Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł inwestycję o wartości 10,74 mln zł dotacją w wysokości  

743 tys. zł netto w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Karczmiska, przy inwestycji o wartości 9,24 mln zł, 

uzyskały z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,76 mln zł dotacji. Natomiast gmina Kamień Pomorski uzyskała 

wsparcie w wysokości 41% kosztów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (i wniosła je jako wkład własny podmiotu publicznego). Partner prywatny 

sfinansował 59% nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, dzięki kredytowi z BGK w 

wysokości 3 482 596,40 zł. 

15. Liczba dni do zamknięcia finansowego 

Kwestię zamknięcia finansowego zbadano dla 14 przedsięwzięć. Dla projektów o stosunkowo małej wartości dzień 

zawarcia umowy był jednocześnie dniem zamknięcia finansowego, w konsekwencji czego dla tych projektów liczba 

dni do uzyskania zamknięcia finansowego wynosiła 0 dni (dla 9 zawartych umów).  

W 5 przypadkach (spośród 14, w odniesieniu do których zgromadzono informacje) zamknięcie finansowe 

następowało po pewnym czasie od zawarcia umowy, przy czym najkrótszy odstęp między tymi zdarzeniami wyniósł 

54 dni, a najdłuższy 368 dni (średnio były to niespełna 143 dni). Warto dodać, iż 3 z tych projektów były większe pod 

względem wartości niż średnia rynkowa. 

Informacje o dacie zamknięcia finansowego zebrano dla 14 projektów: 

9 koncesji na usługi – we wszystkich data zamknięcia finansowego była równoznaczna z datą zawarcia umowy; 

3 projektów - PPP w PZP (art. 4 ust. 2): 

                                                           
67 Z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. 

68 Por. Załącznik 1., projekt nr 37. 

69 Por. Załącznik 1., projekt nr 62. 

70 Por. Załącznik 1., projekt nr 77. 
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• Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. – 172 dni71; 

• System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. – Kontrakt 1. – 54 dni72; 

• Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu 

i przebudowie kompleksu budynków przy ulicy Badurskiego 13, 15,17 i 19 w Krakowie Prokocimiu wraz z 

przyległym terenem i infrastrukturą (dalej „Obiekt”) oraz świadczeniu usług w zakresie zarządzania tymi 

obiektami. – 368 dni73; 

2 projektów PPP w trybie koncesji: 

• Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. 

Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowadzenia klubu 

dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej przez okres co najmniej 5 lat 

licząc od 01.01.2012 r. – 73 dni74; 

• Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczy wyposażenia lokalu położonego 

w Krapkowicach na Osiedlu Sady 1 w celu utworzenia i prowadzenia żłobka dla 20 dzieci w obiekcie 

będącym własnością osoby prywatnej, przez okres co najmniej 5 lat, licząc od 01.01.2012 r, a także 

przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiekcie – 73 dni75. 

 

 

                                                           
71 Por. Załącznik 1., projekt nr 75. 

72 Por. Załącznik 1., projekt nr 41. 

73 Por. Załącznik 1., projekt nr 51. 

74 Por. Załącznik 1., projekt nr 18. 

75 Por. Załącznik 1., projekt nr 19. 
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1. Rozwiązane i nierealizowane umowy w liczbach 

Realizacja obowiązków spoczywających na stronach umowy o ppp rozpoczyna się wraz z dniem jej zawarcia. Umowa 

określa nie tylko zadania spoczywające na stronach umowy, ale również termin ich wykonania. Zadania podmiotu 

publicznego oraz partnera prywatnego korespondują z przyjętym podziałem ryzyk. Przykładowo, umowa o ppp 

określa, kiedy podmiot publiczny ma przekazać partnerowi prywatnemu nieruchomość, gdzie będzie realizowany 

projekt. Umowa o ppp określa również, kiedy partner prywatny musi zapewnić finansowanie przedsięwzięcia i kiedy 

ma się zakończyć projektowanie infrastruktury oraz roboty budowlane. Doprecyzowana jest także data rozpoczęcia 

etapu eksploatacji i zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku realizacji wszystkich zobowiązań stron umowy o ppp, 

zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zapisami, wygasa ona w przewidzianym w jej zapisach terminie. 

W pewnych okolicznościach umowa o ppp może jednak zakończyć się wcześniej, przed wykonaniem wzajemnych 

świadczeń stron. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy może nastąpić zgodnie z jej zapisami lub w wyniku 

wypowiedzenia współpracy przez jedną ze stron. Możliwe jest również podjęcie wspólnej decyzji o zakończeniu 

współpracy. Zależnie od celu i zapisów umowy może się ona zakończyć również w razie spełnienia zawartego w niej 

warunku rozwiązującego, np. nieuzyskania dotacji z UE w przedsięwzięciu hybrydowym, którego realizacja zależała 

od otrzymania dofinansowania etapu inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt realizacji przedsięwzięcia, 

mogą również wystąpić sytuacje, w których postanowienia umowy nie są realizowane w zakładanym pierwotnie 

kształcie, np. w przypadku nieprzestrzegania zapisów zawartych w harmonogramie, jednak z różnych powodów ani 

podmiot publiczny, ani partner prywatny nie zdecydowali o formalnym zakończeniu współpracy w drodze 

jednostronnego wypowiedzenia lub dwustronnego porozumienia.  

W polskiej praktyce partnerstwa publiczno-prywatnego zawarte umowy o ppp w zdecydowanej większości są 

realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Do sytuacji, w której zawarta umowa nie jest realizowana z powodu 

wcześniejszego jej rozwiązania czy niewykonywania, doszło w 18 przypadkach. Stanowią one 12,08% wszystkich 

zawartych umów o ppp. W 15 przypadkach umowy nie są realizowane ze względu na jej wcześniejsze rozwiązanie, 

 a w 3 projektach przewidziane w umowie działania nie są realizowane w praktyce, mimo że zawarta formalnie umowa 

wciąż jest w mocy. Ze względu na małą grupę badawczą, zrezygnowano z wykresów stosowanych w poprzednich 

rozdziałach, zachowany został jednak merytoryczny zakres opisu.  

Poniżej znajdują się wyszczególnione formalnie rozwiązane umowy. 

1. Rewitalizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3, zgodnie z umową zawartą na podstawie przepisów Ustawy 

z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym76. 

2. Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego - wybór partnera 

prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym77 

                                                           
76 Por. Załącznik 2., projekt nr 132. 

77 Por. Załącznik 2., projekt nr 134. 
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3. Budowa w Pieckach kotłowni na biomasę78. 

4. Zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja parkingu wraz z myjnią samochodową przy ul. Piłsudskiego 

w Suchej Beskidzkiej79. 

5. Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie kąpieliskiem na terenie jeziora Niesulice80. 

6. Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów - Krakowski Rower Miejski81. 

7. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na wykorzystanie zasobów biogazu 

ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu dla pozyskania energii82. 

8. Zarządzanie obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie w Dusznikach Zdroju83. 

9. Świadczenie na terenie Gminy Nowogard usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, z wykorzystaniem majątku wodociągowego i kanalizacyjnego, dzierżawionego od 

Gminy Nowogard, na podstawie umowy zawartej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno - prywatnym84. 

10. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z Operatorem Infrastruktury w 

ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”85. 

11. Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno 

prywatnego w projekcie pod nazwą „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”86. 

12. Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na 

częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-

3800 MHz na obszarze koncesyjnym 08.1 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji 

częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 16 grudnia 2011 r. znak: DZC-

WAP-5108-30/08 (40) na rzecz Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa w Gorzowie Wielkopolskim - 

dalej jako decyzja UKE)87. 

13. Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenia remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Smołdzino88. 

                                                           
78 Por. Załącznik 2., projekt nr 135. 

79 Por. Załącznik 2., projekt nr 136. 

80 Por. Załącznik 2., projekt nr 137. 

81 Por. Załącznik 2., projekt nr 138. 

82 Por. Załącznik 2., projekt nr 139. 

83 Por. Załącznik 2., projekt nr 146. 

84 Por. Załącznik 2., projekt nr 147.  

85 Por. Załącznik 2., projekt nr 148. 

86 Por. Załącznik 2., projekt nr 149. 

87 Por. Załącznik 2., projekt nr 142. 

88 Por. Załącznik 2., projekt nr 140. 
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14.  (oraz 15.) Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą 

spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii89.  

Należy zaznaczyć, że to koncesyjne przedsięwzięcie było przedmiotem 3 kolejnych umów, z których 2 

pierwsze zawarte z różnymi operatorami zostały rozwiązane, a dopiero trzecią z powodzeniem realizowano 

przez cały okres, na jaki została zawarta, a nawet dwukrotnie podpisano aneks wydłużający okres jej 

obowiązywania.  

Poniżej przedstawiono umowy nierealizowane, pomimo ich formalnego obowiązywania: 

1. Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: „Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy 

Gostynińskie”90. 

2. Wybór partnera prywatnego do utworzenia Ośrodka Radioterapii91. 

3. Projektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie Centrum Piłkarskim na terenie Gminy Piaseczno92. 

2. Tryb postępowania  

17 z 18 nierealizowanych umów zostały zawarte w trybie u.k.r.b.u. Strona prywatna miała przejąć zasadniczą część 

ryzyka ekonomicznego przedsięwzięcia. Jest ono związane m.in. z zapewnieniem finansowania przedmiotu 

przedsięwzięcia oraz koniecznością uzyskania zwrotu zainwestowanych środków z wynagrodzenia, które pochodzi 

z innych źródeł niż płatność strony publicznej. Realizacja tego typu projektów jest szczególnie zagrożona w razie 

nieuzyskania przez partnera (koncesjonariusza) środków na realizację procesu inwestycyjnego oraz w przypadku 

załamania popytu na usługi świadczone w ramach tego typu współpracy.  

Podstawa wynagrodzenia jest elementem łączącym przedsięwzięcia omawiane w niniejszym rozdziale, ponieważ 

umowy te zakładały, że jedynym źródłem wynagrodzenia strony prywatnej będą pożytki z przedmiotu 

przedsięwzięcia. Wyjątkiem jest tutaj projekt ustecki93, w którym rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 

wiązało się z rezygnacją partnera z adekwatnej części wynagrodzenia (na zasadach opłaty za dostępność), co było 

elementem ryzyka ekonomicznego.  

Spośród projektów koncesyjnych, jedynie w przypadku projektu pn.: „Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki 

i Wypoczynku Termy Gostynińskie” przewidziano, że partner prywatny uzyska częściowo wynagrodzenie za 

zrealizowane roboty budowlane w ramach refundacji należnej miastu Gostynin (podmiotowi publicznemu), jako 

beneficjentowi środków z RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, do czego, jak się okazuje, nie doszło.  

                                                           
89 Por. Załącznik 2., projekty nr 141 i 144. 

90 Por. Załącznik 2., projekt nr 133. 

91 Por. Załącznik 2., projekt nr 143. 

92 Por. Załącznik 2., projekt nr 145. 

93 Por. Załącznik 2., projekt nr 134. 
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W przypadku umowy koncesji realizowanej w Nowogardzie94, na ryzyko ekonomiczne nałożyło się ryzyko związane z 

brakiem dostępu do infrastruktury służącej świadczeniu usługi. Co ciekawe, ryzyko to było sygnalizowane już w 

ogłoszeniu, wszczynającym sam proces wyboru partnera prywatnego.  

Warto zwrócić uwagę, że projekt realizowany w Ustce zakończył się porozumieniem stron, przy ograniczeniu jego 

zakresu dotyczącego oświetlenia istniejącej już drogi. Zatem w tym przypadku można mówić raczej o wcześniejszym 

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia niż rozwiązaniu go z przyczyn niezależnych od stron, czy na skutek 

niewywiązania się strony prywatnej z ciążących na niej obowiązków. 

3. Rodzaj podmiotu publicznego 

Po stronie podmiotów publicznych wystąpiły głównie gminy (13 przypadków), przy czym było to 6 miast95 

(działających bezpośrednio lub – w jednym przypadku – za pośrednictwem spółki komunalnej), 4 gminy wiejskie i 2 

gminy miejsko-wiejskie. Osobnym przypadkiem jest umowa na „Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, 

szerokopasmowego dostępu do sieci Internet…” zawarta z sektorem prywatnym bezpośrednio przez Stowarzyszenie 

Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wśród podmiotów publicznych znajdziemy jeszcze 3 instytucje zależne od samorządu regionalnego oraz jedno 

województwo. W przypadku jednostek zależnych od samorządu regionu są to: regionalna instytucja kultury – Teatr 

im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. W 2017 roku 

niepowodzenie w realizacji umowy o ppp odnotował ponadto samorząd regionalny województwa śląskiego, 

realizujący przedsięwzięcie przy zaangażowaniu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, tj. wojewódzkiej 

samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej w formie jednostki budżetowej. W przypadku umowy rozwiązanej 

w 2018 roku, dotyczącej projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, 

podmiotem publicznym był bezpośrednio samorząd regionalny.  

4. Okres obowiązywania umowy 

Umowy, będące przedmiotem analizy, zawarto stosownie do skrajnie koncesyjnego modelu podziału ryzyk 

ekonomicznych na długie okresy, tj.: 

• 360 miesięcy obowiązywać miały umowy zawarte w Pieckach i w Gostyninie oraz umowa zawarta przez 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., 

• 240 miesięcy obowiązywać miały umowy zawarte w projektach realizowanych przez gminę Piaseczno oraz 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 

• 180 miesięcy obowiązywać miała umowa dotycząca zarządzania obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie 

w Dusznikach Zdroju oraz umowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie na terenie Gminy Nowogard 

usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wykorzystaniem 

majątku wodociągowego i kanalizacyjnego dzierżawionego od Gminy Nowogard”, a także umowa dotycząca 

                                                           
94 Por. Załącznik 2., projekt nr 147. 

95 Jedlina Zdrój zawarła dwie umowy, które zostały rozwiązane. 
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przedsięwzięcia, obejmującego świadczenie usługi operatora infrastruktury w ramach ppp w projekcie pn.: 

„Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”. Na 180 miesięcy umowę zawarto również w przypadku projektu pn.: 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, 

• 156 miesięcy trwać miała umowa dotycząca projektu wykorzystania zasobów biogazu ze składowisk 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu, 

• 120 miesięcy obowiązywać miała umowa zawarta przez gminę Skąpe i przez Suchą Beskidzką oraz w 

przypadku projektu pn.: „Krakowski Rower Miejski”.  

• 132 miesiące obowiązywać miała umowa zawarta przez Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa z 

siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. 

• 180 miesięcy przewidziano dla realizacji umowy dotyczącej „Świadczenia usług zarządzania, utrzymania i 

eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino”. 

• W przypadku przedsięwzięcia dotyczącego zarządzania halą spacerową w Jedlinie Zdroju za pierwszym 

razem (w roku 2012) umowa zawarta została na 50 miesięcy, a za drugim razem (w 2013 r.) na 37 miesięcy. 

Reasumując - okresy, na jakie planowano współpracę, wiążą się w naturalny sposób z przyjętą formułą wynagrodzenia. 

Przy przejęciu całkowitego ryzyka ekonomicznego przez koncesjonariuszy oraz ryzyka związanego z finansowaniem 

etapu inwestycyjnego i popytu, konieczne było zawarcie umowy na jak najdłuższy czas.  

Na relatywnie długi czas (139 miesięcy) została podpisana jedyna w tym zestawieniu umowa, która miała być 

realizowana w modelu „opłaty za dostępność”. Umowa dotyczyła zaprojektowania oraz częściowego sfinansowania 

przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową 

oświetlenia drogowego, przy czym z tego ostatniego elementu inwestycji zrezygnowano, co skutkowało 

wcześniejszym zakończeniem realizacji umowy (rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron). W przypadku umów 

z wynagrodzeniem partnera prywatnego wypłacanym z budżetu podmiotu publicznego, długi czas obowiązywania 

umowy wiąże się zazwyczaj z ograniczonymi możliwościami płatniczymi podmiotu publicznego. 

5. Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego 

Zgodnie z wybranym założeniem koncesyjnym modelu współpracy, 11 analizowanych umów zostało zawartych na 

podstawie u.k.r.b.u., przy czym 5 postępowań dotyczyło koncesji na roboty budowlane, a 6 koncesji na usługi (projekt 

pn.: „Krakowski Rower Miejski”, projekt pn.: „Zarządzanie obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie w Dusznikach 

Zdroju”, projekt zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną realizowany w Gminie Smołdzino, 2 projekty dotyczące 

zarządzania halą spacerową w Jedlinie Zdroju oraz projekt dotyczący zarządzania Lubuską Siecią Szerokopasmową.  

Pozostałe 5 umów o koncesyjnym modelu wynagrodzenia zostało zawartych na podstawie art. 4 ust. 1 u.p.p.p.  

Jedyna w omawianej grupie kontraktów ppp umowa, w której zakładano wynagradzanie partnera prywatnego z 

budżetu podmiotu publicznego była realizowana w gminie Ustka. Kontrakt ten został zawarty na podstawie art. 4 ust. 

2 u.p.p.p. 
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6. Korzystanie z doradztwa 

Z doradztwa zewnętrznego strona publiczna skorzystała w przypadku przedsięwzięcia realizowanego przez 

Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, podobnie w Piasecznie, 

Dusznikach Zdroju, Niesulicach, Nowogardzie oraz w przypadku projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”. Z 

doradztwa korzystano również w Gostyninie i w Pieckach. Niestety, w tych dwóch przypadkach obecność doradcy 

zewnętrznego nie zapobiegła surowej ocenie procesu przygotowania tych przedsięwzięć dokonanej przez Najwyższą 

Izbę Kontroli96. 

7. Sektor zadań publicznych 

Przedsięwzięcia, które były przedmiotem umów nierealizowanych, w 5 przypadkach, wliczając dwukrotnie zawartą i 

rozwiązaną umowę w Jedlinie Zdroju, dotyczyły sportu i turystyki. Przedsięwzięcie budowy parkingów w Suchej 

Beskidzkiej oraz projekt pn.: „Krakowski Rower Miejski” zaliczono do sektora infrastruktury transportowej, podobnie 

jak projekt wdrażany w gminie Ustka. W Piasecznie przedmiotem umowy była infrastruktura służąca do gry w piłkę 

nożną, natomiast w gminie Skąpe, przy pomocy lokalnego przedsiębiorcy, zamierzano rozwinąć infrastrukturę 

turystyczną nad tamtejszym jeziorem. Zagospodarowania lokalnego akwenu dotyczyło również przedsięwzięcie w 

Dusznikach Zdroju. Projekt realizowany w Gostyninie miał mieć zasięg ogólnopolski. 3 przedsięwzięcia wdrażane 

przez samorząd Śląska i Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, dotyczyły telekomunikacji. Do sektora energetyki zaliczono przedsięwzięcia realizowane w Pieckach 

i w Zawierciu. Ponadto realizowano po 1 przedsięwzięciu w obszarze rewitalizacji budynków (Teatr im. Juliusza 

Słowackiego w Krakowie) i ochrony zdrowia (Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.). Projekty 

realizowane w Nowogardzie i Smołdzinie dotyczyły gospodarki wodno-kanalizacyjnej.  

8. Zawarte umowy z uwzględnieniem podziału na regiony  

Wszystkie 3 umowy, które nie zostały unieważnione i nie są realizowane, zlokalizowano w województwie 

mazowieckim. Trzy początkowo realizowane umowy rozwiązano w województwie małopolskim, po 2 w 

województwie śląskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim, a po 1 umowie rozwiązano w województwach: 

zachodniopomorskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.  

9. Zakres umowy 

Umowy dotyczące prowadzenia na terenie gminy miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów, zarządzania siecią wodno-

kanalizacyjną w Nowogardzie i Smołdzinie oraz siecią teleinformatyczną w województwie śląskim i części lubuskiego 

miały formalnie charakter usługowy, podobnie jak kontrakty dotyczące zarządzania obiektem turystycznym w 

Dusznikach Zdroju i Jedlinie Zdroju. W pozostałych 10 przedsięwzięciach partner ponosić miał pełne ryzyko budowy i 

                                                           
96 Informacja o wynikach kontroli znajduje się w dokumencie „Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego” KGP-4101-

01-00/2012, nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP. 
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finansowania inwestycji. Zgodnie z koncesyjną naturą tych projektów, strona prywatna miała również zarządzać 

infrastrukturą, będącą przedmiotem partnerstwa i pobierać z tego tytułu pożytki. 

10. Wartość nakładów inwestycyjnych i wartość usług 

Nakłady inwestycyjne, poniesione i planowane do poniesienia w ramach umów nierealizowanych, wyniosły łącznie 

ponad 500,7 mln zł97, w tym ponad 13,1 mln zł to częściowo poniesione i częściowo planowane nakłady, zapisane w 

unieważnionych już umowach. Wartość nierealizowanych, ale formalnie jeszcze funkcjonujących w obrocie 

kontraktów, wynosi 337 mln zł. Wartość usług przewidziana w zapisach umów nierealizowanych to 96,01 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że do podniesienia ostatniej wartości znacznie przyczynił się odnotowany w 2017 r. upadek dwóch 

dużych kontraktów usługowych, realizowanych w Nowogardzie i na Śląsku (łącznie 64,39 mln zł). W pierwszej połowie 

2018 r. wartość nakładów inwestycyjnych, przewidzianych umowami rozwiązanymi, powiększyła się o 52,3 mln zł w 

przypadku projektu wykonywanego w regionie lubelskim oraz dodatkowo o 2,1 mln zł w przypadku gminy Ustka. 

Projekt teleinformatyczny, realizowany na terenie województwa lubuskiego, zakładał wartość usług na poziomie 20 

mln zł, a w Smołdzinie 4,6 mln zł. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy nastąpiło po pełnym zrealizowaniu 

komponentu inwestycyjnego w przypadku sieci szerokopasmowej i niemal pełnym zrealizowaniu nakładów w 

infrastrukturę ustecką (nie zbudowano jedynie oświetlenia). 

11. Wartość umowy 

Wśród nierealizowanych umów, które formalnie nie zostały rozwiązane, największą wartość ma umowa dotycząca 

budowy Term Gostynińskich (285 mln zł), co plasuje to przedsięwzięcie na liście projektów o bardzo dużej wartości. 

Projekt dotyczący budowy ośrodka radioterapii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o.o. 

o wartości 50 mln zł można uznać za przedsięwzięcie średnie w skali całego rynku ppp, natomiast inwestycję 

dotyczącą stworzenia Centrum Piłkarskiego na terenie gminy Piaseczno o wartości 2 mln zł można zakwalifikować do 

projektów mikro.  

Umowy rozwiązane miały w większości przypadków niewielką wartość. Jedynie umowy, na podstawie których 

realizowano przedsięwzięcie w Pieckach, Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i w aglomeracji Gorzowa 

Wielkopolskiego przekraczają nieznacznie próg wartości, pozwalający na uznanie ich za projekty bardzo małe (5-

20 mln zł). Pozostałe rozwiązane umowy mieszczą się w skali mikro (mniejszej niż 5 mln zł). Poza rozwiązaną umową 

dotyczącą prowadzenia na terenie gminy miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów o wartości niemal 5 mln zł i umowy 

dotyczącej projektu w Smołdzinie, pozostałe umowy charakteryzują się bardzo nieznaczną wartością, nawet jak na 

rozdrobniony segment projektów mikro. W 2017 r. rozwiązano 2 kontrakty o nieco większej wartości, sklasyfikowane 

jako małe projekty98, a w 2018 r. rozwiązano umowę w projekcie klasyfikowanym jako średni99. Łączna wartość 5 

najmniejszych to niewiele ponad 2,7 mln zł, czyli nieznacznie więcej niż wartość (2,1 mln zł) jedynego w tym 

zestawieniu projektu z modelem wynagrodzenia opłata za dostępność. Łączna wartość 5 najmniejszych to niewiele 

                                                           
97 Wartości zawartych umów, w tym umów rozwiązanych i nierealizowanych, podawane są w niniejszej publikacji w kwotach brutto (zawierających 

podatek VAT). 

98 Por. Załącznik 2., projekty nr 147 i 149. 

99 Por. Załącznik 2., projekt nr 148. 
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ponad 2,7 mln zł, czyli nieznacznie więcej niż wartość (2,1 mln zł) jedynego w tym zestawieniu projektu z modelem 

wynagrodzenia „opłata za dostępność”. 

12. Rodzaj źródeł finansowania i zamknięcie finansowe 

Niemal wszystkie nierealizowane umowy o ppp/koncesji zakładały skrajnie koncesyjny model podziału ryzyk 

ekonomicznych. Zawierały one zapisy, które w konsekwencji przerzucały wszelkie ryzyka ekonomiczne, związane 

z realizacją umowy, na stronę prywatną. Za pozyskanie finansowania koniecznego do realizacji umowy odpowiadał 

w całości partner prywatny. Większość uwag na temat finansowania umowy o ppp, przedstawionych w rozdziale 

poprzednim, zachowuje swoją aktualność także w przypadku wyżej opisanych przedsięwzięć100.  

Wydaje się, że właśnie ten model podziału ryzyk ekonomicznych stał się przyczyną niepowodzenia analizowanych 

przedsięwzięć. Co prawda, data zamknięcia finansowego pokrywała się we wszystkich omawianych projektach z datą 

podpisania umowy, ale, zgodnie z informacjami od podmiotów publicznych, pozyskane już przed zawarciem umowy 

finansowanie kredytowe nie doszło do skutku w 2 przypadkach (Gostynin i Teatr im. Juliusza Słowackiego 

w Krakowie), załamując w konsekwencji szansę na faktyczną realizację przedsięwzięć. 

Jedynym z analizowanych przedsięwzięć o nieco odmiennym modelu finansowania były Termy Gostynińskie. W swoim 

pierwotnym założeniu miały być jednym z pierwszych projektów, zakładających model hybrydowy, tj. zaangażowanie 

środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz 

środków prywatnych. Podstawowe założenia obejmowały: 

• przekazanie partnerowi przez gminę nieruchomości wraz z infrastrukturą istniejącego odwiertu, 

• wykorzystanie dotacji z UE (maksymalnie 72 mln zł) jako źródła jednorazowej płatności na rzecz partnera 

prywatnego pod warunkiem zrealizowania inwestycji,  

• nieodpłatne przekazanie infrastruktury gminie miasta Gostynin po okresie 30 lat od zawarcia umowy koncesji,  

• kredyt bankowy pozyskany przez koncesjonariusza – miał on stanowić pozostałą kwotę środków finansowych, 

niezbędnych do realizacji projektu.  

Zamknięcie finansowe projektu uzależnione było w dużej mierze od oceny projektu i akceptacji wniosku 

o dofinansowanie przez krajowe instytucje odpowiedzialne za wdrażanie „Regionalnego Programu Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007-2013”. Model współpracy zakładał, że refundacja ze środków UE wpłynie do partnera 

prywatnego jako część wynagrodzenia za wykonane prace. Pozostałe wydatki poniesione (prefinansowane) przez 

partnera prywatnego zostaną pokryte (spłata kredytu) z dochodów generowanych przez przedsięwzięcie. 

W przypadku Centrum Piłkarskiego w Piasecznie zakładano, że finansowanie przedsięwzięcia zapewnią w dużej 

mierze środki pozyskane przez partnera prywatnego w formie preferencyjnej pożyczki, dostępnej w ramach 

                                                           
100 Zob. Rozdział II pkt 12, s. 41. 
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inicjatywy JESSICA. Niestety ten optymistyczny scenariusz, znany z projektu realizowanego w Sopocie101, nie 

powtórzył się w Piasecznie.  

W przypadku projektu realizowanego w Nowogardzie kluczowe dla niepowodzenia przedsięwzięcia okazały się 

perturbacje związane z brakiem przekazania składników majątkowych będących jego przedmiotem partnerowi 

prywatnemu. Specyfika przedsięwzięcia polegała jednak na tym, że to strona prywatna ponosiła zasadniczą część 

tego ryzyka. W konsekwencji partner prywatny nie mógł również podjąć eksploatacji sieci i uzyskać wynagrodzenia 

koncesyjnego związanego z ryzykiem ekonomicznym przedsięwzięcia. 

Szczególnie trudny dla lokalnych przedsiębiorców okazał się projekt turystyczny w Jedlinie Zdrój, któremu podołał 

dopiero trzeci z chętnych do współpracy operatorów.

                                                           
101 Por. Załącznik 1., projekt nr 24. 
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1. Wprowadzenie 

Dane na temat postępowań wszczętych w celu wyłonienia partnera prywatnego oraz zawartych umów o ppp i umów 

koncesji, jakie analizowane były w Rozdziałach I i II niniejszego raportu, dotyczą zaawansowanych etapów cyklu życia 

projektu ppp. Proces wdrożenia przedsięwzięcia ppp zaczyna się jednak wcześniej – w momencie, w którym podmiot 

publiczny rozpoczyna choćby wstępnie rozpatrywać możliwości i uwarunkowania zrealizowania określonego projektu 

przy wykorzystaniu formuły ppp.  

Dla uzyskania pełnego obrazu rynku ppp istotne jest zatem poznanie zamierzeń inwestycyjnych podmiotów 

publicznych, a więc potencjalnych przedsięwzięć ppp, które znajdują się na wczesnym etapie planowania i 

przygotowania do realizacji zgodnie z ustawą o ppp lub ustawą koncesyjną, zanim jeszcze zostanie ogłoszone 

formalne postępowanie102. 

Pomysł na realizację projektu ppp, gdy zdobędzie wstępną akceptację władz podmiotu publicznego, przechodzi 

weryfikację na etapie tzw. analiz przedrealizacyjnych. Analizy te obejmują prawną i techniczną wykonalność danego 

przedsięwzięcia oraz zasadność ekonomiczną realizacji konkretnego projektu w formule ppp. Wynik analiz 

przedrealizacyjnych powinien potwierdzić, że ppp może być rozwiązaniem korzystniejszym niż realizacja danego 

zadania w tradycyjnej formule budżetowej, a także wskazać optymalny model tej współpracy, w tym zwłaszcza 

preferowany podział zadań i ryzyk oraz model wynagrodzenia strony prywatnej.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że w ramach projektów finansowanych w tzw. modelu tradycyjnym, czyli ze środków 

budżetowych (własnych i pozyskanych z dotacji zewnętrznych), podmioty publiczne także współpracują z prywatnymi 

przedsiębiorcami, dokonując wyboru partnera zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz ustalając 

podział zadań i ryzyk w przedsięwzięciu przez zawierane umowy. Różnica pomiędzy ppp a tradycyjnym zamówieniem 

publicznym polega przede wszystkim na tym, że zakres zadań i ryzyk, przekazywanych stronie prywatnej, jest w ppp 

znacznie szerszy niż w formule projektu finansowanego z budżetu. Wiąże się to z faktem, że w ppp w ramach jednej 

kompleksowej umowy realizowane są różnorodne zadania (finansowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja i 

utrzymanie obiektów infrastruktury), które w formule tradycyjnej są przedmiotem odrębnych umów, zawieranych z 

różnymi kontrahentami na kolejnych etapach realizacji projektu. W przedsięwzięciu ppp partner prywatny przyjmuje 

na siebie kluczowe zadania zorganizowania finansowania oraz planowania i zarządzania całym cyklem życia 

infrastruktury, które w modelu tradycyjnym pozostają w gestii podmiotów publicznych. 

Proces planowania i przygotowania projektu ppp przez stronę publiczną przechodzi szereg typowych faz, w trakcie 

których wstępna decyzja o podjęciu projektu w formule ppp jest weryfikowana i modyfikowana w miarę postępów w 

pracach przygotowawczych. Zgodnie z ukształtowaną w ostatnich latach na polskim rynku ppp nieformalną praktyką, 

przygotowanie projektu obejmuje zazwyczaj 3 fazy, przedstawione poniżej. 

                                                           
102W niniejszym raporcie termin „zamierzenia inwestycyjne” stosowany jest w odniesieniu do wszystkich projektów planowanych bądź 

przygotowywanych w formule ppp. Należy jednak pamiętać, że część tych przedsięwzięć ma charakter czysto usługowy, tzn. nie obejmuje 

nakładów inwestycyjnych, a jedynie eksploatację istniejącej infrastruktury usług publicznych. 
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1. fazę pomysłu – w czasie której podmiot publiczny analizuje wstępne koncepcje i uwarunkowania wdrożenia 

ppp na tle innych możliwych ścieżek realizacji danego przedsięwzięcia. Zazwyczaj ta faza wykonywana jest 

przez podmiot publiczny za pomocą własnych sił i środków.  

2. fazę poszukiwania i wyboru doradców zewnętrznych – podmioty publiczne zazwyczaj nie dysponują wiedzą 

i doświadczeniem, aby samodzielnie przygotować studium wykonalności i inne pogłębione analizy projektu 

ppp. Jeśli wyniki wstępnych analiz są pozytywne, kolejnym krokiem jest najczęściej pozyskanie fachowego 

doradztwa z zewnątrz. 

3. fazę analiz przedrealizacyjnych, prowadzoną zazwyczaj we współpracy z doradcami – w jej trakcie 

przeprowadzone zostają definitywne analizy wykonalności i efektywności projektu, a w razie ich pomyślnego 

rezultatu następuje formalne przygotowanie postępowania na wybór partnera prywatnego.  

W trakcie analizy rynku ppp, przeprowadzonej pod koniec grudnia 2018 r., zidentyfikowano łącznie 97 zamierzeń 

inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w formule ppp, znajdujących się jeszcze przed ogłoszeniem 

postępowania103. Projekty te znajdowały się na różnych etapach zaawansowania, stąd będą one mogły stać się 

przedmiotem formalnego postępowania zarówno w 2019 r., jak i w latach późniejszych. Zachowując chronologiczną 

sekwencję etapów przygotowania projektu, wspomniane zamierzenia znajdują się w następujących fazach: 

• 53 zamierzenia znajdowały się na etapie pomysłu (54,64%), 

• 6 zamierzeń weszło w fazę poszukiwania doradcy (6,19%), 

• 38 zamierzeń znajdowało się na etapie analiz przedrealizacyjnych (39,18%). 

 

 

 

                                                           
103 Pełna lista tych zamierzeń jest zawarta w Załączniku 4. 
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W porównaniu ze stanem, który miał miejsce pod koniec czerwca 2018 r., liczba planowanych zamierzeń 

inwestycyjnych ppp wzrosła z 91 do 97, tj. o 6 przedsięwzięć (o 6,59%). Ta stosunkowo niewielka zmiana w całkowitej 

liczbie zamierzeń inwestycyjnych była wypadkową kilku czynników składowych, tj.: 

• 6 zamierzeń zmieniło status w wyniku ogłoszenia formalnego postępowania na wybór partnera prywatnego 

lub koncesjonariusza do przedsięwzięcia. Warto tu wymienić m.in. budowę obiektu Tarnowskich Gniazd 

Innowacyjnych Specjalizacji104, projekt rozbudowy kompeksu basenów w Boguchwale105 oraz projekty 

usługowe dotyczące funkcji operatora Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej106 i zarządzania Domkiem 

Myśliwskim należącym do Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze107; 

• aż 9 projektów powróciło do statusu zamierzeń w następstwie unieważnienia przez podmiot publiczny 

ogłoszonego wcześniej postępowania, przy czym promotor projektu nie zrezygnował ze ścieżki ppp. W trzech 

wspomnianych zamierzeniach postępowanie zostało ogłoszone w ciągu drugiego półrocza 2018 r., tak więc 

występują one w niniejszej statystyce podwójnie (chodzi o projekt Śląskiej Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej, budowę basenów w Boguchwale oraz budowę cmentarza komunalnego w Olsztynie-

Dywitach108). Z postępowań ogłoszonych wcześniej można tu wymienić projekt rewitalizacji zabytkowego 

budynku Stacji Filtrów w Poznaniu109 oraz rozbudowę budynku Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie110; 

• 10 zupełnie nowych zamierzeń inwestycyjnych zostało w ciagu drugiego półrocza 2018 r. wprowadzonych do 

bazy projektów ppp. Na uwagę zasługują tu szczególnie 2 wielkie projekty rządowe, oba w sektorze 

gospodarki morskiej – budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni111 oraz budowa terminala kontenerowego w 

Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu112. Bardzo dużym przedsięwzięciem jest także projekt rewitalizacji 

dzielnicy Nowy Port w Gdańsku113, kolejny ambitny gdański projekt w obszarze zarządzania przestrzenią 

miejską. Ponadto warto zwrócić uwagę na budowę Centrum Rekreacji i Edukacji w Przemyślu114, projekt 

zagospodarowania fortu VIIA „Służewiec” Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych115, projekt 

zagospodarowania terenu wokół szpitala w Płońsku116 oraz budowę krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej117;  

• wreszcie w 7 przedsięwzięciach podmioty publiczne definitywnie zrezygnowały z kontynuacji przygotowań 

projektu w formule ppp. Stało się tak m.in. w przypadku rządowego projektu modernizacji bazy szkoleniowo-

                                                           
104 Por. Załącznik 3., projekt nr 10. 

105 Por. Załącznik 4., projekt nr 108. 

106 Por. Załącznik 4., projekt nr 104. 

107 Por. Załącznik 3., projekt nr 37. 

108 Por. Załącznik 4., projekt nr 72. 

109 Por. Załącznik 4., projekt nr 94.  

110 Por. Załącznik 4., projekt nr 105. 

111 Por. Załącznik 4., projekt nr 80. 

112 Por. Załącznik 4., projekt nr 85. 

113 Por. Załącznik 4., projekt nr 86. 

114 Por. Załącznik 4., projekt nr 52. 

115 Por. Załącznik 4., projekt nr 53. 

116 Por. Załącznik 4., projekt nr 107. 

117 Por. Załącznik 4., projekt nr 66. 
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wypoczynkowej Centrum Usług Logistycznych MSWiA i Lotniska Warszawa-Babice118, budowy parkingu na 

Nowym Kleparzu w Krakowie119, rozbudowy infrastruktury Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Nowe 

Partynice120 oraz budowy domu opieki w Gostycynie121. Pełny wykaz zamierzeń, w których w ciągu drugiego 

półrocza 2018 r. nastąpiła rezygnacja ze ścieżki ppp, jest zawarty w Załączniku 5. do niniejszego raportu. 

W przeciągu całego 2018 r. nastąpiło zmniejszenie łącznej liczby zamierzeń inwestycyjnych ppp, wykazywanych w 

bazie MIiR, ze 113 pod koniec 2017 r. do 97 pod koniec 2018 r. (spadek o 16, tj. o 14,16%), co było efektem szczególnie 

dużego spadku ich liczby w pierwszej połowie roku122. Liczba zamierzeń powróciła w ten sposób mniej więcej do 

poziomu z końca 2016 r. (wynosiła wówczas 92). 

Zmiany w liczbie zidentyfikowanych zamierzeń nie dają się w prosty sposób wytłumaczyć przez aktualne trendy w 

sferze inwestycji publicznych. W 2018 r. miało miejsce generalne ożywienie inwestycji w infrastrukturze, 

stymulowane w istotnym stopniu przez zwiększone wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej UE na 

lata 2014-2020. Sytuacja ta wskazuje na specyficzne miejsce projektów ppp na polskim rynku zamówień i inwestycji 

publicznych. Projekty te są ciągle jedynie marginalnym dopełnieniem do dotacji unijnych w roli zewnętrznego źródła 

finansowania, ponieważ bezzwrotne dotacje UE stanowią preferowaną opcję dla podmiotów publicznych. Dlatego 

zwiększona dostępność funduszy unijnych, mimo dobrej koniunktury inwestycyjnej, raczej zmniejsza zainteresowanie 

ścieżką ppp. 

Należy też pamiętać, że liczba zgłoszonych zamierzeń inwestycyjnych ppp jest do pewnego stopnia wynikiem 

świadomej taktyki publicznych promotorów projektów, stąd nie musi być ona wiarygodnym wskaźnikiem ich 

aktywności w planowaniu i przygotowaniu przedsięwzięć w formule ppp. Samorządy, zgłaszając zainteresowanie 

zamierzeniem inwestycyjnym w modelu ppp, często nie rezygnują z równoległych starań o wsparcie dotacyjne do 

danego projektu, traktując opcję ppp jako rezerwową. W tej sytuacji dane zamierzenie może przebywać w bazie 

projektów ppp przez dłuższy czas, przy braku aktywnych działań ze strony podmiotu publicznego, który w pierwszym 

rzędzie stara się uzyskać dofinansowanie z programu unijnego, a ścieżkę ppp uruchamia dopiero przy niepowodzeniu 

w staraniach o dotację. Z drugiej strony, w ostatnim okresie coraz częściej zdarzają się też sytuacje odwrotne. 

Samorządy, przygotowujące inwestycję w formule ppp, świadomie powstrzymują się ze zgłoszeniem jej do bazy 

projektów ppp, gdyż uważają, że zanim koncepcja przedsięwzięcia nie zostanie dopracowana, jest zbyt wcześnie na 

publiczne nagłaśnianie projektu. 

Zakończenie działań nad ścieżką ppp (w sumie nastapiło to w 35 projektach w ciągu 2018 r.) nie musiało w przypadku 

wielu przedsięwzięć oznaczać całkowitej rezygnacji z wdrożenia danej inwestycji. Decyzja o rezygnacji z ppp mogła 

być w indywidualnych przypadkach zarówno następstwem lepszej dostępności funduszy z budżetu podmiotu 

publicznego, względnie uzyskania dotacji z funduszy UE lub budżetu centralnego, jak i konkretnych przeszkód natury 

prawnej lub ekonomicznej w sfinalizowaniu przygotowań do projektu. Specyficzne bariery sektorowe wystapiły np. 

                                                           
118 Por. Załącznik 5., projekt nr 12. 

119 Por. Załącznik 5., projekt nr 13. 

120 Por. Załącznik 5., projekt nr 10. 

121 Por. Załącznik 5., projekt nr 14. 

122 Spadek liczby zamierzeń w pierwszej połowie 2018 r. o 22 był w znacznej mierze następstwem rezygnacji Urzędu Marszałkowkiego 

Województwa Świętokrzyskiego z 12 przygotowywanych projektów koncesyjnych w obszarze zbiorowego transportu publicznego. 
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w obszarze lokalnego transportu zbiorowego (przedłużające się prace nad nowelizacją ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym) czy oświetlenia ulicznego (problemy z uzgodnieniem warunków udziału w projekcie między 

samorządami a spółkami energetycznymi, głównymi właścicielami infrastruktury oświetleniowej). 

Pozytywnym zjawiskiem dla rozwoju polskiego rynku ppp był w 2018 r. znaczący napływ nowych zamierzeń 

inwestycyjnych (w sumie 21 w ciągu całego roku, z czego 6 stanowiły duże projekty rządowe), oraz postępy w 

procedurach wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza, wyrażające się w ogłoszeniu 15 postępowań do 

projektów znajdujących się w bazie.123. Pierwszy czynnik statystycznie zwiększał liczbę zamierzeń w bazie projektów 

ppp, drugi natomiast zmniejszał ich liczbę. 

Zauważalny napływ zamierzeń inwestycyjnych, wynikający z unieważnionych postępowań (w sumie 13 w ciągu całego 

2018 r.), miał też aspekt negatywny - był on symptomem narastających trudności w funkcjonowaniu rynku 

inwestycyjnego. Typowymi przyczynami unieważnienia postępowań były: zupełny brak złożonych ofert bądź cena 

ofertowa znacznie przewyższająca oczekiwania podmiotu publicznego. Obie przyczyny wynikały z wyraźnego 

wyczerpywania się wolnych mocy przerobowych firm wykonawczych oraz wzrostu ich kosztów i pogarszania się marż 

zysku. 

2. Sektor zadań publicznych 

Na wykresie 26., znajdującym się poniżej, przedstawiona jest struktura zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniająca 

sektory zadań publicznych, wyrażona przez liczbę planowanych projektów. Nie uległa ona w ciągu drugiego półrocza 

2018 r. żadnym znaczącym zmianom.  

Podobnie jak w poprzednich analizach polskiego rynku ppp, w końcu 2018 r. najwięcej zamierzeń zidentyfikowano w 

następujących 5 sektorach usług publicznych (por. Wykres 26.): 

- sport i turystyka – 24 (bez zmian w stosunku do stanu na koniec czerwca 2018 r.), 

- infrastruktura transportowa – 19 (wzrost o 4 projekty), 

- rewitalizacja – 11 (wzrost o 3 projekty), 

- efektywność energetyczna – 9 (spadek o 2 projekty), 

- budynki publiczne – 7 (spadek o 2 projekty). 

W sumie w pięciu wspomnianych sektorach zidentyfikowano pod koniec 2018 r. 70 zamierzeń inwestycyjnych (72,16% 

całości) w porównaniu do 67 (73,63%) w połowie roku. Jak widać, przesunięcia w obrębie czołowych sektorów nie 

                                                           
123 Oczywiście należy pamiętać, że postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza są ogłaszane przez podmioty publiczne 

także dla przedsięwzięć, które nie były do tej pory odnotowane w bazie projektów ppp MIiR jako zamierzenia inwestycyjne. 
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były duże. Największy przyrost odnotowała infrastruktura transportowa w efekcie zgłoszenia 2 projektów portowych 

przez administrację rządową124 oraz powrotu z etapu postępowania 2 projektów budowy dróg lokalnych125. 

 
 

  

Większość sektorów poza przodującą piątką, wykazująca niski poziom aktywności z liczbą projektów pomiędzy 1 a 5, 

nie odnotowała zmian netto w liczbie zamierzeń inwestycyjnych. Pozytywnym wyjątkiem było mieszkalnictwo, gdzie 

pojawiły się 2 nowe zamierzenia, planowane przez gminy w Pleszewie126 i Giżycku127.  

Duża stabilność struktury sektorowej zamierzeń inwestycyjnych jest odzwierciedleniem dość trwałego układu 

czynników, w tym zwłaszcza hierarchii potrzeb podmiotów publicznych w zakresie rozbudowy, modernizacji 

i eksploatacji infrastruktury usług użyteczności publicznej oraz charakteru regulacji branżowych i finansowych, 

tworzących mniej lub bardziej korzystne warunki dla przedsięwzięć ppp w poszczególnych sektorach. Specyficznym 

czynnikiem, utrwalającym w istotnym stopniu strukturę sektorową zamierzeń inwestycyjnych, jest postępująca 

kumulacja doświadczeń i dobrych praktyk z przeprowadzonych projektów. Jest ona widoczna zarówno 

w przypadkach, gdy te same podmioty publiczne podejmują kolejne przedsięwzięcia ppp w danym sektorze, 

np. efektywności energetycznej (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia 

ulicznego) lub infrastruktury transportowej (budowa parkingów wielopoziomowych, rozbudowa dróg lokalnych), jak 

                                                           
124 Chodzi o wspominane już projekty w Gdyni i  w Świnoujściu. Por. Załącznik 4., projekty nr 80 i 85. 

125 Mowa tutaj o projektach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz gminę miejską w Wałczu. Por. Załącznik 4., projekty nr 115 

oraz 120. 

126 Por. Załącznik 4., projekt nr 98. 

127 Por. Załącznik 4., projekt nr 103. 
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i wtedy, gdy udane projekty ppp znajdują naśladowców w innych miejscowościach i regionach kraju. Zjawisko to jest 

korzystne, biorąc pod uwagę efektywność realizacji przedsięwzięć w formule ppp, gdyż sprzyja rozprzestrzenianiu się 

w sektorze publicznym sprawdzonych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych. 

3. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych i usług 

Dane dotyczące szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych lub usług w zamierzeniach inwestycyjnych ppp należy 

traktować z dużą ostrożnością, gdyż na etapie przygotowań projektu parametry rzeczowe i finansowe często ulegają 

istotnym zmianom. Odnosi się to w szczególności do przedsięwzięć na wczesnym etapie (etap pomysłu), kiedy 

koncepcja projektu nie jest jeszcze sfinalizowana. Skala błędu w szacunkach zmniejsza się z natury rzeczy w miarę 

postępu prac nad projektem w fazie analiz przedrealizacyjnych, jednak w zasadzie dopiero zakończenie postępowania 

na wybór partnera prywatnego, wybór ostatecznej oferty i podpisanie umowy z inwestorem pozwala na uzyskanie 

definitywnych danych. 

Wśród 97 zidentyfikowanych pod koniec 2018 r. zamierzeń inwestycyjnych, w 12 przypadkach (12,37%) nie było 

jeszcze jakichkolwiek szacunków nakładów inwestycyjnych lub usług w projekcie (por. Wykres 27.). 

Ukazane na Wykresie 27. dane, dotyczące szacowanej wartości zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem 

przedziałów wartości, wskazują na niewielkie zmiany w strukturze populacji zidentyfikowanych planów pod koniec 

2018 r. w porównaniu ze stanem zbadanym w trakcie poprzednich analiz rynku ppp. 
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Na polskim rynku ppp nadal dominują projekty bardzo małe i małe. Grupa projektów o wartości niższej niż 

100 mln zł128 (tj. 4 zsumowane najmniejsze przedziały wartości) liczyła pod koniec 2018 r. 66 przedsięwzięć, czyli 

68,04% łącznej liczby zamierzeń, w porównaniu do 67 projektów (73,63%) w czerwcu 2018 roku. Natomiast grupa 

projektów o wysokiej wartości (3 zsumowane przedziały o wartości 100 mln zł i więcej) zwiększyła się w ciągu 

drugiego półrocza 2018 r. z 14 do 19 projektów, wskutek czego ich udział w całkowitej liczbie zamierzeń wzrósł z 

15,38% pod koniec czerwca 2018 r. do 19,59% pod koniec grudnia 2018 r. Wzrost liczby zamierzeń o wysokiej wartości 

był efektem wprowadzenia do bazy 5 nowych projektów: 2 projektów portowych MGMiŻŚ (Port Zewnętrzny w Gdyni 

i terminal kontenerowy w Świnoujściu), projektu rewitalizacji dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, projektu budowy 

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu oraz projektu zagospodarowania fortu VIIA „Służewiec”. Charakterystyczną 

cechą grupy zamierzeń o wysokiej wartości jest jej zdominowanie przez projekty największe, z przedziału o wartości 

większej niż 500 mln zł. Jest ich obecnie 12 w porównaniu do 11 w poprzednim półroczu. Wśród tych przedsięwzięć 

zdecydowanie przeważają projekty administracji centralnej – jest ich 11. Jedynym projektem samorządowym 

pozostaje wrocławski projekt zagospodarowania Placu Społecznego129. Natomiast relatywnie bardzo niska jest liczba 

projektów dużych (100-250 mln zł) i bardzo dużych (250-500 mln zł). W końcu 2018 r. łączna liczba zamierzeń w obu 

tych przedziałach wynosiła zaledwie 7, był to jednak zauważalny wzrost wobec 3 w połowie 2018 r. 

Deklarowana przez podmioty publiczne łączna wartość ich zamierzeń inwestycyjnych ppp wyniosła pod koniec 2018 r. 

48,65 mld zł (por. Wykres 28.), co w porównaniu do kwoty 46,24 mld zł , zgłaszanej w czerwcu 2018 r., oznacza wzrost 

o 2,41 mld zł (5,21%).  

Zwiększenie szacowanej wartości zamierzeń inwestycyjnych ppp w drugiej połowie 2018 r. było w przeważającej 

mierze konsekwencją zmian w grupie wielkich planowanych projektów administracji centralnej dotyczących zarówno 

liczby, jak i wartości projektów.  

W kilku projektach rządowych wartość planowanych nakładów inwestycyjnych została zredukowana w wyniku 

dokładniejszego określenia zakresu prac. W sumie obniżki wartości w 4 projektach wyniosły 4 872 mln zł, przy czym 

największą rolę odegrała tutaj redukcja wartości projektu budowy Kaskady odcinka Odry130 z 11 000 mln zł do 6 600 

mln zł. Z drugiej strony włączone zostały do bazy 3 nowe projekty rządowe (wspominane już wielkie projekty portowe 

MGMiŻŚ w Gdyni i w Świnoujściu oraz projekt WFDiF dotyczący zagospodarowania fortu VIIA „Służewiec”), a także 

kilka dużych projektów samorządowych z projektem rewitalizacji dzielnicy Nowy Port w Gdańsku o wartości 368 mln 

zł na czele.  

Wykres 28. pokazuje podział całkowitej wartości zamierzeń inwestycyjnych w formule ppp, zidentyfikowanych pod 

koniec 2018 r., na projekty inwestycyjne, mające w swoim zakresie zarówno budowę, rozbudowę lub modernizację 

obiektów infrastruktury publicznej, jak i świadczenie usług w oparciu o tę infrastrukturę oraz projekty usługowe, 

obejmujące jedynie eksploatację i utrzymanie infrastruktury. Przygniatającą przewagę mają w tym porównaniu 

projekty z komponentem inwestycyjnym, których było 91, a ich szacowana łączna wartość wynosiła 48,58 mld zł, tj. 

99,87% łącznej wartości wszystkich zamierzeń131. Natomiast 6 zidentyfikowanych w końcu 2018 roku zamierzeń o 

                                                           
128 Wartości zamierzeń inwestycyjnych podawane są w niniejszej publikacji w kwotach netto (niezawierających podatku VAT). 

129 Por. Załącznik 4., projekt nr 49. 

130 Por. Załącznik 4., projekt nr 42. 

131 Podana kwota obejmuje jedynie wartość nakładów inwestycyjnych szacowaną dla odnośnych projektów. 
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profilu czysto usługowym miało łączną wartość wynoszącą jedynie nieco ponad 64 mln zł netto. Największym 

przedsięwzięciem w tej grupie jest projekt zarządzania zapleczem hotelowym i gastronomicznym w Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu o wartości 41 mln zł132. 

 

 

Należy jeszcze podkreślić, że pokazany na Wykresie 28. podział całkowitej wartości zamierzeń inwestycyjnych z 

uwzględnieniem kwoty nakładów inwestycyjnych i kwoty usług jest czysto umowny. Zgodnie z przyjętą metodologią, 

podana kwota usług wyraża wartość usług oszacowanych przez podmioty publiczne tylko dla projektów usługowych. 

Tak zdefiniowana wartość komponentu usługowego nie obejmuje natomiast wartości usług, jakie będą świadczone 

w ramach pozostałych projektów, mających w swoim zakresie również budowę, rozbudowę lub modernizację majątku 

infrastrukturalnego (tzw. projekty inwestycyjne). W tym sensie przyjęte podejście radykalnie zaniża wartość 

komponentu usługowego w zgłoszonych zamierzeniach. 

4. Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego 

Wykres 29. ukazuje udział poszczególnych formuł prawnych wyboru partnera prywatnego w zamierzeniach 

inwestycyjnych, zgłoszonych przez podmioty publiczne pod koniec 2018 r. 

                                                           
132 Por. Załącznik 4., projekt nr 62. 
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Struktura zamierzeń, według ich przewidywanej podstawy prawnej, odzwierciedlała w końcu 2018 r. widoczny już od 

pewnego czasu, wyraźny trend do wzrostu znaczenia formuły ppp w trybie pzp przy jednoczesnym spadku znaczenia 

trybów koncesyjnych. Formuła ppp w trybie pzp umocniła swój dominujący udział w rynku zamierzeń – pod koniec 

2018 r. planowano ją zastosować w 54 projektach (55,67% wszystkich zamierzeń) w porównaniu do 48 (52,75%) w 

połowie roku. Formuła ppp w trybie pzp ma większe znaczenie na rynku zamierzeń inwestycyjnych niż wszystkie trzy 

formuły koncesyjne potraktowane łącznie. Liczba zamierzeń z przewidzianą formułą koncesji wynosiła pod koniec 

2018 r. 31 przy udziale w rynku wynoszącym 31,96% (w połowie roku były to 33 zamierzenia koncesyjne z udziałem 

36,26%). 

Przewaga formuły ppp w trybie pzp nad koncesjami w segmencie zamierzeń inwestycyjnych odróżnia tę populację 

projektów od wszystkich wszczętych postępowań ppp oraz zawartych umów o ppp i umów koncesji, gdzie ciągle 

zdecydowanie przeważają koncesje. Świadczy to o rosnącej dojrzałości polskiego rynku ppp oraz jego stopniowej 

ewolucji w kierunku praktyk rynku międzynarodowego, gdzie projekty ppp z opłatą za dostępność, dające partnerowi 

prywatnemu ochronę przed ryzykiem popytu, wyraźnie dominują nad koncesjami już od dłuższego czasu. 

Spośród wszystkich 97 planowanych pod koniec 2018 r. zamierzeń, w 11 przypadkach (11,34%) kwestia podstawy 

prawnej wyboru partnera prywatnego nie została jeszcze określona, co we wczesnej fazie przygotowań do wdrożenia 

projektu można uznać za zrozumiałe. 
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5. Rodzaj podmiotu publicznego 

Struktura liczbowa zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem rodzaju podmiotów publicznych, zgłaszających 

planowane przedsięwzięcia ppp, zgodnie ze stanem pod koniec 2018 r., wyrażała w dalszym ciągu zdecydowaną 

dominację przedsięwzięć przygotowywanych przez samorządy i podmioty z nimi związane (spółki komunalne, 

samorządowe instytucje kultury i jednostki budżetowe) w ogólnej liczbie planowanych przedsięwzięć. Jak widać na 

Wykresie 30., organy samorządu wszystkich szczebli bezpośrednio zgłosiły 64 zamierzenia inwestycyjne ppp, a 

podmioty z nimi związane kolejne 15, co łącznie daje 79 projektów (81,44% wszystkich zamierzeń). Rola samorządów 

na rynku zamierzeń praktycznie nie uległa zmianie w porównaniu ze stanem w połowie 2018 r., gdy liczba projektów 

zgłoszonych przez samorządy i podmioty z nimi powiązane wynosiła 75, a ich udział w całości zamierzeń stanowił 

84,42%. Warto jeszcze podkreślić zdecydowanie większą aktywność w sferze inicjowania przedsięwzięć ppp 

samorządów szczebla podstawowego (gmin) w porównaniu do starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.  

Dominacja samorządów lokalnych i regionalnych na rynku ppp jest w dużym stopniu zjawiskiem naturalnym, gdyż 

odzwierciedla kluczową rolę odgrywaną przez samorządy i ich agendy w sferze usług użyteczności publicznej, w  tym 

ich rolę jako właścicieli i zarządców obiektów infrastrukturalnych. Można jednak uznać, że pozycja administracji 

centralnej na polskim rynku ppp była przez szereg lat zbyt słaba. Dopiero w ciągu ostatnich 2 lat rząd przyjął 

proaktywną postawę w kwestii wykorzystania ppp. 
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Liczba projektów ppp, zgłoszonych przez administrację rządową, wynosiła pod koniec 2018 roku 14, czyli o 2 więcej 

w porównaniu z połową roku. Projekty rządowe osiągnęły dzięki temu pozycję trzeciej najliczniejszej grupy zamierzeń, 

po projektach gmin miejskich i miejsko-wiejskich, z udziałem w rynku wynoszącym 14,43%. W drugim półroczu 2018 r. 

organy rządowe zgłosiły 3 nowe zamierzenia, wspominane już wcześniej projekty portowe MGMiŻŚ w Gdyni i w 

Świnoujściu oraz projekt rewitalizacyjny zgłoszony przez WFDiF. Jednocześnie zrezygnowano z projektu modernizacji 

bazy wypoczynkowo-szkoleniowej Centrum Usług Logistycznych i lotniska Warszawa-Babice133. 

6. Zamierzenia inwestycyjne z uwzględnieniem podziału na regiony  

Struktura regionalna zamierzeń inwestycyjnych ppp, zgłoszonych przez podmioty publiczne pod koniec 2018 r., 

generalnie oddaje stabilny, ukształtowany do tej pory układ sił między województwami. W stosunku do stanu 

odnotowanego w połowie 2018 r. zmiany w liczbie przedsięwzięć planowanych w poszczególnych województwach są 

na ogół niewielkie. 

W sumie 6 województw odnotowało w drugim półroczu 2018 r. wzrost liczby zamierzeń inwestycyjnych (Wielkopolska 

o 3, zaś Mazowsze, Pomorze, Pomorze Zachodnie oraz Warmia i Mazury o 2), natomiast 2 wykazały spadki (Małopolska 

o 3, Kujawy i Pomorze o 2). W 7 województwach liczba zamierzeń pozostała bez zmian, zaś Podlasie z brakiem 

projektów jest nadal „białą plamą” na mapie zamierzeń. 

W 4 województwach liczba zamierzeń inwestycyjnych ppp wynosiła pod koniec 2018 r. co najmniej 10. Są to: 

Mazowsze (tradycyjny lider rynku z 14 projektami), Śląsk (11 projektów), Dolny Śląsk (11 projektów) i Pomorze 

Zachodnie (10 projektów). Blisko tego poziomu znajdowały się Podkarpacie z 8 projektami oraz Pomorze i 

Małopolska, każde z 7 projektami. 

Regionalną panoramę aktywności w zakresie liczby planowanych zamierzeń inwestycyjnych ppp zamykają 3 projekty 

o charakterze eksterytorialnym, przygotowywane przez rząd, których realizacja będzie przebiegać w więcej niż 

jednym województwie. Chodzi tu o 2 projekty w sektorze żeglugi śródlądowej (Kanał Śląski134 i Kaskada odcinka 

Odry135) oraz projekt budowy drogi S6 Koszalin-Gdańsk136. 

  

                                                           
133 Por. Załącznik 5., projekt nr 12. 

134 Por. Załącznik 4., projekt nr 41. 

135 Por. Załącznik 4., projekt nr 42. 

136 Por. Załącznik 4., projekt nr 45. 
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7. Zakres inwestycji 

Wśród 97 zamierzeń inwestycyjnych planowanych w formule ppp, jakie były zgłoszone przez podmioty publiczne pod 

koniec 2018 r., znacząca większość, bo aż 91 projektów (93,81% wszystkich zamierzeń) obejmowała swoim zakresem 

zarówno budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów infrastrukturalnych (komponent inwestycyjny), jak i 

eksploatację oraz utrzymanie wybudowanej infrastruktury (komponent usługowy). Oznacza to wzrost liczby 

Schemat 3. Liczba zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem podziału na województwa. 
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projektów inwestycyjnych o 7 w porównaniu z połową roku, kiedy ich liczba wynosiła 84 (92,31%). Liczba zamierzeń, 

które mają w swoim zakresie jedynie świadczenie usług (zarządzanie infrastrukturą)137 spadła o 1, z 7 projektów 

(7,69% całości zamierzeń) do 6 (6,19%). Jak wskazano już wyżej, popularność na rynku ppp projektów usługowo-

utrzymaniowych, łączących się najczęściej z formułą koncesyjną, w ostatnim okresie wyraźnie spadała. Nie jest jednak 

wykluczone, że w późniejszej części obecnej perspektywy finansowej UE mogą one powrócić do łask, jako 

przedsięwzięcia komplementarne w stosunku do projektów inwestycyjnych, ukończonych wcześniej z pomocą 

funduszy publicznych (zarządzanie wybudowanymi obiektami). 

 

  

 

 

Warto nadmienić, że zarządzanie przez podmioty prywatne istniejącą infrastrukturą usług użyteczności publicznej na 

podstawie różnego rodzaju umów, z jej publicznym właścicielem (koncesja, dzierżawa majątku, kontrakty na 

zarządzanie), jest w wielu krajach powszechną i od dawna ugruntowaną praktyką. Jednak biorąc pod uwagę 

standardową terminologię międzynarodową, projekty obejmujące jedynie eksploatację majątku infrastrukturalnego 

najczęściej nie są zaliczane do ppp. Pojęcie ppp jest w tym ujęciu zarezerwowane jedynie dla przedsięwzięć łączących 

w swoim zakresie element budowy (inwestycji) z elementem eksploatacji infrastruktury (usług). 

Uzasadnieniem tego podejścia jest fakt, że tylko projekty kojarzące elementy budowy i eksploatacji infrastruktury 

kreują nową jakość w sferze funkcjonowania usług publicznych, umożliwiając w szczególności przekazanie 

przedsiębiorstwom prywatnym kluczowych zadań i ryzyk, związanych z organizowaniem finansowania inwestycji oraz 

zintegrowanym zarządzaniem pełnym cyklem życia obiektów infrastruktury. 

                                                           
137 Wszystkie te zamierzenia mają formę prawną koncesji na usługi. 
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W publikacji przedstawiono wyniki badania dotyczącego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w okresie 

10 lat, od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku, a więc w czasie obowiązywania ram prawnych regulujących 

funkcjonowanie rynku ppp i koncesji w Polsce, jakie przyjęte zostały na przełomie 2008 i 2009 roku138. W rozdziale I 

opisano wyniki analizy wszystkich postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza wszczętych przez 

podmioty publiczne w badanym okresie. Rozpatrywano w szczególności następujące aspekty postępowań: tryb i 

podstawę prawną wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza, rodzaje podmiotów publicznych inicjujących 

postępowania, sektory zadań publicznych, strukturę regionalną postępowań, wartość nakładów inwestycyjnych i 

usług we wszczętych postępowaniach oraz aktualny status postępowań. Przedmiotem rozdziału II i III jest analiza 

wszystkich zawartych w badanym okresie umów ppp i koncesyjnych, przy czym rozdział II dotyczy umów będących 

w trakcie realizacji bądź już zrealizowanych, zaś rozdział III obejmuje analizę umów rozwiązanych lub 

nierealizowanych. Płaszczyzny analizy umów ppp są zasadniczo takie same, jak te przyjęte w przypadku wszystkich 

wszczętych postępowań. W rozdziale IV obszarem badań są plany (zamierzenia inwestycyjne) podmiotów publicznych 

dotyczące zastosowania formuły ppp w najbliższych latach. 

Od początku 2009 roku do połowy 2018 roku wszczęto łącznie 547 postępowań o łącznej wartości 21,52 mld zł 

netto139, wśród których zidentyfikowano 419 unikalnych postępowań140 o łącznej wartości 17,98 mld zł netto.  

W wyniku wszystkich wszczętych postępowań zawarto 149 umów o łącznej wartości 6,39 mld zł brutto, przy czym: 

• 131 kontraktów o łącznej wartości prawie 5,89 mld zł brutto jest realizowanych zgodnie z umową, z czego 

25 zostało już całkowicie zrealizowanych, 

• 18 kontraktów o łącznej wartości niespełna 501 mln zł brutto nie jest realizowanych, z czego 15 zostało 

formalnie rozwiązanych, a w odniesieniu do 3 nie podjęto żadnych działań zmierzających do realizacji ich 

zapisów. 

Jak wynika z powyższych danych, do zawarcia umów ppp, których realizacja przebiegła zgodnie z pierwotnymi 

założeniami, doprowadzono mniej więcej w co czwartym wszczętym postępowaniu (23,95%). Przyjęta w 2017 roku 

Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP przewiduje, że monitoring i ewaluacja działań określonych w tym dokumencie 

będą prowadzone dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku141, stąd IPPP w kolejnych raportach 

                                                           
138 Na potrzeby niniejszej publikacji postanowiono, że termin partnerstwo publiczno-prywatne będzie dotyczyć przedsięwzięć realizowanych 

zgodnie z u.p.p.p. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 696), jak i projektów realizowanych na podstawie u.k.r.b.u. (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 19 

poz. 101), która obowiązywała w okresie objętym badaniami i uchylona została dnia 14 grudnia 2016 r. z dniem wejścia w życie nowej ustawy 

koncesyjnej tj. Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz. U. 2016 r, poz. 1920) zwanej dalej 

u.u.k.r.b.u. Należy podkreślić, że u.k.r.b.u ma zastosowanie we wszystkich postępowaniach wszczętych na podstawie jej zapisów, nawet jeśli są 

kontynuowane w roku 2017. Natomiast postępowania koncesyjne wszczynane od 14 grudnia 2016 r, toczą się już zgodnie z u.u.k.r.b.u. W 

statystykach prezentowanych w niniejszym opracowaniu, postępowania koncesyjne ujmowane są jednolicie, bez rozróżniania podstawy prawnej, 

która zależy od daty wszczęcia tych postępowań. Dla wygody czytelnika, co do zasady, opisując polski rynek ppp i koncesji używamy zbiorczego 

określenia ppp, natomiast ilekroć rozważania dotyczą jedynie projektów koncesyjnych, jest to odpowiednio podkreślone. 

139 Wyliczono na podstawie wartości ujawnionych dla 507 wszczętych postępowań. 

140 W niniejszej publikacji do analizy wprowadzono pojęcie: „postępowania unikalnego”, co oznacza postępowanie dotyczące pojawiającego się po 

raz pierwszy na rynku przedsięwzięcia ppp, którego przedmiot nie uległ już zmianie, nawet jeśli przedsięwzięcie było przedmiotem kolejnych 

postępowań. W praktyce spotyka się sytuacje, w których po pierwszym niepowodzeniu wszczynane jest drugie postępowanie, a niekiedy nawet 

kolejne dotyczące tego samego przedsięwzięcia. W konsekwencji liczba ogłaszanych postępowań (547 wszystkich wszczętych postępowań) jest 

większa niż liczba „unikalnych” przedsięwzięć (419 unikalnych postępowań). 

141 Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, Załącznik do Uchwały nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r., 

s. 20. 
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poświęconych analizie rynku ppp w Polsce podaje odpowiednio dostosowany wskaźnik sukcesu (relacja liczby 

zawartych realizowanych umów do liczby wszczętych postępowań) wyliczany każdorazowo dla okresu 

rozpoczynającego się 1 stycznia 2017 roku. Tak liczony wskaźnik wyniósł 30,55% dla roku 2017, natomiast dla 

dwuletniego okresu 2017-2018 wzrósł do 31,32%. 

Dane wyraźnie wskazują, że partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest stosowane głównie przez władze 

samorządowe. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki (bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek lub 

innych zależnych od samorządu jednostek organizacyjnych) zainicjował łącznie 506 postępowań (92,50%) na 

wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza. W konsekwencji jednostki samorządowe bezpośrednio lub 

pośrednio są stroną 117 umów, tj. 89,31% wszystkich realizowanych i zrealizowanych umów o ppp. Administracja 

rządowa zawarła zaledwie 6 kontraktów stanowiących 4,58% wszystkich realizowanych umów, a tylko w pojedynczym 

przypadku umowa taka dotyczyła budowy infrastruktury. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez rząd centralny w 

latach 2016 i 2017, udział projektów rządowych w polskim rynku ppp powinien w bliskiej przyszłości znacząco się 

podnieść. 

Jednostki samorządowe, zgodnie ze swoimi potrzebami, w dużej mierze planują i realizują przedsięwzięcia ppp 

o niedużej wartości. O relatywnym rozdrobnieniu polskiego rynku ppp świadczy wysoki udział projektów o skali mikro 

(wartość poniżej 5 mln zł) w ilości podejmowanych przedsięwzięć, tak na poziomie postępowań (120 postępowań 

unikalnych, 28,64% wszystkich postępowań unikalnych), jak i umów (58 umów, 44,27% wszystkich umów 

realizowanych i zrealizowanych). Znamienny jest przy tym znacznie wyższy wskaźnik dla umów, co wskazuje, że 

najmniejsze projekty miały relatywnie wyższe prawdopodobieństwo skutecznego wdrożenia od projektów o wiekszej 

skali. Jednocześnie projekty mikro mają minimalny udział w rynku ppp w wymiarze wartościowym – ich łączna kwota 

wyniosła 230 mln zł netto dla postępowań unikalnych (1,28% całkowitej wartości postępowań unikanych) i 119 mln zł 

brutto dla realizowanych umów (2,01% ich całkowitej wartości).  

Jak można się spodziewać, wartość polskiego rynku ppp (definiowana jako wartość nakładów inwestycyjnych lub 

usług świadczonych w projektach ppp)142 jest zdominowana przez projekty duże i bardzo duże: w okresie od początku 

2009 roku do końca 2018 roku liczba przedsięwzięć o wartości 100 mln zł i większej wyniosła 41 na poziomie 

postępowań unikalnych i 12 na poziomie realizowanych umów, a wartość tych projektów stanowiła odpowiednio 

11,60 mld zł (64,52% wartości całego rynku) oraz 4,21 mld zł (71,62%). Największy projekt ppp realizowany pod 

rządami obecnego porządku legislacyjnego, System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania143 z 2013 roku, o 

wartości inwestycji 783 mln zł, stanowi 13,30% wartości całego rynku realizowanych umów ppp. 

Przesłanki dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego z natury rzeczy istnieją przede wszystkim w sektorach 

infrastruktury, w których występują znaczne, niezaspokojone potrzeby inwestycyjne, a jednocześnie dostępność 

środków budżetowych, włączając tu dotacje rządowe i unijne, jest niewystarczająca. Oczywiście niezbędnym 

czynnikiem sukcesu dla projektów ppp jest ich ekonomiczna opłacalność, w szczególności zdolność przychodowa, 

gdyż decyduje ona o atrakcyjności projektu dla potencjalnego partnera prywatnego. Próby wdrażania ppp 

                                                           
142 Zgodnie z metodologią przyjętą przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wartość projektu obejmującego budowę lub modernizację obiektów 

infrastruktury mierzona jest poprzez wartość nakładów inwestycyjnych, natomiast wartość projektów obejmujących jedynie zarządzanie 

infrastrukturą mierzona jest poprzez wartość świadczonych w projekcie usług. 

143 Por. Załącznik 1., projekt nr 41. 
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podejmowane były bardzo szeroko, niemal we wszystkich branżach usług publicznych, jednak konkretne efekty 

w postaci znaczącej ilości realizowanych umów są skoncentrowane tylko w kilku sektorach: w końcu 2018 roku 20 

umów realizowanych było w obszarze efektywności energetycznej, również 20 w sektorze sportu i turystyki, 19 

w infrastrukturze transportowej oraz 15 w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W sumie w tych czterech 

najbardziej aktywnych sektorach realizowane były 74 umowy, a więc 56,49% rynku w ujęciu liczbowym. 

W wymiarze finansowym cały polski rynek umów ppp wart był w końcu 2018 roku 5,89 mld zł, jeśli mierzyć wartość 

rynku przez kwotę nakładów inwestycyjnych i usług, bądź 9,81 mld zł, jeśli za miernik wartości przyjąć kwotę 

przychodów partnera prywatnego w okresie projektu. Miejsca poszczególnych sektorów w rankingu ułożonym 

według kryterium wartości inwestycyjnej projektów zależały zarówno od aktywności w danym sektorze mierzonej 

ilością realizowanych umów, jak i od wdrożenia pojedynczych wielkich projektów czy programów inwestycyjnych. 

Efekt bardzo dużych indywidualnych przedsięwzięć widać w przypadku trzech sektorów przodujących w rankingu 

wartościowym. Sektor telekomunikacji z projektami na kwotę 1,66 mld zł swoją pierwszą pozycję zawdzięcza serii 

dużych projektów budowy infrastruktury internetowej (program Regionalne Sieci Szerokopasmowe), 

sfinansowanych w dużym stopniu przy pomocy funduszy UE. Drugie miejsce, zajmowane przez sektor gospodarki 

odpadami, w którym zawarto 7 umów na łączną kwotę 1,41 mld zł brutto, to głównie efekt wspomnianego już 

projektu z Poznania oraz nowego projektu System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej (570 mln zł)144. 

Trzeci w rankingu sektor rewitalizacji reprezentują jedynie dwie umowy, tj. gdańska Wyspa Spichrzów (491 mln zł)145 

oraz projekt sopocki (139 mln zł)146, dając łączną kwotę 630 mln zł. Dopiero na kolejnych miejscach w klasyfikacji 

wartościowej znalazły się klasyczne sektory usług użyteczności publicznej, zajmujące trzy czołowe lokaty w rankingu 

najliczniej podpisywanych umów ppp, a więc infrastruktura transportowa (564 mln zł), sport i turystyka (424 mln zł) 

oraz efektywność energetyczna (333 mln zł). 

Struktura geograficzna polskiego rynku ppp odzwierciedla w ogólnym sensie poziom rozwoju gospodarczego 

poszczególnych województw. Spośród 131 realizowanych i zrealizowanych umów o ppp, 24 zawarły podmioty 

publiczne z województwa mazowieckiego, na kolejnych miejscach znalazły się: województwo śląskie z 20, pomorskie 

i dolnośląskie z 15, małopolskie z 13 i wielkopolskie z 12 projektami. Warto przy tym podkreślić fakt, że wielkie miasta 

nie dominują wyraźnie w statystyce ilości projektów – widać tu wpływ lokalnego charakteru polskiego ppp, 

inicjowanego na wszystkich szczeblach struktur samorządowych. W Warszawie odnotowano 9 z 24 projektów z 

Mazowsza, w Krakowie relatywnie najwięcej, bo 9 spośród 13 projektów z Małopolski. We Wrocławiu zawarto już 

jedynie 4 umowy z 15 realizowanych na Dolnym Śląsku, w Poznaniu 3 z 12 w całym województwie wielkopolskim147, 

w Gdańsku 4 spośród 15 na Pomorzu148, i wreszcie w Katowicach tylko 1 z 20 zlokalizowanych na Śląsku (tu trzeba 

jednak wziąć pod uwagę specyfikę aglomeracji śląskiej). Oczywiście należy pamiętać, że koncentracja geograficzna 

                                                           
144 Por. Załącznik 1., projekt nr 122. 

145 Por. Załącznik 1., projekt nr 76. 

146 Por. Załącznik 1., projekt nr 24. 

147 Wszystkie 3 projekty Poznania mają bardzo dużą skalę i wyjątkowy charakter. Należą do nich: największy projekt ppp realizowany w układzie 

prawnym obowiązującym od 2009 roku (System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania) oraz dwa projekty telekomunikacyjne dotyczące 

budowy i eksploatacji Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Por. Załącznik 1., projekty nr 41, 7, 68. 

148 Jeśli wziąć pod uwagę całą Metropolię Trójmiejską, należałoby uwzględnić jeszcze 2 projekty Sopotu i 1 Gdyni. 
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aktywności rynku ppp w ujęciu wartościowym jest o wiele wyższa, gdyż największe projekty realizowane są siłą rzeczy 

w głównych ośrodkach gospodarczych i administracyjnych Polski. 

Ograniczenia odczuwane przez samorządy w zakresie własnych środków budżetowych oraz możliwości zwiększania 

zadłużenia lub uzyskania wsparcia dotacyjnego z zewnątrz zdeterminowały w dużej mierze formułę prawną 

i ekonomiczną podejmowanych przedsięwzięć ppp. Podmioty publiczne zainteresowane były szczególnie modelem 

koncesyjnym ppp, w którym strona prywatna ponosi większą część ryzyka ekonomicznego w czasie współpracy. 

W założeniach większości samorządów, decydujących się na skorzystanie z formuły ppp, partner prywatny lub 

koncesjonariusz ma przyjąć na siebie ryzyko zaprojektowania, budowy i utrzymania infrastruktury, będącej 

przedmiotem umowy, ale również powinien sfinansować całość, a przynajmniej zasadniczą część nakładów 

inwestycyjnych koniecznych do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Analogiczne założenia dotyczące celów 

współpracy przyjęły również uczelnie wyższe i administracja rządowa. W konsekwencji 272 na 419 wszystkich 

wszczętych unikalnych postępowań (64,92%) dotyczy przedsięwzięć o naturze koncesyjnej, w tym 157 unikalnych 

postępowań (37,47%) obejmuje swym zakresem realizację robót budowlanych, a 115 unikalnych postępowań 

(27,45%) zakłada świadczenie usług przez operatora istniejącej infrastruktury publicznej. 

Skala udziału finansowego podmiotów publicznych w przedsięwzięciach koncesyjnych jest zazwyczaj ograniczona 

i znacznie mniejsza niż analogiczne zaangażowanie sektora prywatnego – najczęstszym oczekiwaniem strony 

publicznej było zorganizowanie finansowania przedsięwzięcia w całości przez sektor prywatny. Partycypacja 

finansowa strony publicznej na znaczącą skalę, jeśli w ogóle się zdarzała, z reguły była oparta na środkach 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych, najczęściej dotacji z funduszy strukturalnych UE, rzadziej z dotacji 

budżetowych rządu centralnego lub unijnych zwrotnych instrumentów finansowych (np. pożyczka w ramach 

Programu JESSICA w przypadku projektu w Sopocie)149. Bardzo istotną, specyficzną formą wkładu strony publicznej 

w projekty ppp były też nieruchomości. Realizowane w Sopocie, Opolu i Gdańsku duże przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, podobnie jak kolejne planowane, zakładają rozliczenia między stronami współpracy na zasadzie 

„ziemia za infrastrukturę”, zgodnie z którą podmiot publiczny udostępnia dla potrzeb projektu posiadane grunty 

(poprzez sprzedaż, długoterminową dzierżawę czy wkład do kapitału spółki joint-venture), na których partner 

prywatny wznosi obiekty infrastruktury150. 

Wariant ppp zakładający, w odróżnieniu od popularnego modelu koncesyjnego, wypłatę większości lub całości 

wynagrodzenia dla partnera prywatnego bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego, stanowił założenie jedynie 

w 144 postępowaniach unikalnych (34,37% wszystkich postępowań tego typu). Na ich podstawie zostały zawarte 44 

umowy (33,59% wszystkich umów realizowanych i zrealizowanych). W przypadku przedsięwzięć zakładających 

wynagrodzenie partnera prywatnego z budżetu podmiotu publicznego, strona prywatna ponosi większość ryzyk 

dostępności obiektów infrastrukturalnych będących przedmiotem partnerstwa. 

Spośród 131 realizowanych w końcu 2018 roku umów ppp, najwięcej, bo aż 82, znajdowało się w fazie zarządzania 

umową, tzn. świadczenia usług użytkownikom infrastruktury publicznej. Są to projekty, których zakres nie 

przewidywał fazy inwestycyjnej (głównie koncesje na usługi), bądź faza ta została już pomyślnie zakończona. 

                                                           
149 Por. Załącznik 1., projekt nr 24. 

150 Por. Załącznik 1., projekty nr 24, 76 i 90. 
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Kolejnych 25 umów o krótkich terminach realizacji zostało już w całości wykonanych i rozliczonych. W fazie inwestycji 

(budowy infrastruktury) pozostają wreszcie 24 umowy. 

Liczba realizowanych umów ppp powinna się w relatywnie niedługim czasie wyraźnie powiększyć. Wskazuje na to 

zaawansowany status wielu postępowań na wybór partnera prywatnego znajdujących się w toku pod koniec 2018 

roku. Spośród 40 postępowań w toku, 8 znajdowało się w fazie końcowej, tj. odbywało się tam składanie finalnych 

ofert przez uczestników (4 projekty) bądź dokonywano oceny złożonych ofert (4 projekty)151. W kolejnych 21 

postępowaniach toczyły się negocjacje, przy czym w niektórych z nich zbliżał się moment zamknięcia rozmów 

i zaproszenia uczestników do złożenia oferty. 

W dłuższej perspektywie dynamika aktywności rynku ppp będzie określana coraz bardziej przez zamierzenia 

inwestycyjne sektora publicznego. W końcu 2018 roku podmioty publiczne planowały lub przygotowywały 

97 projektów ppp, z czego 38 osiągnęło już etap analiz przedrealizacyjnych, bezpośrednio poprzedzający ogłoszenie 

postępowania na wybór partnera prywatnego. 

Struktura instytucjonalna zamierzeń, wyrażająca rodzaj podmiotów publicznych planujących projekty, nadal 

odzwierciedla dominację samorządów w polskim ppp (79 zamierzeń, 81,44% rynku), jakkolwiek administracja 

centralna z 14 projektami (14,43% rynku) zaczyna już wyraźniej niż do tej pory zaznaczać swoją obecność. 

W wymiarze wartościowym zidentyfikowane w końcu 2018 roku zamierzenia szacowane są na gigantyczną kwotę 

48,65 mld zł, która wielokrotnie przewyższa obecną skalę rynku, mierzoną kwotą realizowanych umów ppp 

(5,89 mld zł). Ta dysproporcja jest przede wszystkim efektem planowania przez rząd centralny grupy 

wielomiliardowych mega-projektów w obszarze drogownictwa i żeglugi śródlądowej. Trzeba jednak pamiętać, że 

szacunki wartości projektów na etapie planowania mogą ulegać bardzo dużym korektom (w przypadku niektórych 

mega-projektów drogowych miało to ostatnio miejsce), ponadto tak duże przedsięwzięcia są znacznie trudniejsze do 

przygotowania i realizacji niż projekty o mniejszej skali. 

Jeśli chodzi o strukturę wartości zamierzeń, jest ona całkowicie zdominowana przez grupę dużych, bardzo dużych i 

największych projektów, głównie w związku z pojawieniem się wielkich projektów rządowych. W końcu 2018 roku 

przygotowywanych było 19 projektów na kwotę 100 mln zł i większą, o łącznej wartości 47,00 mld zł, co stanowiło 

19,59% ilości i aż 96,61% wartości wszystkich zamierzeń).  

Struktura sektorowa zamierzeń pozostaje generalnie stabilna. Przoduje sport i turystyka (24), na kolejnych miejscach 

plasują się sektory infrastruktury transportowej (19), rewitalizacji (11), efektywności energetycznej (9) oraz 

budynków publicznych (7). Jak widać, grupa czołowych sektorów pod względem liczby zamierzeń w dużym stopniu 

pokrywa się z sektorami najbardziej aktywnymi w zakresie realizowanych umów ppp. 

Układ regionalny, jaki widać w zamierzeniach inwestycyjnych, również odpowiada w znacznej mierze strukturze 

geograficznej realizowanych umów. Czołowe pozycje utrzymują Mazowsze (14 projektów), Śląsk i Dolny Śląsk (po 11 

                                                           
151 Należy pamiętać, że osiągnięcie w postępowaniu fazy składania ofert nie jest jeszcze gwarancją otrzymania zadowalającej propozycji współpracy 

ze strony prywatnej. Może się zdarzyć, że pomimo długich negocjacji uczestnicy prywatni nie złożą ostatecznie żadnej oferty, bądź złożone oferty 

nie zostaną przyjęte, np. z powodu zbyt wysokiej ceny w stosunku do możliwości i oczekiwań podmiotu publicznego. 
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projektów) oraz Pomorze Zachodnie (10 projektów). Natomiast wśród województw bardzo aktywnych we wdrażaniu 

umów ppp słabiej rozwijają nowe zamierzenia inwestycyjne Pomorze (7 projektów) i Wielkopolska (4 projekty). 

Formuły prawne i ekonomiczne zamierzeń inwestycyjnych ppp planowanych w końcu 2018 r. wskazują na 

jednoznaczną zmianę w preferowanym przez podmioty publiczne modelu wynagradzania partnera prywatnego i 

alokacji ryzyka w projekcie. Projekty w formule PPP z PZP z opłatą za dostępność (54 zidentyfikowanych zamierzeń) 

przeważają obecnie nad dominującymi we wczesnych latach rozwoju rynku ppp formułami koncesyjnymi (w sumie 31 

zamierzeń). Można ten trend uznać za przejaw rosnącej dojrzałości polskiego rynku ppp. 
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This publication presents the results of a study on the Polish PPP market during the 10-year period from 

1 January 2009 to 31 December 2018, i.e. during the time of operation of the legal framework regulating the ppp 

and concessions market in Poland, that was adopted at the turn of 2008 and 2009152. The first chapter describes the 

results of analysis of the tender procedures for selection of private partner, commenced by public entities during the 

period of the study. In the analysis, a particular consideration was given to following aspects of tenders: the processes 

as well as the legal basis used for the selection of a private partner or concessionaire, types of public institutions 

initiating the tenders, sectors of public services, regional structure of the tenders, the value of capital investment 

and service expenditures generated by the tenders, and the current status of the tenders. The subject of the second 

and third chapter of the study is the analysis of all PPP contracts concluded by 31 December 2018, whereas second 

chapter deals with the contracts being implemented or contracts that were already fully performed, and third 

chapter concerns the contracts cancelled and not being implemented. The scope of analysis regarding the PPP 

contracts is essentially the same as the one applied to the tenders. In the fourth chapter, focus of the research is on 

investment plans (projects) of the public administration for the forthcoming years, in which the use of PPP formula 

is being considered. 

In the period from January 2009 to December 2018, 547 tenders were initiated with a total value of PLN 21.52 billion 

net (excluding VAT)153, among which 419 unique tenders154 with a total value of PLN 17.98 billion net were identified.  

As a result of all of the initiated tenders, 149 contracts were formally concluded with a total value amounting to 

approx. PLN 6.39 billion gross (including VAT), where: 

• 131 contracts with a total value of approx. PLN 5.89 billion gross are being implemented as agreed, 

25 of which have already been fully performed,  

• 18 contracts with a total value of approx. PLN 501 million gross have not been implemented, 15 of which 

have been formally terminated, and in respect of three of them, no actions were taken to implement their 

provisions. 

Based on above data, it can be concluded that the ppp contracts, whose implementation was in line with their original 

provisions, were concluded in less than every fourth of initiated tenders (23.95%). The Government Policy on the 

                                                           
152 For the purposes of this publication it was decided that the term “Public-Private Partnership” will cover projects carried out in accordance with 

the Act on the PPP  (Consolidated text, Journal of Laws of 2015, item 696), as well as projects implemented on the basis of the Act on Concession 

for Works or Services, ACWS (Consolidated text, Journal of Laws of 2009 No. 19, item 101), which was in force during the period covered by the 

study, and was repealed on 14 December 2016 on the date of entry into force of the new Act of 21 October 2016 on the Concession Contracts 

for Construction Works or Services, ACCCWS (Consolidated text, Journal of Laws of 2016, item 1920). It is important to highlight that ACWS 

applies to all tenders initiated under this law, even if they continue to proceed in 2017. On the other hand, tenders initiated from 14 December 

2016 proceed according to the ACCCWS. In the statistics presented in this report, all concession tenders are treated in a uniform way, without 

differentiating among them on the basis of their legal base, which depends on the date of initiating the tender. In principle and for the 

convenience of the reader, when describing the Polish PPP and concession market we use a collective term of PPP, but whenever the debate 

relates solely to the concession projects this fact is properly indicated. 

153 It was calculated based on the disclosed value of the 507 initiated tenders. 

154 In this publication, the concept of "unique tenders" was introduced to the analysis, with a meaning of a proceeding relating to a PPP project, 

which appeared on the market for the first time and its subject matter was not changed, even if the project was the subject of further tenders. 

In practice, one can observe situations where after the first failure, the second tender is initiated, and sometimes even further tenders for the 

same project. As a result, number of the announced tenders (547 of all initiated tenders) is bigger than the number of "unique" projects (419 

unique tenders). 
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Development of Public-Private Partnerships adopted in 2017 provides that monitoring and evaluation of measures 

described in this document will be conducted for the period from 1 January 2017 to 31 December 2020155, therefore 

IPPP will use in the consecutive reports analysing the ppp market in Poland the modified success indicator (number 

of concluded contracts divided by number of initiated tenders) calculated each time for the period commencing on 

1 January 2017. The indicator calculated in this way amounted to 30.55% (11 contracts / 36 tenders) for the year 2017 

and increased to 31.32% (26 contracts / 83 tenders) for the 2-year period 2017-2018. 

Data clearly indicate that the Public-Private Partnership in Poland is used mainly by local governments. Municipal, 

district and provincial local governments initiated (directly or through their companies or other organisational units 

dependent on local governments) a total of 506 (92.50%) of the selection tenders for a private partner or 

concessionaire. As a result, local government units are directly or indirectly a party to more than 117 contracts, i.e. 

89.31% of all PPP contracts which were concluded and are being implemented or were already fully performed. 

Central government administration was a party to only 6 contracts representing mere 4.58% of all contracts being 

implemented, and just in one case such a contract is related to infrastructure. According to plans announced by the 

central government in years 2016 and 2017, however, the share of government projects in the Polish PPP market in 

the near future should significantly increase. 

Local government entities plan and implement mostly PPP projects of a small value, in accordance with their needs. 

Polish PPP market is relatively fragmented, which is indicated by the high share of micro-scale projects (of value 

below PLN 5 million) in total number of transactions, both at the level of tenders (120 unique tenders, 28.64% of the 

market) and contracts implemented (58 contracts, 44.27%). What is symptomatic is that the indicator for contracts is 

much higher, indicating that smallest deals have had a higher probability of successful implementation than bigger-

scale projects. At the same time, micro-projects have only a minimal share in the PPP market in value terms – total 

amount of these projects was PLN 230 million for unique tenders (1.28%) and PLN 119 million (2.01%) for contracts 

in implementation.  

What was to be expected, value of the Polish PPP market (defined as the value of capital investments or services 

rendered under the PPP contracts)156 is dominated by large and very large projects: regarding the projects of PLN 

100 million and more, in the period from January 2009 to December 2018 there were 41 unique tenders and 12 

contracts implemented, with value amounting to PLN 11.60 billion net (64.52% of entire market) and PLN 4.21 billion 

gross (71.62% of total market value), respectively. The largest project carried out under the present legal framework, 

System for Waste Management for the City of Poznan, with value of PLN 783 million, amounts to 13.30% of total 

market value.157 

The reasons for developing the public-private partnerships by nature exist predominantly in the infrastructure 

sectors where there are large non satisfied investment needs, and at the same time the availability of budget funds, 

                                                           
155 Government Policy on the Development of Public-Private Partnerships, Appendix to Resolution no. 116/2017 of the Council of Ministers of 

26 July 2017, p. 20. 

156 According to methodology adopted by Ministry of Investments and Development, value of the projects involving the construction of 

modernisation of infrastructure assets is measured by the amount of associated capital investment, whereas value of projects involving Orly the 

management of infrastructure is measured by the amount of services rendered under the Project. 

157 Compare Appendix 1, Project no 41. 
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including government and UE grants, is restricted. Obviously, the necessary success factor for PPP projects is their 

economic return, and in particular the revenue capacity, because it is a decisive factor for the attractiveness of a 

project for the potential private partner. Attempts to implement the PPP have been undertaken very widely, almost 

in all branches of public services, but the tangible effects, in the form of significant number of projects in 

implementation, are concentrated only in few sectors: at the end of December 2018, 20 contracts were implemented 

in energy efficiency sector, also 20 in the sport and tourism sector, 19 in the transport infrastructure, and 15 in the 

water and sewage sector. Altogether, in those four most active sectors, the total of 74 contracts were implemented, 

i.e. 56.49% of the market volume. 

In financial terms, at the end of December 2018 the entire Polish market of PPP contracts was worth PLN 5.89 billion 

net if measured by amount of capital investments and services, or PLN 9,81 billion gross if we use as a measure of 

value the amount of revenue earned by private partner during the project. The places of particular sectors in the 

ranking according to projects’ investment value depended on the sector activity, measured by the number of 

contracts being carried out, as well as on the implementation of single jumbo projects or investment programs. The 

effect of such large single deals is visible in the case of three sectors leading the ranking by value. 

Telecommunications sector with projects for PLN 1.66 billion owes its first position to a series of large projects for 

construction of internet infrastructure (Regional Broadband Networks program), financed to a large extent with the 

aid of EU funds. Second place of the waste management sector, with 7 projects for PLN 1.41 billion, is mostly the 

effect of the above mentioned Poznan project and of the new project, System for Waste Management for the Tri-

City Metropoly (PLN 570 million)158. Sector of urban revitalisation with PLN 630 million, third in the ranking, is 

represented by just 2 projects, Granary island in Gdansk159 (PLN 491 million) and Sopot project160 (PLN 139 million). 

Only in subsequent places in the value classification there were typical sectors of public utility services which took 

first three positions in the ranking by project numbers, i.e.: transport infrastructure (PLN 564 million), sport and 

tourism (PLN 424 million) and energy efficiency (PLN 333 million). 

Geographical structure of the Polish PPP market reflects in the general sense the level of economic development of 

particular voivodships. Among 131 PPP contracts in implementation at the end of 2018, 24 were signed by entities 

from Mazovia, and on further places there were: Silesia with 20, Pomerania and Lower Silesia with 15, Lesser Poland 

with 13, and Greater Poland with 12 projects. It is worth stressing that the large cities do not dominate in the statistics 

of project numbers – we can see here the effects of “local” character of Polish PPP, initiated on all levels of local 

government structures. Warsaw had 9 of 24 Mazovian projects, Kraków had most in the relative terms, 9 out of 12 in 

Lesser Poland, and then Wroclaw with only 4 out of 15 in Lower Silesia, Poznan with 3 out of 12 in Greater Poland161, 

Gdansk with 4 out of 15 in Pomerania162, and lastly Katowice with just 1 out of 20 in Silesia (here, we must take into 

consideration the specific nature of the Silesian agglomeration). Of course, one must remember that geographical 

                                                           
158 Compare Appendix 1, Project no 122. 

159 Compare Appendix 1, Project no 76. 

160 Compare Appendix 1, Project no 24. 

161 All 3 Poznan projects have a large scale and exceptional character: they include the largest PPP project implemented under the legal framework 

in force since 2009 (System for Waste Management for the City of Poznan) and two telecommunications projects regarding the construction 

and operation of Broadband Network for the Greater Poland. Compare Appendix 1, projects no 41, 7, 68. 

162  If we take into consideration the entire Tri-City Metropolis, we should account also for 2 projects in Sopot and 1 in Gdynia. 
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concentration of PPP market activity in value terms is much higher, because the largest projects are being carried 

out in the main business and administrative centres of Poland.  

Constraints felt by the local governments regarding their own budgetary means as well as the possibility of increasing 

borrowing or obtaining external grant support, have determined the legal and economic formulas of PPP projects 

they were undertaking. Local governments were particularly interested in PPP concession model, in which the private 

partner bears the major part of the economic risk during the time of cooperation. In the assumptions of the majority 

of local governments which decided to use the PPP formula, the private partner or concessionaire had to take the 

risk of the design, construction and maintenance of infrastructure, which was the subject of a contract, but also 

should finance all, or at least a substantial part of capital expenditure necessary to implement a joint undertaking. 

The same assumptions about the purposes of cooperation, were shared by universities and state government 

administration. Consequently, 272 from the total number of 419 unique tenders which had been initiated consisted 

of projects of a concession nature (64.92%), of which 157 unique tenders (37.47%) in their scope including the 

execution of construction works, and 115 unique tenders (27.45%) providing only for the services rendered by an 

operator of the existing public infrastructure. 

The scale of financial participation of public entities in the concessionary undertakings is usually limited and much 

smaller than the analogous involvement of the private sector – the most frequent expectation of the public side 

being that private sector ensures the financing of entire project. Financial participation of public side on the 

significant scale, if it occurred at all, was mostly based on funds coming from external sources, most frequently from 

grants from EU structural funds, less frequently from budgetary grants of central government or UE financial 

engineering instruments (e.i. loan under the JESSICA Program in the case of Sopot project).163 The very important 

and particular form of contribution of the public side to PPP projects was also the real estate. Large revitalisation 

projects carried out in Sopot, Opole and Gdansk, as well as further projects being planned, involve the “land for 

infrastructure” principle of settlement between the cooperating parties, according to which the public entity 

contributes to the project the land owned by it, according to project’s needs (through sale, long-term lease or 

contribution in-kind to the capital of joint-venture company), and private partner constructs on this land the 

infrastructure required.164 

The PPP option, alternative to the popular concession model, which assumes paying all or the major part of the 

remuneration for private partner directly from the budget of a public entity, formed the basis of only 144 unique 

tenders (34.37% of all tenders of this kind). Based on them, 44 contracts were concluded (33.59% of all implemented 

and fully performed contracts). In the case of projects which assumed that the private partner’s remuneration was 

paid from the budget of the public entity, the private party bore the majority of the availability risks related to 

infrastructure which was of the object of the partnership.  

Among the 131 PPP contracts being carried out at the end of 2018, the largest part, 82, were in the phase of contract 

management, i.e., providing services to the users of public infrastructure. These are the projects where no 

construction/investment phase was foreseen (service concessions), or this phase has been already successfully 

                                                           
163 Compare Appendix 1, Project no 24. 

164 Compare Appendix 1, projects no 24, 90, 76. 
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completed. The next 25 contracts with short tenors have been fully performed and terminated. Lastly, 24 contracts 

were in the investment/construction phase. 

The number of PPP contracts in implementation should increase quite significantly in the relatively near time. The 

decisive factor here is the advanced stage of many tenders for the selection of private partner which were in 

procurement at the end of 2018. Among the 40 tenders in procurement, 8 were at the final stage, i.e. final offers 

were being received from the participants (4 projects) or the offers submitted were being evaluated (4 projects).165 

The next 21 tenders were in the negotiation phase, and some of them were close to the conclusion of talks and 

issuing invitation to participants regarding submission of offers. 

In the longer time frame, the dynamics of activity of PPP market will be determined more and more by the pipeline 

of investment plans. At the end of 2018 public entities were planning or preparing 97 PPP projects, including 38 which 

reached the stage of pre-procurement analysis, directly preceding the announcement of a tender for selection of 

private partner. 

The institutional structure of investment plans, reflecting the types of public entities which plan the projects, 

continues to show the dominance of local governments in the Polish PPP (79 investment plans, 81.44% of the 

market), although the presence of central administration with 14 projects (14,43% of the market) starts to be more 

visible than in the past. 

In value terms, the investment plans identified in December 2018 are estimated to be worth a gigantic amount of 

PLN 48.65 billion, which exceeds many times the present size of the market, as measured by an amount of projects 

in implementation (PLN 5,89 billion). This disproportion results above all from the planning by central government 

of a package of multibillion mega-projects in the areas of roads and inland navigation. It is worth to remember, 

however, that estimates of the project value may be subject to very significant corrections at the planning stage (in 

the case of certain highway mega-projects, in fact, it happened recently), and besides, mega-projects are the 

undertakings which are much more difficult to prepare and implement than smaller projects. 

Regarding the value structure of investment plans, it is completely dominated by a group of large, very large and 

mega-projects, mainly in connection with appearance of large government projects. At the end of 2018, 19 projects 

worth PLN 100 million and more, with total value of PLN 47.00 billion, were being prepared, consisting of 19.59% of 

all investment plans by number and 96.61% by value.  

Structure of investment plans by sector continues to be broadly stable. The leading sector is sport and tourism (24 

projects), further places are occupied by transport infrastructure (19), urban regeneration (11), energy efficiency (9) 

and public buildings (7). In fact, the composition of leading group of sectors regarding the investment plans closely 

resembles the sectors most active in the implementation of PPP contracts. 

                                                           
165 It is worth to remember that reaching the offer submission stage in the tender is not in itself the equivalent of a guarantee of receiving a 

satisfactory proposal for cooperation from the private side. It can happen that in spite of long negotiations the private participants will not in 

the end submit any offer, or the offers submitted will not be accepted, e.g. because of a price which exceeds the capacity to pay or the 

expectations of the public entity. 
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The regional structure which can be observed in the investment plans also roughly corresponds to the geographical 

structure of contracts in implementation. In leading positions are Mazovia (14 projects), Silesia and Lower Silesia 

(each with 11 projects), as well as Western Pomerania (10 projects). Among the regions most active in carrying out 

PPP projects, but currently showing weaker development of new investment plans, is Pomerania with 7 projects and 

Greater Poland with 4 projects. 

Legal and economic formulas of PPP projects planned at the end of 2018 show a clear change in the model of 

remuneration of private partner and project risk allocation preferred by public entities. Projects using “PPP/Public 

Procurement” formula with availability payments (54 identified investment plans) predominate over concession 

formulas which dominated the PPP market in the early years of its development (31 investment plans in total). It can 

be seen as a symptom of a growing maturity of Polish PPP market.



Załącznik 1. Zestawienie realizowanych i zrealizowanych projektów ppp zakończonych zawarciem umowy w okresie od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku 
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Nr Nazwa projektu 
Data zawarcia 

umowy 

Podstawa 
prawna wyboru 

partnera 
prywatnego 

Wartość 
nakładów 

inwestycyjnych  
lub usług brutto 

Data 
zamknięcia 

finansowego 

Czas trwania 
umowy  

(w miesiącach) 

Sektor 
podstawowy 

Aktualny status 
realizacji 
umowy 

1 

Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu 

w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu 

Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z 

poradnią nefrologiczną. 

 

Podmiot publiczny: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 

2009-08-06 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 6 400 000,00  2009-08-06 180 Ochrona zdrowia 
Zarządzanie 

umową 

2 

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kiszkowo 

2009-12-18 
Koncesja na 

usługi 
 3 000 000,00  2009-12-18 36 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2009  

(poz. nr 1-2) 
9 400 000 zł brutto 

3 

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. 

Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum 

Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3 stanowiących 

budynki użyteczności publicznej Gminy Radzionków. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Radzionków 

2010-03-04 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 8 181 874,00  2010-03-04 120 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

4 

Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu 

w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i 

przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu 

Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy 

nefrologiczny. 

 

Podmiot publiczny: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 

2010-03-31 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 1 500 000,00  2010-03-31 172 Ochrona zdrowia 
Zarządzanie 

umową 

5 

Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - 

prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i 

innych osób w Gminie Ustka. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Ustka 

2010-07-07 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 460 903,81  2010-07-07 40 

Usługi 

transportowe 

Umowa 

zrealizowana 

6 

Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem 

Nowy Targ we Wrocławiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski Wrocławia 

2010-07-16 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 39 048 900,96  2010-07-16 480 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 
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7 

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej zapewniającej 

dostęp do usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci 

internet na obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

powołał Spółkę celową pn. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS 

S.A.) 

2010-10-03 Inna  410 439 349,55  Brak danych Brak danych Telekomunikacja 
Zarządzanie 

umową 

8 

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze 

komplementarnym. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Kobylnica - Urząd Gminy Kobylnica 

2010-10-05 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 4 295 127,00  2010-10-05 360 Ochrona zdrowia 
Zarządzanie 

umową 

9 

Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych 

basenów w Solcu – Zdroju”. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Solec-Zdrój 

2010-10-28 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 19 814 434,08  2010-10-28 324 Sport i turystyka 
Zarządzanie 

umową 

10 
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Łazach 

2010-11-02 
Koncesja na 

usługi 
 209 720,00  2010-11-02 24 

Usługi 

transportowe 

Umowa 

zrealizowana 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2010  

(poz. nr 3-10) 
483 950 309,40 zł brutto 

11 

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania 

internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji 

papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn 

Skarbowy Ministerstwa Finansów. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Finansów 

2011-02-16 
Koncesja na 

usługi 
 585 600,00  2011-02-16 24 Inne 

Umowa 

zrealizowana 

12 

Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy 

ul. Nowohuckiej w Krakowie. Znak sprawy 9/II/2011 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK 

2011-04-18 
Koncesja na 

usługi 
 8 390 000,00  2011-04-18 120 

Gospodarka 

odpadami 

Zarządzanie 

umową 

13 
Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Gliwicach 

2011-06-08 
Koncesja na 

usługi 
 1 033 200,00  2011-06-08 24 Sport i turystyka 

Umowa 

zrealizowana 
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14 

Realizacja usług związanych z organizacją Konferencji Euroanalysis XVII (25-29 

sierpnia 2013 r.). 

 

Podmiot publiczny: Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny 

2011-07-06 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 945 238,00  2011-07-06 26 Inne 
Umowa 

zrealizowana 

15 

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach 

Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Krakowa 

2011-07-12 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 24 500 000,00  2011-07-12 360 Inne 
Zarządzanie 

umową 

16 

Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Szpitala 

Powiatowego w Żywcu". 

 

Podmiot publiczny: Starostwo Powiatowe w Żywcu 

2011-09-15 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 194 672 933,00  2019-01-21 360 Ochrona zdrowia Budowa 

17 

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, 

prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Smołdzino. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Smołdzino 

2011-09-15 
Koncesja na 

usługi 
 654 200,00  2011-09-15 12 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

18 

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu 

przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na 

klub dziecięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowadzenia klubu 

dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej 

przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice 

2011-10-19 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 1 771 873,60  2011-12-31 60 Edukacja 
Umowa 

zrealizowana 

19 

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia 

lokalu położonego w Krapkowicach na Os.Sady 1 w celu utworzenia żłobka 

oraz prowadzenia żłobka dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby 

prywatnej, przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. a także 

przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiekcie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice 

2011-10-19 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 1 145 742,40  2011-12-31 60 Edukacja 
Umowa 

zrealizowana 
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20 

Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną, tj. 

produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej oraz jej przesyłu do odbiorców, usług w zakresie zarządzania 

gospodarką wodno-kanalizacyjną, tj. wykonywania zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę mieszkańców osiedla w m. Siemirowice i przepompowywanie ścieków 

wraz z usługami remontu i utrzymania infrastruktury. 

 

Podmiot publiczny: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni 

2011-10-28 
Koncesja na 

usługi 
 17 710 000,00  2011-10-28 180 Energetyka 

Zarządzanie 

umową 

21 

Koncesja – przebudowa przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa wraz z 

budową nowych pawilonów handlowych oraz modernizacją istniejących. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 

Krakowie ZIKiT 

2011-12-01 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 2 583 000,00  2011-12-01 144 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2011  

(poz. nr 11-21) 
253 991 787,00 zł brutto 

22 

Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia 

dotyczącego „Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego 

w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin”. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Żninie 

2012-01-02 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 27 118 890,82  2012-01-02 360 
Gospodarka 

odpadami 

Zarządzanie 

umową 

23 
Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Kamienna Góra 

2012-01-19 
Koncesja na 

usługi 
 4 664 160,00  2012-01-19 180 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

24 

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi 

terenów, z udziałem podmiotów prywatnych. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasta Sopotu 

2012-01-23 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 139 041 682,00  2016-11-07 144 Rewitalizacja 
Zarządzanie 

umową 
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25 

Świadczenie usług polegających w szczególności na odbudowie oraz 

wykorzystaniu statku Lubecki do wykonywania usług publicznego 

pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego, w tym usług z zakresu 

edukacji, kultury, opieki nad zabytkami i promocji, pn. Pasażerska żegluga 

śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki ex. Warmia, realizowanych w 

ramach udzielonej koncesji na usługi. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy 

2012-04-03 
Koncesja na 

usługi 
 7 500 000,00  2012-04-03 180 Sport i turystyka Budowa 

26 

Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią 

naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu 

Hali Stulecia we Wrocławiu. 

 

Podmiot publiczny: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. 

2012-04-23 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 43 300 000,00  2012-04-23 360 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

27 
Zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Stronie Śląskie - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim 

2012-05-30 
Koncesja na 

usługi 
 1 000 000,00  2012-05-30 120 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

28 

Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 

(SPNT). 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Sosnowcu 

2012-07-25 
Koncesja na 

usługi 
 8 700 000,00  2012-07-25 96 Inne 

Zarządzanie 

umową 

29 

Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni przy ul. Szkolnej 2 

w miejscowości Ruciane-Nida –Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,8 

MW. 

 

Podmiot publiczny: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Rucianem-Nidzie 

2012-07-26 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 2 250 000,00  2012-07-26 180 Energetyka 
Zarządzanie 

umową 

30 

Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na 

oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

2012-10-22 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 62 500 000,00  2012-10-22 384 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 
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31 

Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem wraz z 

infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na lokale 

socjalne w Oławie, przy Zwierzyniec Duży w systemie partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Oławie 

2012-11-22 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 5 736 000,00  2012-11-22 144 Mieszkalnictwo 

Zarządzanie 

umową 

32 

Prowadzenie działalności reklamowej na panelach zintegrowanych z wiatami 

przystankowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków - dostarczenie, montaż i 

utrzymanie takich wiat. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 

Krakowie ZIKiT 

2012-12-01 
Koncesja na 

usługi 
 1 008 228,09  2012-12-01 180 

Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

33 

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą 

sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

2012-12-07 
Koncesja na 

usługi 
 14 000 000,00  2012-12-07 84 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

34 

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania 

internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji 

papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn 

Skarbowy Ministerstwa Finansów w latach 2013-2014. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Finansów 

2012-12-21 
Koncesja na 

usługi 
 600 000,00  2012-12-21 24 Inne 

Umowa 

zrealizowana 

35 

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Wołowskiego 

Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, ZSP w 

Lubiążu stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Wołowie 

2012-12-27 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 4 795 179,24  2012-12-27 120 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

36 

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo z urządzeń 

(sieci) według wykazu stanowiącego załącznik do specyfikacji technicznej. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kiszkowo 

2012-12-31 
Koncesja na 

usługi 
 1 900 000,00  2012-12-31 36 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2012  

(poz. nr 22-36) 
324 114 140,15 zł brutto 
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37 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy 

Karczew w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Karczew - Urząd Miejski w Karczewie 

2013-01-02 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 10 736 968,67  2013-01-02 168 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

38 
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Łazach 

2013-02-08 
Koncesja na 

usługi 
 576 640,00  2013-02-08 36 

Usługi 

transportowe 

Umowa 

zrealizowana 

39 

Budowa parkingu wraz z dojazdową drogą wewnętrzną przy ul. 

Windakiewicza w Bochni. 

 

Podmiot publiczny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Bochni im. bł. Marty Wieckiej 

2013-02-11 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 621 731,11  2013-02-11 120 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

40 

Zaprojektowanie, sfinasowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na 

terenie gdańskich cmentarzy komunalnych. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Gdańsku 

2013-04-02 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 8 628 700,00  2013-04-02 240 Inne 
Zarządzanie 

umową 

41 
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Poznań 

2013-04-08 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 782 784 955,00  2013-04-08 345 

Gospodarka 

odpadami 

Zarządzanie 

umową 

42 

Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na 

realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również 

świadczeniu Usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych, w ramach 

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 

warmińsko-mazurskie”. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

2013-04-19 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 327 041 042,00  2013-04-19 120 Telekomunikacja 

Zarządzanie 

umową 

43 

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację istniejącego budynku 

na dz. nr 1682/7 przy ul. Sportowej w Bolewicach. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Miedzichowo 

2013-05-29 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 942 772,90  2013-05-29 300 Edukacja 
Zarządzanie 

umową 
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44 

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, 

budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług 

zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na 

potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części 

terenu Gminy Bisztynek 

 

Podmiot publiczny: Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w Bisztynku 

2013-06-28 
Koncesja na 

usługi 
 802 400,00  2013-06-28 12 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

45 

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego: 

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Krobi 

2013-07-04 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 2 400 000,00  2013-07-04 126 

Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

46 

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego – tematyka filmu ma przedstawiać 

rolę kobiet w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych XX 

wieku. 

 

Podmiot publiczny: Instytut Pamięci Narodowej 

2013-07-17 
Koncesja na 

usługi 
 229 000,00  2013-07-17 120 Kultura 

Zarządzanie 

umową 

47 

Wyprodukowanie filmu dokumentalnego – o niezależnym obiegu 

wydawniczym w Polsce, w latach 80-tych XX wieku. 

 

Podmiot publiczny: Instytut Pamięci Narodowej 

2013-07-31 
Koncesja na 

usługi 
 255 000,00  2013-07-31 120 Kultura 

Zarządzanie 

umową 

48 

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach przy ul. 

Dzionkarzy. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Gliwicach 

2013-08-02 
Koncesja na 

usługi 
 3 357 900,00  2013-08-02 60 Sport i turystyka 

Umowa 

zrealizowana 

49 

Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na 

realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również 

świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

2013-09-26 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 310 821 000,00  2015-12-31 123 Telekomunikacja 

Zarządzanie 

umową 
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50 

Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla przedsięwzięcia 

polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, 

jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu 

"Internet dla Mazowsza". 

 

Podmiot publiczny: Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 

2013-10-03 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 458 359 020,85  2015-12-31 110 Telekomunikacja 

Zarządzanie 

umową 

51 

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

zaprojektowaniu i przebudowie Kompleksu budynków przy ulicy Badurskiego 

13, 15,17 i 19 w Krakowie Prokocimiu wraz z przyległym terenem i 

infrastrukturą (dalej „Obiekt”) oraz świadczeniu usług w zakresie zarządzania 

tymi obiektami. 

 

Podmiot publiczny: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 

2013-10-14 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 89 229 900,00  2014-11-17 304 

Budynki 

publiczne 

Zarządzanie 

umową 

52 

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, 

urządzeń wodno-ściekowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej 

Szczytno. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Szczytnie 

2013-10-31 
Koncesja na 

usługi 
 14 912 233,00  2013-10-31 24 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

53 

Wyłonienie Operatora zarządzającego Toruńskim Inkubatorem 

Technologicznym, utworzonym w ramach projektu pn. Toruński Inkubator 

Technologiczny, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Torunia 

2013-11-06 
Koncesja na 

usługi 
 18 822 001,44  2013-11-06 120 

Budynki 

publiczne 

Zarządzanie 

umową 

54 

Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w 

celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób 

w Gminie Ustka. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Ustka 

2013-11-22 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 439 140,28  2013-11-22 18 

Usługi 

transportowe 

Umowa 

zrealizowana 

55 
Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Wałbrzychu 

2013-12-01 
Koncesja na 

usługi 
 4 702 261,15  2013-12-01 60 Kultura 

Umowa 

zrealizowana 
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56 

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych 

elementów wyposażenia. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez 

Zarząd Transportu Miejskiego 

2013-12-18 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 98 000 000,00  2013-12-18 108 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2013  

(poz. nr 37-56) 
2 133 662 666,40 zł brutto 

57 

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy 

Świdnica w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Świdnica 

2014-04-30 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 4 625 779,36  2014-04-30 120 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

58 

Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku 

realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej 

w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury 

kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Szydłowcu 

2014-05-06 
Koncesja na 

usługi 
 2 754 544,00  2014-05-06 120 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

59 

Kompleksowa termodernizacja budynków oświatowych: Przedszkole Chatka 

Puchatka, Gimnazjum Publiczne w Wołowie, Hala plus hotel (OSIR), Domek 

Klubowy (OSIR) i budynek Ratusza stanowiących budynki użyteczności 

publicznej Gminy Wołów. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Wołowie 

2014-05-07 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 9 480 954,00   2014-05-07 120 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

60 

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację piętra budynku 

przedszkola w Bolewicach. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Miedzichowo 

2014-05-29 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 404 311,06  2014-05-29 288 Edukacja 
Zarządzanie 

umową 

61 

Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w 

gminie Radzionków. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Radzionków 

2014-06-12 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 7 273 091,84  2014-06-12 138 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 
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62 

Budowa hali sportowej w Karczmiskach wraz z wyposażeniem, realizowana w 

formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Karczmiska 

2014-06-16 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 9 236 566,40 2014-06-16 120 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

63 

Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 

eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Suchy Dąb 

2014-06-26 
Koncesja na 

usługi 
 6 900 000,00  2014-06-26 120 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 

64 

Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań 

Młodzieży w Toruniu (MCSM) utworzonym w ramach projektu pn. 

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu dofinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Torunia 

2014-06-27 
Koncesja na 

usługi 
 16 526 590,00  2014-06-27 120 Kultura 

Zarządzanie 

umową 

65 

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Bytom 

2014-06-30 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 46 873 256,86  2014-06-30 180 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

66 

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, 

budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług 

zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na 

potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części 

terenu Gminy Bisztynek. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w Bisztynku 

2014-06-30 
Koncesja na 

usługi 
 5 618 517,00  2014-06-30 60 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 

67 

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą 

Widowiskowo Sportową w Szczecinie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Szczecin 

2014-07-03 
Koncesja na 

usługi 
 8 944 530,00  2014-07-03 36 Sport i turystyka 

Umowa 

zrealizowana 
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68 

Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach 

partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej. 

 

Podmiot publiczny: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Spółka 

komunalna do dnia 25.08.2014. Od dnia 25.08.2014 – większość udziałów 

Spółki przejął podmiot prywatny, 

2014-07-16 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 80 000 000,00  2014-07-16 99 Telekomunikacja 
Zarządzanie 

umową 

69 

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

w Piekoszowie, stanowiącego budynek użyteczności publicznej Gminy 

Piekoszów. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy w Piekoszowie 

2014-10-28 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 6 570 476,46  2014-10-28 180 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

70 

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę 

wiat przystankowych, oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 

Krakowie ZIKiT 

2014-10-29 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 45 405 000,00  2014-10-29 250 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

71 

Wybór partnera, Wykonawcy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

dla przedsięwzięcia –„Zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja 

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta w Raciborzu 

2014-10-30 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 14 000 000,00  2014-10-30 254 

Gospodarka 

odpadami 

Zarządzanie 

umową 

72 

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek 

oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) 

w formule PPP. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Ruda Śląska 

2014-11-18 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 14 178 366,21  2014-11-18 133 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2014  

(poz. nr 57-72) 
278 791 983,19 zł brutto 

73 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Dębe Wielkie 

2015-01-19 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 10 922 401,66  2015-01-19 180 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 
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74 

Rozbudowa i eksploatacja parkingu dla samochodów przy ul. Kukułczej w 

Krakowie. 

 

Podmiot publiczny: Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 

2015-01-19 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 3 636 378,66  2015-01-19 114 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

75 

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w 

formule partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 

2015-03-05 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 52 530 146,76  2015-03-05 279 

Budynki 

publiczne 

Zarządzanie 

umową 

76 
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Gdańsku 

2015-03-31 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 490 770 000,00  2015-03-31 199 Rewitalizacja Budowa 

77 

Wybór partnera prywatnego do realizacji usługi utrzymania dróg lokalnych 

ulic Dziwnowska, B. Chrobrego, Mieszka I wraz z ich przebudową. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu 

Pomorskim 

2015-05-28 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 5 908 140,40  2015-05-28 120 

Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

78 

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego 

dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem częstotliwości obejmującej cztery 

dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach: 21, 22, 

23 i 24, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 08.2. 

 

Podmiot publiczny: Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska 

2015-06-25 
Koncesja na 

usługi 
 20 000 000,00  2015-06-25 90 Telekomunikacja 

Zarządzanie 

umową 

79 

Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej 

przy jeziorze Szelment Wielki. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

2015-07-09 
Koncesja na 

usługi 
 922 500,00  2015-07-09 36 Sport i turystyka 

Umowa 

zrealizowana 

80 
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Kobyłka 

2015-08-05 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 9 896 000,00  2015-08-05 180 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

81 

Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Zawierciu. 

 

Podmiot publiczny: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

2015-08-07 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 2 500 000,00  2015-08-07 156 
Gospodarka 

odpadami 
Budowa 
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82 

Koncesja na usługi pn. Wykonywanie funkcji Operatora infrastruktury w 

ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna-2 Etap. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

2015-08-07 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 1 098 000,00  2015-08-07 180 Telekomunikacja 
Zarządzanie 

umową 

83 

Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w 

celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób 

w Gminie Ustka. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Ustka 

2015-08-17 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 460 903,81  2015-08-17 22 

Usługi 

transportowe 

Umowa 

zrealizowana 

84 

Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również 

świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego 

2015-08-18 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 33 437 550,00  2015-08-18 120 Telekomunikacja 

Zarządzanie 

umową 

85 

Koncesja na usługi pn. Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury 

Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

2015-08-28 
Koncesja na 

usługi 
 14 760 000,00  2015-08-28 180 Telekomunikacja 

Zarządzanie 

umową 

86 

Zawarcie umowy na adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w 

Aquadromie w Rudzie Śląskiej. 

 

Podmiot publiczny: AQUADROM Sp. z o.o. 

2015-09-21 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 4 200 000,00  2015-09-21 180 Sport i turystyka 
Zarządzanie 

umową 

87 

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

 

Podmiot publiczny: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

2015-09-30 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 67 000 000,00  2015-09-30 180 Kultura 
Zarządzanie 

umową 
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88 

Świadczenie na części terenu Gminy Osina usług z zakresu zbiorowego 

odprowadzania ścieków z wykorzystaniem majątku kanalizacyjnego Gminy 

Osina, wykonanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego miejscowości Węgorza, 

Redostowo z przesyłem do miejscowości Kikorze. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Osina 

2015-10-01 
Koncesja na 

usługi 
 150 000,00  2015-10-01 60 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 

89 

Koncesja na usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z 

wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich. 

 

Podmiot publiczny: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 

2015-10-22 
Koncesja na 

usługi 
 88 234 016,09  2015-10-22 120 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

90 

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja 

Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu w formule 

partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Opola 

2015-10-23 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 150 000 000,00  2015-10-23 360 
Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

91 

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, 

urządzeń wodno-ściekowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej 

Szczytno. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Szczytnie 

2015-10-30 
Koncesja na 

usługi 
 3 205 958,00  2015-10-30 6 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

92 
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Płocka 

2015-11-04 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 18 168 776,08  2015-11-04 204 

Efektywność 

energetyczna 

Zarządzanie 

umową 

93 

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne 

administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w 

Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa 

zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa 

funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla 

mieszkańców Mazowsza. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Szydłowcu 

2015-11-05 
Koncesja na 

usługi 
 3 985 285,80  2015-11-05 72 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 
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94 

Świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w 

Podcierniu. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Cegłów 

2015-12-14 
Koncesja na 

usługi 
 53 400,00  2015-12-14 12 Sport i turystyka 

Umowa 

zrealizowana 

95 

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo na okres 

trzech lat od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w zakresie urządzeń (sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych), stanowiących własność Gminy Kiszkowo. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kiszkowo 

2015-12-17 
Koncesja na 

usługi 
 2 380 000,00  2015-12-17 36 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

zrealizowana 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2015  

(poz. nr 73-95) 
984 219 457,26 zł brutto 

96 

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową 

Spodek w Katowicach. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Katowice 

2016-02-04 
Koncesja na 

usługi 
 246 000 000,00  2016-02-04 180 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

97 

Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i 

administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej 

terenie kawiarni, małej gastronomii. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 

2016-04-25 
Koncesja na 

usługi 
 86 250,00  2016-04-25 32 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

98 

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

2016-04-29 
Koncesja na 

usługi 
 43 277 550,00  2016-04-29 180 Kultura 

Zarządzanie 

umową 

99 

Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, 

tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, 

oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Oławie 

2016-05-18 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 3 677 700,00  2016-05-18 132 

Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 
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100 

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Mława 

2016-07-01 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 58 024 050,00  2016-07-01 396 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Budowa 

101 

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru 

miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (d. Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZIKiT) 

2016-07-14 
Koncesja na 

usługi 
 10 800 000,00  2016-07-14 96 

Infrastruktura 

transportowa 

Zarządzanie 

umową 

102 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Parysów 

2016-08-24 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 1 584 000,00  2016-08-24 120 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 

103 

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Opalenica - Urząd Miejski w Opalenicy 

2016-09-30 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 11 500 000,00  2016-09-30 168 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 

104 

Świadczenie usług operatora płatności, to jest usług polegających na obsłudze 

realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa 

Sprawiedliwości obsługującym płatności (dalej: System E-płatności). 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Sprawiedliwości 

2016-10-10 
Koncesja na 

usługi 
 Brak danych  2016-10-10 12 Inne 

Umowa 

zrealizowana 

105 

Budowa w mieście Wałcz: a). nowej drogi w rejonie os. Piastowskiego, b). 

przebudowie i rozbudowie ul. Sienkiewicza, c). budowie drogi ul. Bracka, wraz 

z budową infrastruktury technicznej w formule partnerstwa publiczno - 

prywatnego - postępowanie II. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska w Wałczu - Urząd Miasta Wałcz 

2016-10-13 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 4 095 900,00  2016-10-13 121 

Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2016  

(poz. nr 96-105) 
379 045 450,00 zł brutto 

106 
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Zgierza 

2017-01-30 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 56 411 000,00  2017-01-30 218 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 
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107 

Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów 

elektrycznych we Wrocławiu. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski Wrocławia 

2017-02-16 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 20 000 000,00  2017-02-16 78 
Usługi 

transportowe 

Zarządzanie 

umową 

108 

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Wiązowna 

2017-03-01 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 39 023 577,49  2017-03-01 199 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 

109 

Postępowanie o zawarcie umowy w trybie partnerstwa publiczno – 

prywatnego: „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia partnerstwa 

publiczno – prywatnego pn. "Budowa lub utrzymanie i eksploatacja 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych". 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Lipinki 

2017-04-05 PPP (art. 4 ust. 3)  10 000 000,00  2017-04-05 180 
Gospodarka 

odpadami 

Zarządzanie 

umową 

110 

Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego, w 

powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze 

powiatu bytowskiego. Numer referencyjny: KmD.272.1.2016.DII 

 

Podmiot publiczny: Powiat Bytowski - Starostwo Powiatowe w Bytowie 

2017-05-08 
Koncesja na 

usługi 
 73 989 011,25  2017-05-08 60 

Usługi 

transportowe 

Zarządzanie 

umową 

111 

Świadczenie usług w zakresie obsługi wydawniczej, jak również sprzedaż i 

obsługa sprzedaży NOWEJ ENCYKLOPEDII SĄDECKIEJ. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Nowy Sącz - Urząd Miasta Nowego Sącza 

2017-05-12 
Koncesja na 

usługi 
 150 950,00  2017-05-12 24 inne 

Umowa 

zrealizowana 

112 

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności 

publicznej Gminy Miejskiej Pabianice. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Pabianicach 

2017-05-23 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 33 082 080,00  2017-05-23 198 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 

113 

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób 

lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką 

cieplną. Numer referencyjny: MZZL/498/2016 

 

Podmiot publiczny: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 

2017-06-27 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 10 181 248,47  2017-06-27 108 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 
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114 

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w 

formule partnerstwa publiczno prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Ząbki 

2017-11-28 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 3 567 010,80  2017-11-28 96 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 

115 

Budowa i eksploatacja drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej w 

Chruszczobrodzie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Łazach 

2017-12-08 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 Brak danych  Brak danych 168 
Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

116 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2018-2020. 

 

Podmiot publiczny: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

2017-12-14 
Koncesja na 

usługi 
 7 626 000,00  2017-12-14 36 

Usługi 

transportowe 

Zarządzanie 

umową 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2017  

(poz. nr 106-116) 
254 030 878,01 zł brutto 

117 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 

Chorzele. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta i Gminy Chorzele 

2018-03-05 
Koncesja na 

usługi 
 963 937,80  2018-03-05 10 

Usługi 

transportowe 

Zarządzanie 

umową 

118 

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Ozorków. Numer referencyjny: RŚG.272.1.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Ozorków - Urząd Gminy Ozorków 

2018-03-20 
Koncesja na 

usługi 
 4 594 283,28  2018-03-20 48 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 

119 

Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i 

oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-

prywatnego. Numer referencyjny: RG.271.6.2018.ZP 

 

Podmiot publiczny: Gmina Oława - Urząd Gminy Oława 

2018-04-09 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 4 920 000,00  2018-04-09 153 

Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

120 

Budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer 

referencyjny: WOP.271.60.2017 

 

Podmiot publiczny: Gmina Tarnowo Podgórne - Urząd Gminy Tarnowo 

Podgórne 

2018-04-10 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 884 000,00  2018-04-10 126 Sport i turystyka Budowa 
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121 

Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór 

Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”. Numer 

referencyjny: ZP.272.32.WSRM.2016.MSt 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasta Sopotu 

2018-04-17 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 25 849 510,00  2018-06-15 180 

Efektywność 

energetyczna 
Budowa 

122 

System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej. 

 

Podmiot publiczny: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku / Port Czystej 

Energii Sp. z o.o. 

2018-05-07 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 570 341 861,63  2018-05-07 348 

Gospodarka 

odpadami 
Budowa 

123 

Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 

Prochowice - Ścinawa. Numer referencyjny: IR.271.6.2018. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Ścinawa - Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie 

2018-05-11 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 13 798 481,73  2018-05-11 240 Energetyka Budowa 

124 

Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i 

oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach w systemie partnerstwa publiczno-

prywatnego. Numer referencyjny: RG.271.8.2018.ZP 

 

Podmiot publiczny: Gmina Oława - Urząd Gminy Oława 

2018-06-08 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 5 535 000,00  2018-06-08 151 

Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

125 

Świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Lichnowy. Numer referencyjny: RGI.271.9.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Lichnowy - Urząd Gminy w Lichnowach 

2018-06-18 
Koncesja na 

usługi 
 3 037 472,70  2018-06-18 120 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 

126 

Świadczenie usług operatora płatności, to jest usług polegających na obsłudze 

realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa 

Sprawiedliwości obsługującym płatności. Numer referencyjny DB-IV-5415-

2/17 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Sprawiedliwości 

2018-06-25 
Koncesja na 

usługi 
 800 000,00  2018-06-25 48 Inne 

Zarządzanie 

umową 

127 

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki. Numer referencyjny: EST- 

II.433.8.2014 

 

Podmiot publiczny: Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

2018-07-10 
Koncesja na 

usługi 
 1 999 900,00  2018-07-10 36 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 
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Nr Nazwa projektu 
Data zawarcia 

umowy 

Podstawa 
prawna wyboru 

partnera 
prywatnego 

Wartość 
nakładów 

inwestycyjnych  
lub usług brutto 

Data 
zamknięcia 

finansowego 

Czas trwania 
umowy  

(w miesiącach) 

Sektor 
podstawowy 

Aktualny status 
realizacji 
umowy 

128 

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę 

wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II. 

Numer referencyjny: 21-V-2017 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 

Krakowie ZIKiT (do 31.10.2018r.), Zarząd Dróg Miasta Krakowa (od 01.11.2018 

r. do 31.12.2018 r.), Zarząd Transportu Publicznego (od 01.01.2019 r.) 

2018-07-19 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 8 000 000,00  2018-07-19 220 
Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

129 

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun" w Gliwicach przy 

ul. Dzionkarzy. Numer referencyjny: ZA.271.42.2018 

 

Podmiot publiczny: Miasto Gliwice - Urząd Miejski w Gliwicach 

2018-08-08 
Koncesja na 

usługi 
 4 981 500,00  2018-08-08 60 Sport i turystyka 

Zarządzanie 

umową 

130 

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja 

ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Gdańsku 

2018-10-11 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 135 189 107,70  2018-10-11 480 
Infrastruktura 

transportowa 
Budowa 

131 

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 

01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Numer referencyjny: 

ZP.271.17.2018 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kiszkowo 

2018-12-31 
Koncesja na 

usługi 
 3 873 160,80  2018-12-31 36 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Zarządzanie 

umową 

SUMA CZĄSTKOWA DLA ROKU 2018  

(poz. nr 117-131) 
784 768 215,64 zł brutto 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I ZREALIZOWANYCH UMÓW 
(poz. nr 1-131) 

5 885 974 887,05 zł brutto 
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Nr Nazwa projektu 
Data zawarcia 

umowy 

Podstawa 
prawna wyboru 

partnera 
prywatnego 

Wartość 
nakładów 

inwestycyjnych  
lub usług brutto 

Data 
zamknięcia 

finansowego 

Czas trwania 
umowy  

(w miesiącach) 

Sektor 
podstawowy 

Aktualny status 
realizacji 
umowy 

132 

Rewitalizacja Budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3, zgodnie z umową zawartą 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

 

Podmiot publiczny: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

2010-05-06 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 6 461 397,00  2010-05-06 240 Rewitalizacja 
Umowa 

rozwiązana 

133 

Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, 

Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Gostynin 

2010-07-11 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 285 000 000,00  2010-07-11 360 Sport i turystyka 

Brak 

rozpoczęcia 

realizacji 

134 

Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 

101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową 

oświetlenia drogowego - wybór partnera prywatnego w ramach umowy o 

partnerstwie publiczno – prywatnym 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Ustka 

2010-08-16 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 2 178 816,43  2010-08-16 139 

Infrastruktura 

transportowa 

Umowa 

rozwiązana 

135 

Budowa w Pieckach kotłowni na biomasę. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Piecki 

2010-11-10 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 5 200 000,00  2010-11-10 360 Energetyka 
Umowa 

rozwiązana 

136 

Zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja parkingu wraz z myjnią 

samochodową przy ul. Piłsudskiego w Suchej Beskidzkiej. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 

2011-03-01 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 861 000,00  2011-03-01 120 
Infrastruktura 

transportowa 

Umowa 

rozwiązana 

137 

Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie kąpieliskiem na terenie jeziora 

Niesulice. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Skąpe 

2011-06-03 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 320 000,00  2011-06-03 120 Sport i turystyka 
Umowa 

rozwiązana 

138 

Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów - 

Krakowski Rower Miejski. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 

Krakowie ZIKiT 

2012-05-08 
Koncesja na 

usługi 
 4 750 000,00  2012-05-08 120 

Usługi 

transportowe 

Umowa 

rozwiązana 
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Nr Nazwa projektu 
Data zawarcia 

umowy 

Podstawa 
prawna wyboru 

partnera 
prywatnego 

Wartość 
nakładów 

inwestycyjnych  
lub usług brutto 

Data 
zamknięcia 

finansowego 

Czas trwania 
umowy  

(w miesiącach) 

Sektor 
podstawowy 

Aktualny status 
realizacji 
umowy 

139 

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na 

„Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Zawierciu dla pozyskania energii”. 

 

Podmiot publiczny: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

2012-07-02 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 300 000,00  2012-07-02 360 Energetyka 
Umowa 

rozwiązana 

140 

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, 

prowadzenia remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Smołdzino. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Smołdzino 

2012-09-10 
Koncesja na 

usługi 
 4 650 000,00  2012-09-10 180 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

rozwiązana 

141 

Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i 

administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej 

terenie kawiarni, małej gastronomii. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 

2012-10-10 
Koncesja na 

usługi 
 373 750,00  2012-10-10 38 Sport i turystyka 

Umowa 

rozwiązana 

142 

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego 

dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe 

kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na 

obszarze koncesyjnym 08.1 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o 

rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w dniu 16 grudnia 2011 r. znak: DZC-WAP-5108-30/08 (40) na 

rzecz Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa w Gorzowie 

Wielkopolskim - dalej jako decyzja UKE). 

 

Podmiot publiczny: Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą 

w Gorzowie Wielkopolskim 

2012-11-06 
Koncesja na 

usługi 
 21 000 000,00  2012-11-06 132 Telekomunikacja 

Umowa 

rozwiązana 

143 

Wybór partnera prywatnego do utworzenia Ośrodka Radioterapii. 

 

Podmiot publiczny: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 

2013-05-29 

Koncesja na 

roboty 

budowlane 

 50 000 000,00  2013-05-29 360 Ochrona zdrowia 

Brak 

rozpoczęcia 

realizacji 

144 

Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i 

administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej 

terenie kawiarni, małej gastronomii. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 

2013-10-30 
Koncesja na 

usługi 
 373 750,00  2013-10-30 37 Sport i turystyka 

Umowa 

rozwiązana 
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Nr Nazwa projektu 
Data zawarcia 

umowy 

Podstawa 
prawna wyboru 

partnera 
prywatnego 

Wartość 
nakładów 

inwestycyjnych  
lub usług brutto 

Data 
zamknięcia 

finansowego 

Czas trwania 
umowy  

(w miesiącach) 

Sektor 
podstawowy 

Aktualny status 
realizacji 
umowy 

145 

Projektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie centrum piłkarskim na 

terenie Gminy Piaseczno. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 

2013-12-02 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 2 000 000,00  2013-12-02 240 Sport i turystyka 

Brak 

rozpoczęcia 

realizacji 

146 

Zarządzanie obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie w Dusznikach Zdroju. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju 

2014-03-24 
Koncesja na 

usługi 
 480 000,00  2014-03-24 180 Sport i turystyka 

Umowa 

rozwiązana 

147 

Świadczenie na terenie Gminy Nowogard usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z 

wykorzystaniem majątku wodociągowego i kanalizacyjnego dzierżawionego 

od Gminy Nowogard, na podstawie umowy zawartej w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Nowogardzie 

2014-05-30 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 30 324 198,00  2014-05-30 180 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Umowa 

rozwiązana 

148 

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z 

Operatorem Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej – województwo lubelskie”. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego 

2015-05-13 
PPP w PZP (art. 4 

ust. 2) 
 52 338 960,00  2015-05-13 180 Telekomunikacja 

Umowa 

rozwiązana 

149 

Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach 

partnerstwa publiczno prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna 

Sieć Szkieletowa. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Śląskie - jednostka realizująca: Śląskie 

Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 

2015-10-09 

PPP w trybie 

koncesji (art. 4 

ust. 1) 

 34 067 264,00  2015-10-09 180 Telekomunikacja 
Umowa 

rozwiązana 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NIEREALIZOWANYCH I ROZWIĄZANYCH UMÓW  

(poz. nr 132-149) 
  500 679 135,43 zł brutto 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH ZAWARTYCH UMÓW 
(Załącznik 1., poz. nr 1-131 oraz Załącznik 2., poz. nr 132-149) 

6 386 654 022,48 zł brutto 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

1 

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej 

na Dolnym Mieście w Gdańsku. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Gdańsku 

Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia w 

oparciu o MPZP obowiązujące na Nieruchomościach, Koncepcję 

urbanistyczno-architektoniczną, zalecenia konserwatorskie i opracowanie 

Biura Rozwoju Gdańska „Lokalne Przestrzenie Publiczne dla Dolnego 

Miasta w Gdańsku”, Ofertę i Umowę Partnerstwa, którego celem jest 

zagospodarowanie Obszaru inwestycji w zakresie celu komercyjnego oraz 

wykonanie obiektów celu publicznego, jak również stworzenie 

reprezentatywnej zabudowy, architektoniczno-funkcjonalnej wizytówki 

miasta Gdańska wzdłuż opływu Motławy. 

500 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 
Rewitalizacja Ocena ofert 

2 

Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich 

rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego, którego 

zadaniem będzie realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie 

nowych dróg wojewódzkich, przebudowa istniejących dróg wojewódzkich 

oraz utrzymanie dróg wojewódzkich w rejonie Włocławek w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim. Planowana inwestycja zrealizowana zostanie w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie umowy z 

partnerem prywatnym, zakładającej wspólną realizację przedsięwzięcia 

opartą na podziale zadań i ryzyk między strony kontraktu. Szczegółowy 

podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym nastąpi w drodze 

negocjacji, przeprowadzonych na etapie wyboru partnera prywatnego. 

400 000 000,00 zł 

Bardzo duże (250-500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Prowadzenie 

negocjacji 

3 

Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych 

poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem 

energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła 

do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z 

zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni 

Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów 

inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą. 

 

Podmiot publiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie 

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego w celu 

realizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostawie ciepła do miejskiej 

sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji 

energetycznej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów pochodzenia 

komunalnego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: zaprojektowanie i 

budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z Kotłownią 

Szczytową i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie infrastrukturą, w tym 

operowanie i serwisowanie, realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów 

wraz z odzyskiem energii, produkcję i sprzedaż energii elektrycznej. 

Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego, 

poprzedzone dialogiem technicznym. Poprzednie postępowanie zakładało 

realizację przedsięwzięcia w formule spółki PPP zawiązanej przez podmiot 

publiczny i partnera prywatnego. W obecnym postępowaniu projekt 

realizowany będzie w formule PPP kontraktowego. 

376 000 000,00 zł 

Bardzo duże (250-500 mln) 
Energetyka Składanie ofert 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 
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realizacji projektu 

4 

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 

2/IV/2018 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa i 

udostępnienie na rzecz podmiotu publicznego torowiska tramwajowego. 

305 000 000,00 zł 

Bardzo duże (250-500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Nabór wniosków 

5 

Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum 

Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 

ZIM.ZP.271.2.11.2018. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska Kraków – Zarząd 

Inwestycji Miejskich w Krakowie 

Zadanie obejmie wybudowanie, zgodnie z posiadaną przez Miasto 

dokumentacją budowlaną, sfinansowanie a następnie zarządzanie i 

utrzymanie budynku użyteczności publicznej (Centrum Obsługi Inwestora), 

w którym znajdą swą siedzibę wydziały Urzędu Miasta Krakowa 

zaangażowane w szeroko rozumiany proces inwestycyjny. Takie 

rozwiązanie poprawi w znaczący sposób standard obsługi mieszkańców, a 

także pozwoli na skupienie w jednym budynku różnorodnych wydziałów, 

rozproszonych obecnie na terenie całego miasta i wykorzystujących na swe 

siedziby budynki o nie najlepszych parametrach użytkowych, co pozwoli 

także na istotną optymalizację kosztów. Obecnie rozważana koncepcja 

zakłada ponadto, że partner prywatny na własny koszt i ryzyko przejmie 

odpowiedzialność za zarządzanie i utrzymanie parkingów podziemnych 

oraz za powierzchnię usługową (sale konferencyjne, bufet, punkt ksero, 

posterunek Straży Miejskiej, placówka bankowa), a uzyskany w ten sposób 

dochód pomniejszać będzie płatności ze strony Miasta. 

209 600 000,00 zł 

Duże (100-250 mln) 

Budynki 

publiczne 
Nabór wniosków 

6 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w 

transporcie drogowym, na obszarze województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Przedmiotem koncesji będzie świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w 

transporcie drogowym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, 

na obszarze 8 sieci komunikacyjnych, na następujących warunkach: 

Wykonywanie regularnych przewozów osób wykonywanych w określonych 

odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach 

komunikacyjnych; Świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu 

własnych lub będących w posiadaniu koncesjonariusza środków transportu 

drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

130 000 000,00 zł 

Duże (100-250 mln) 

Usługi 

transportowe 
Nabór wniosków 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

7 

Poprawa właściwości energetycznych budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. 

Barbary w Sosnowcu. 

 

Podmiot publiczny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 

5 im. św. Barbary 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji wraz z wdrożeniem systemu zarządzania energią w 

budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu oraz wykonanie remontu budowlanego budynku B-B1-B2 

(„Projekt”). Obowiązki Partnera Prywatnego obejmą sfinansowanie, 

zaprojektowanie części zakresu Projektu dla której Podmiot Publiczny nie 

posiada dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót 

termomodernizacyjnych i robót remontowo-budowlanych mających na celu 

poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

95 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 

8 

Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych 

Technologii Żywności dla Jakości Życia w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego. Numer 

referencyjny: ZP-DK/2018/01/6 

 

Podmiot publiczny: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań 

Żywności PAN w Olsztynie 

Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy 

naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej poprzez wzmocnienie 

potencjału Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii 

Nauk w Olsztynie - Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych 

Technologii Żywności dla Jakości Życia, budującego przewagę 

konkurencyjną regionu poprzez specjalizację w branży rolno-spożywczej i 

efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej poprzez 

stworzenie nowoczesnych, zintegrowanych laboratoriów, umożliwiających 

prowadzenie kompleksowych badań oraz intensyfikację transferu wiedzy 

do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, przemysł 

spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy, a 

także usługi lek-weterynaryjne co będzie bezpośrednim wkładem nauki w 

gospodarkę regionu i kraju. Budowa nowej siedziby o powierzchni około 

9000m2 oraz planowane w przyszłości zmiany sposobu finansowania nauki 

skutkują koniecznością zapewnienia odpowiedniej elastyczności w 

zatrudnieniu pracowników oraz zapewnienia dostępu do laboratoriów 

badawczych wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt badawczy. Nowa 

i większa siedziba Instytutu, wychodząc naprzeciw nowym, strategicznym 

kierunkom badań Instytutu, otworzy przestrzeń do realizacji nowych 

projektów badawczych. Chcąc zaoferować swoje kompetencje (kadra i 

posiadana infrastruktura) dla tworzenia gospodarki innowacyjnej opartej 

na wiedzy oraz ubiegać się o duże międzynarodowe i unijne projekty 

badawcze, Instytut musiał poszerzyć swoją działalność naukowo-badawczą. 

93 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Inne 

Prowadzenie 

negocjacji 

9 

Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację 

ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Przedmiotem zamówienia (koncesji) jest: zaprojektowanie, budowa oraz 

eksploatacja obiektów parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

wybranych lokalizacjach położonych na terenie Warszawy. 

85 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Składanie ofert 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

10 

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - 

zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa 

niskoenergetycznego budynku wraz ze świadczeniem 

usług utrzymania technicznego. Numer referencyjny: 

WIM.271.29.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta 

Tarnowa 

Projekt Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (TGIS) to projekt 

infrastrukturalny, polegający na budowie obiektu laboratoryjno - 

ekspozycyjnego i usługowego, w którym zostaną ulokowane instytucje i 

działania o subregionalnym zasięgu, pobudzające potencjał rozwojowy 

miasta oraz będące nowoczesnym narzędziem realizacji polityki 

inteligentnego zarządzania miastem i subregionem, a także wspierającym 

realizację innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju szkolnictwa 

zawodowego. 

82 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Edukacja Nabór wniosków 

11 

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer 

referencyjny: WZP.271.1.48.2017/AS 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Płocka 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i 

regionu dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i 

rekreacji wodnej, a tym samym wzbogacenie obecnej oferty programowej 

o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, dla osób w różnym przedziale 

wiekowym oraz o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności. 

66 374 250,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Sport i turystyka 

Prowadzenie 

negocjacji 

12 

Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem 

infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych 

miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 

ZP.271.1.2018 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy Słupsk 

Budowa i modernizacja dróg osiedlowych na terenie gminy Słupsk zostanie 

powierzona partnerowi prywatnemu, na którym spoczywać będzie ryzyko 

budowy i dostępności. Przez określony w umowie czas partner będzie 

również zarządzał drogami, w zamian za swoje świadczenia będzie 

wynagradzany bezpośrednio z budżetu gminy, proporcjonalnie do 

wywiązania się z umowy oraz czasu jej trwania. 

49 200 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Ocena ofert 

13 

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu 

robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Mikołów 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie 

robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej, zlokalizowanych w Mikołowie, a następnie 

utrzymanie wytworzonej infrastruktury w uzgodnionym wymiarze. 

Przedsięwzięciem objętych będzie 16 budynków, w których 

zlokalizowanych jest ok. 540 mieszkań i 6 lokali użytkowych o łącznej 

powierzchni użytkowej ok 23,7 tys. m².Ostateczny zakres przedsięwzięcia 

będzie przedmiotem dialogu. 

30 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 

14 

Efektywność energetyczna 6 gmin aglomeracji opolskiej 

w formule ppp. 

 

Podmiot publiczny: Partnerstwo międzygminne Gmina 

Krapkowice - Lider i Gminy partnerskie: Chrząstowice, 

Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa (Związek 

gmin) 

Przedsięwzięcie zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

a następnie zarządzanie energią elektryczną i cieplną w obiektach 

użyteczności publicznej sześciu gmin. Założeniem jest aby nakłady 

dokonane w trakcie trwania umowy zwróciły się z oszczędności 

generowanych po realizacji inwestycji. Partner lub partnerzy będzie 

odpowiedzialny za efekt energetyczny - otrzymywać będzie 

wynagrodzenie na zasadzie opłaty za dostępność. 

30 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

15 

Świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego 

używania pojazdów samochodowych (carsharing) w 

Warszawie. Numer referencyjny: DPZ/83/KU/1/18 

 

Podmiot publiczny: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd 

Dróg Miejskich 

Przedmiot koncesji obejmuje całodobowe, krótkotrwale, bezobsługowe 

udostępnienie samochodów do wypożyczenia przez zarejestrowanych 

użytkowników na terenie m.st. Warszawy. Usługi stanowiące przedmiot 

koncesji powinny być świadczone w trybie ciągłym przez wszystkie dni w 

roku i 24 godziny na dobę. W stosunku do poprzedniego postępowania 

uległ zmianie opis przedmiotu koncesji, wzór umowy, kryteria kwalifikacji i 

podstawy wykluczenia. 

28 493 500,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Usługi 

transportowe 
Ocena ofert 

16 

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP. 

Numer referencyjny: WZP.271.1.42.2018/AR 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Płocka 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji 

energetycznej maksymalnie 34 obiektów użyteczności publicznej Miasta 

Płocka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach 

wspólnej realizacji Projektu Partner prywatny zobowiąże się do 

sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i 

robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej objętych 

zakresem Projektu. Ponadto oczekuje się, że Wykonawca wdroży w 

obiektach system zarządzania energią i będzie odpowiedzialny za 

zarządzanie energią w celu uzyskania zagwarantowanych w ofercie 

oszczędności w jej zużyciu oraz za utrzymanie technicznej sprawności 

zmodernizowanej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń w całym 

okresie trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

26 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 

17 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 

ZZP.271.16.2017 

 

Podmiot publiczny: Gmina Opoczno 

Założeniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji 

oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w 11 obiektach użyteczności 

publicznej Gminy Opoczno oraz sfinansowanie jej przynajmniej częściowo z 

oszczędności wygenerowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

25 716 481,13 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Składanie ofert 

18 

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem 

wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018 

 

Podmiot publiczny: Opera Wrocławska 

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest dalsza rozbudowa Opery Wrocławskiej 

w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zagospodarowanie 

części nieruchomości przewidzianej pod zabudowę w ramach 

Przedsięwzięcia obiektem celu publicznego oraz obiektem (obiektami) celu 

komercyjnego, zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

22 450 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Kultura 

Prowadzenie 

negocjacji 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

19 

Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer 

referencyjny: 1/K/2017 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Mienia m. st. Warszawy 

"Centrum zostało utworzone przez m.st. Warszawa w ramach realizacji 

projektu pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum 

Kreatywności Targowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 

w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 

„Kompleksowe wykorzystanie terenów pod działalność gospodarczą”. 

Powstała w ramach projektu unijnego infrastruktura jest własnością m.st. 

Warszawy, zaś jej zarząd i administrowanie powierzono Zarządowi Mienia 

m.st. Warszawy na podstawie § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 947/2016 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2016 r. w 

sprawie wyłączenia z zarządu i administrowania Zakładu Gospodarowania 

nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 

nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Targowej 56 

oraz powierzenia jej w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia m. st. 

Warszawy. Zgodnie z założeniami Zarządu Mienia m.st. Warszawy - 

Centrum zostanie przekazane zewnętrznemu Operatorowi, którego 

zadaniem będzie prowadzenie działalności gospodarczej oraz jego 

eksploatacja, przez którą rozumiemy w szczególności świadczenie usług w 

zakresie utrzymania i zarządzania oraz dokonywanie niezbędnych 

nakładów i inwestycji zmierzających do zachowania celu, w jakim ta 

infrastruktura została wybudowana. Zakłada się, iż w okresie trwałości 

projektu unijnego tj. do dnia 21 sierpnia 2021 roku Operator będzie 

prowadził działalność zbieżną z celami dofinansowanego projektu." 

18 518 933,80 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Inne 

Prowadzenie 

negocjacji 

20 

Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych 

w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. 

Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. 

Południowa oraz ul. Targowa w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Krobi 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja zadania polegająca na 

budowie lub przebudowie dróg gminnych w Krobi, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz utrzymaniem. 

17 941 612,93 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Prowadzenie 

negocjacji 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 
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Aktualny status 
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21 

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i 

nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w 

Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Świebodzice - Urząd Miejski w 

Świebodzicach 

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna (przez 

Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego) realizacja przedsięwzięcia pn. 

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku 

przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom 

Złotego Wieku w Świebodzicach. Zgodnie z zamierzeniami Podmiotu 

Publicznego, zakres realizacji przedsięwzięcia powinien obejmować w 

pierwszej kolejności zaprojektowanie oraz dokonanie przebudowy i 

rozbudowy budynku zlokalizowanego na Nieruchomości wraz z 

ewentualną dobudową budynków oraz dostosowanie budynku do 

pełnienia funkcji domu pomocy społecznej dla osób starszych przewlekle 

somatycznie chorych. 

17 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Ochrona zdrowia Ocena ofert 

22 

Budowa cmentarza komunalnego w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego na terenie Miasta Gorlice. Numer 

referencyjny: OR-III.271.2.52.2018 

 

Podmiot publiczny: Miasto Gorlice - Urząd Miejski w 

Gorlicach 

Budowa cmentarza komunalnego z domem pogrzebowym (kostnicą), 

zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową, parkingami, przebudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Dukielskiej z drogą gminną ul. Łąkowa 

oraz infrastrukturą techniczną w Gorlicach. Inwestycja polegająca na 

budowie cmentarza komunalnego nie posiada charakteru komercyjnego. 

Cmentarz komunalny będzie obiektem użyteczności publicznej służącym 

do realizacji jednego z podstawowych zadań gminy, wymienionych w 

ustawie o samorządzie gminnym. 

13 689 381,96 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Inne Nabór wniosków 

23 

Budowa i wieloletnie zarządzanie budynkiem przy ul. 

Szklarnianej 1 w Sosnowcu w formule PPP. Numer 

referencyjny: MZZL/122/2018 

 

Podmiot publiczny: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w 

Sosnowcu 

Zasadniczym założeniem Projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego 

w zakresie wybudowania budynku usługowo-biurowego (wraz z 

niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowaniem przyległego terenu) 

zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta Sosnowiec, przy ulicy 

Szklarnianej 1. W ramach wspólnej realizacji Projektu Partner zobowiąże 

się do sfinansowania, zaprojektowania w niezbędnym zakresie (tj. 

przygotowania projektów wykonawczych), przeprowadzenia robót 

budowlanych oraz późniejszego utrzymania i zarządzania nowopowstałą 

infrastrukturą. 

13 670 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Budynki 

publiczne 

Prowadzenie 

negocjacji 



Załącznik 3. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych ppp (status: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert) 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

24 

Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 

1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki 

komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Pszczyna - Urząd Miejski w 

Pszczynie 

Planowana inwestycja polega na zamianie nieruchomości zabudowanej 

przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki 

komunalne i socjalne na potrzeby gminy Pszczyna. Przedmiotem 

przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie ·i 

eksploatacja budynków komunalnych i socjalnych w mieście Pszczyna. 

Budynki mają wpisywać się w otaczającą zabudowę, lecz ich forma 

architektoniczna powinna być na tyle atrakcyjna i dobrze skomponowana, 

aby obiekt mógł w przyszłości stać się centralnym elementem spinającym 

istniejącą zabudowę wielo- i jednorodzinną. Dotyczy budynku 

komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego, o 

powierzchni użytkowej około 930 m2; 20 jednostek mieszalnych oraz 

budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Dobrawy, o powierzchni 

użytkowej około 550 m2; 16 jednostek mieszkalnych. 

9 892 652,68 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Mieszkalnictwo 

Prowadzenie 

negocjacji 

25 

Budowa kwatery składowania odpadów wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer 

referencyjny: GMP.271.17.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w 

Bisztynku 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą techniczną na 

terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do 

obowiązków Partnera Prywatnego należeć będzie sfinansowanie robót 

budowlanych, wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej 

przez Podmiot Publiczny dokumentacji oraz utrzymanie techniczne 

powstałej infrastruktury. Oprócz tego, Partner Prywatny pełnić będzie 

funkcję podmiotu zarządzającego składowiskiem odpadów. 

9 800 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Gospodarka 

odpadami 
Nabór wniosków 

26 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej w Gminie Mielno. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Gminy w Mielnie 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót 

budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej gminy Mielno oraz 

utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych 

obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia 

energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych zakresem 

przedsięwzięcia. 

9 346 241,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 

27 

Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony 

południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP). 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Mikołów 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie 

budynku biurowo-handlowo-usługowego wraz z pełną infrastrukturą 

techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, a następnie 

utrzymanie i zarządzanie powstałym obiektem w uzgodnionym wymiarze. 

Budynek powstanie przy ul. Karola Miarki w Mikołowie. Przedsięwzięcie 

jest przewidziane do realizacji na miejscu wyburzonego budynku byłej 

siedziby policji oraz oficyn położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

Urzędu Miasta oraz Rynku. 

9 300 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Rewitalizacja 

Prowadzenie 

negocjacji 



Załącznik 3. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych ppp (status: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert) 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

28 

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w 

gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności 

w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Numer 

referencyjny: GKO.271.3.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Olecko - Urząd Miasta i Gminy 

Olecko 

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olecko. 

Poprawa efektywności oświetlenia, bezpieczeństwa użytkowników dróg, 

oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji CO2. 

9 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 

29 

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia 

Górna” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Numer referencyjny: INT 271.04.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Małkinia Górna 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa jednego mieszkalnego budynku 

komunalnego, w skład którego będzie wchodzić 40 samodzielnych lokali 

mieszkalnych, o powierzchni 35-40 m2. na terenie Gminy Małkinia Górna. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 z późn. zm). W budynku 

są przewidziane piwnice lokatorskie oraz parking przed budynkiem do 

użytku mieszkańców. Budynek ma zostać wykonany w technologii 

energooszczędnej, ogrzewany gazem ziemnym. 

8 914 706,67 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Mieszkalnictwo 

Prowadzenie 

negocjacji 

30 

Zawarcie umowy koncesji na usługę szybkich płatności 

internetowych udostępnionych na stronach Ministerstwa 

Finansów zapewniającą opłatę na rzecz organu 

podatkowego. Numer referencyjny: K/1/2018/472 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Finansów 

Przedmiotem Umowy Koncesji jest zapewnienie podatnikom dostępu do 

System płatności online (szybkich płatności internetowych pay-by-link), 

który realizuje zlecenia płatnicze zgodne z art. 60 §6 Ordynacji podatkowej 

zapewniającego automatyzację wypełnienia danych przelewu, co pozwala 

wpłacającemu na dotrzymanie terminu płatności. 

8 502 047,50 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Inne 

Prowadzenie 

negocjacji 

31 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej w Gminie Będzino. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Będzino 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót 

budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Będzino oraz 

utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych 

obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia 

energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych realizacją 

przedsięwzięcia. 

6 676 720,51 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 



Załącznik 3. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych ppp (status: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert) 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

32 

Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez 

modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę 

nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania. 

Numer referencyjny: IN.271.9.2018.AR 

 

Podmiot publiczny: Gmina Lwówek Śląski - Urząd Gminy i 

Miasta Lwówek Ślaski 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych (wraz z dostawą infrastruktury oświetleniowej, materiałów, 

wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia) polegających na wymianie istniejących opraw, modernizacji, 

rozbudowy oraz konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy i 

miasta Lwówek Śląski. Realizacja niniejszego zadania ma na celu 

osiągniecie przez Zamawiającego redukcji zużycia energii elektrycznej, a co 

za tym idzie uzyskanie oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej, 

ulepszenie, poprawienie oraz unowocześnienie oświetlenia ulicznego 

poprzez jego rozbudowę oraz modernizację. Zamawiający oczekuje, że 

pozyska Wykonawcę, który sfinansuje, zaprojektuje, wykona przedmiot 

zamówienia oraz będzie pełnić rolę „konserwatora” całej infrastruktury 

oświetleniowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w okresie 

obowiązywania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6 097 560,98 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Nabór wniosków 

33 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłce. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Kobyłka 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta Kobyłka. W ramach zamówienia będzie 

odpowiedzialny za: Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; 

Dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych prawem 

pozwoleń, zgód, decyzji umożliwiających wykonanie zamówienia; 

Przeprowadzenie wymiany do 3000 opraw oświetleniowych w miejscach 

obecnego zamontowania, zlokalizowanych na terenie Miasta Kobyłka na 

lampy typu LED; Utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie 

przeprowadzonej modernizacji oraz zainstalowanie inteligentnego 

systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania 

określonego efektu energetycznego przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

6 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Składanie ofert 

34 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 

RR.271.2.10.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miedźno - Urząd Gminy 

Miedźno 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy oświetlenia dróg gminnych, 

przedsięwzięcie ma co do zasady generować oszczędności energetyczne, 

które pozwolą na przynajmniej częściowy zwrot płatności dokonywanych z 

budżetu podmiotu publicznego tytułem opłaty za dostępność na rzecz 

partnera prywatnego. 

5 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 



Załącznik 3. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych ppp (status: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert) 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

35 

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego 

typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla 

wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer 

referencyjny: GIF-IZ.271.RB-28.31.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Kobylnica - Urząd Gminy 

Kobylnica 

Przedsięwzięcie będzie obejmowało zaprojektowanie, budowę, 

sfinansowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w 

pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie 

Gminy Kobylnica wraz z utrzymaniem i/lub zarządzaniem, z zastrzeżeniem, 

iż Gmina Kobylnica może doprecyzować ostateczny zakres obowiązków 

partnera prywatnego na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas 

dialogu, np. poprzez rezygnację z powierzenia partnerowi prywatnemu 

zarządzania. Realizacja Przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim 

zapewnienie mieszkańcom Gminy Kobylnica nowoczesnego systemu 

oświetleniowego, umożliwiającego osiągnięcie: - oświetlenia lokalnych 

dróg gminnych, w szczególności na nowopowstających terenach 

mieszkaniowych, - efektu społecznego w postaci poprawy warunków 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, - efektu 

ekonomicznego - mimo realizacji nowych punktów świetlnych, zapewnienie 

ograniczonych wydatków na zakup energii elektrycznej i utrzymanie 

systemu, co będzie się przekładało na niskie wydatki bieżące budżetu 

Gminy a tym samym na brak ograniczenia możliwości inwestycyjnych 

Gminy, - efektu środowiskowego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń i 

gazów cieplarnianych (CO2) powiązanych z niskim poziomem zużycia 

energii elektrycznej. 

3 378 049,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Nabór wniosków 

36 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Granowo. 

Numer referencyjny: IRŚ.271.0.15.2018 

 

Podmiot publiczny: Gmina Granowo - Urząd Gminy w 

Granowie 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych oraz związanych z nimi dostaw, służących modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Granowo 

(wstępnie są to dwie szkoły) oraz utrzymanie tych obiektów, w tym 

zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach przy zastosowaniu 

zdalnego systemu sterowania, w celu osiągnięcia zmniejszenia kosztów 

zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz redukcji emisji CO2. 

1 500 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Prowadzenie 

negocjacji 

37 

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi 

pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w 

zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w 

miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach 

projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu. 

 

Podmiot publiczny: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i 

Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego 

Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie pomieszczeniami w 

budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo-

parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, z zastrzeżeniem braku 

możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia obiektu 

powstałego w wyniku realizacji projektu, zachowania wszelkich 

wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń 

projektu. 

1 438 636,00 zł 

Mikro (<5 mln) 
Sport i turystyka Nabór wniosków 



Załącznik 3. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych ppp (status: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert) 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów inwestycyjnych 

lub usług netto 
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podstawowy 

Aktualny status 

realizacji projektu 

38 

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na zaprojektowaniu, 

wybudowaniuparkingów dla Miasta Łodzi. Etap II. Numer 

referencyjny: DAR-ZPR-IV.7011.23.2018 

 

Podmiot publiczny: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 

Przedmiotem postępowania będzie zawarcie umowy lub kilku umów o ppp 

w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

zaprojektowaniu, wybudowaniu, eksploatacji parkingów 

wielopoziomowych w wybranych lokalizacjach na terenie centrum Łodzi. 

Brak danych Infrastruktura 

transportowa 
Nabór wniosków 

39 

Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych 

w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem. Numer 

referencyjny: ZP 271.12.2018 

 

Podmiot publiczny: Miasto Podkowa Leśna - Urząd Miasta 

Podkowa Leśna 

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem partnera prywatnego będzie 

zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z budową oraz przebudową dróg zlokalizowanych w Mieście 

Podkowa Leśna, a następnie świadczenie usług utrzymania technicznego 

przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

Brak danych Infrastruktura 

transportowa 

Prowadzenie 

negocjacji 

40 

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w 

Gminie Biskupiec na potrzeby podniesienia jej 

efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego. Numer referencyjny: BMA-ZP.271.29.2018 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Biskupcu 

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę standardu technicznego istniejącej 

infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy, co umożliwi 

wygenerowanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej. 

Ponadto w ramach zadania zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne o 

nowe punkty świetlne. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na 

obszarze objętym inwestycją. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie 

także poprawa estetyki Gminy. 

Brak danych Efektywność 

energetyczna 
Nabór wniosków 

 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH* 
(poz. nr 1-40) 

2 729 500 774,16 zł netto 

 

* łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług dla zamierzeń inwestycyjnych o statusie: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert. W niniejszej publikacji  

w odniesieniu do powyższych zamierzeń inwestycyjnych używany jest zbiorczy termin „postępowania w toku”

 



Załącznik 4. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych (status: analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy, pomysł) 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów 

inwestycyjnych lub 

usług netto 

Sektor 

podstawowy 
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projektu 

41 

Budowa Kanału Śląskiego. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Przedsięwzięcie obejmie zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę śródlądowej drogi wodnej o 

znaczeniu międzynarodowym. Kanał Śląski będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju 

śródlądowego transportu wodnego poprzez zapewnienie połączenia drogi wodnej Górnej Wisły 

z Odrzańską Drogą Wodną, co przyczyni się do włączenia tej drogi wodnej do europejskiego 

systemu transportowego, w tym również do sieci TEN-T. Ponadto powstanie międzynarodowej 

drogi wodnej, oprócz rozwoju żeglugi śródlądowej, przyczyni się do aktywizacji regionu i 

odciążenia dróg i linii kolejowych na odcinku Wrocław-Kraków. 

11 000 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

42 

Budowa kaskady odcinka Odry swobodnie 

płynącej - od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy 

Łużyckiej. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Przedsięwzięcie obejmie modernizację i rozbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej od Malczyc do 

ujścia Nysy Łużyckiej. Kaskadyzacja ww. odcinka Odry pozwoli na powstanie drogi wodnej o 

międzynarodowym znaczeniu, a także na włączenie tej drogi wodnej do sieci TEN-T. 

Podniesienie parametrów drogi wodnej umożliwi regularny transport ładunków z 

uprzemysłowionego rejonu Śląska do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz do 

portów Europy Zachodniej . 

6 600 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

43 

S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Infrastruktury MI / Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad GDDKiA 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene 

nowego odcinka drogi publicznej o długości 51,5 km w parametrach drogi dwujezdniowej 

ekspresowej. Projekt obejmuje budowę przeprawy tunelowej pod Odrą oraz 9 węzłów 

drogowych. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu 

planowanej drogi wynosi wg GPR 2015 – od 1200 do 13 000 poj. /dobę. 

3 918 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

44 

Ochrona przed wodami powodziowymi 

dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej 

ujścia do Zatoki - Stopień wodny poniżej 

Włocławka. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 

jednostka realizująca: Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Realizacja projektu zapewni w szczególności: a) zmniejszenie ryzyka powodzi poprzez 

zmniejszenie ryzyka zatorów lodowych oraz umożliwienie akcji lodołamania, b) zapewnienie 

bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku oraz powstrzymanie nadmiernej erozji 

wgłębnej poniżej stopnia Włocławek, c) przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmiany 

klimatu poprzez przeciwdziałanie suszy na obszarach o najmniejszej sumie opadów w Polsce 

oraz przywrócenie funkcji alimentacyjnej Wisły, d) zapewnienie warunków dla utworzenia IV 

klasy drogi wodnej, zgodnie z Konwencją AGN, e) zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej 

do rozruchu elektrowni systemowych dla potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

w sytuacji tzw. blackout-u. 

3 300 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

45 

S6 Koszalin-Gdańsk. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Infrastruktury MI / Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad GDDKiA 

Celem projektu jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene nowego odcinka 

drogi publicznej km w parametrach dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 117,8 km 

pomiędzy Koszalinem a węzłem Bożepole. Odcinek znajduje się na kompleksowej sieci TEN-T. 

Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu planowanej drogi 

wynosi wg. GPR 2015 – od 5 800 do 13 200 poj. /dobę. S6 w okolicach Lęborka będzie miała 

całkowicie nową lokalizację poza dotychczasową DK 6. 

3 025 166 300,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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46 

S10 Toruń - Bydgoszcz. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Infrastruktury MI / Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad GDDKiA 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene 

nowego odcinka drogi publicznej o długości 50,4 km. Odcinek znajduje się na kompleksowej 

sieci TEN-T. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu 

planowanej drogi wynosi wg GPR 2015 – od 10 800 do 14 900 poj. /dobę. 

1 575 579 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

47 

S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa MIiB / 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad GDDKiA 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene 

nowego odcinka drogi publicznej o parametrach drogi ekspresowej o długości 31,7 km. Odcinek 

będzie uwzględniony w sieci TEN-T. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach 

krajowych w korytarzu planowanej drogi wynosi wg GPR 2015 – od 16 000 do 77 000 poj. /dobę. 

(obwodnica będzie posiadała nową lokalizację w stosunku do obecnej S6). 

1 507 308 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

48 

Zagospodarowanie błoni Stadionu 

Narodowego w Warszawie. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 

Budowa hali widowiskowo-sportowej (Obiekt Publiczny) oraz zagospodarowanie obiektami 

komercyjnymi pozostałej części błoni Stadionu Narodowego w Warszawie. Prawo do 

wybudowania i eksploatowania przez okres trwania umowy PPP (zakł. do końca 2045 r.) 

Obiektów Komercyjnych ma być formą wynagrodzenia partnera prywatnego za wybudowanie i 

eksploatowanie Obiektu Publicznego. Założeniem projektu jest uniknięcie w ten sposób 

istotnych płatności na rzecz partnera prywatnego z budżetu państwa. 

1 000 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 
Rewitalizacja 

Analizy 

przedrealizacyjne 

49 

Nowe zagospodarowanie Placu 

Społecznego we Wrocławiu. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski Wrocławia 

Nowe Zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu to inwestycja, której realizacja 

planowana jest już od wielu lat. Wymaga dokonania istotnych zmian, w celu odbudowy funkcji 

mieszkalnych, komercyjnych i przestrzeni wspólnych. Inwestycja obejmuje realizację 

kompleksowej przebudowy układu komunikacyjnego i sieciowego w rejonie Placu Społecznego 

we Wrocławiu oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych. 

732 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 
Rewitalizacja 

Analizy 

przedrealizacyjne 

50 

Budowa stopnia wodnego Lubiąż. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Przedsięwzięcie obejmie budowę stopnia wodnego Lubiąż, który jest planowanym elementem 

zabudowy kaskadowej odcinka Odry swobodnie płynącej. Realizacja inwestycji pozwoli na 

wydłużenie odcinka drogi wodnej o parametrach klasy międzynarodowej oraz będzie istotnym 

krokiem w kierunku włączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do europejskiego systemu 

transportowego, w tym również do sieci TEN-T. Budowa stopnia wodnego Lubiąż umożliwi 

regularną i bezpieczną żeglugę z uprzemysłowionych rejonów Śląska do portów morskich w 

Szczecinie i Świnoujściu oraz portów Europy Zachodniej, a także przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa powodziowego oraz umożliwi produkcję energii elektrycznej. 

400 000 000,00 zł 

Bardzo duże (250-500 

mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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51 

Budowa kolei gondolowej w Dusznikach-

Zdroju. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w 

Dusznikach-Zdroju 

Przedsięwzięcie dotyczy zaprojektowania, budowy i eksploatacji kolei gondolowej oraz 

obiektów restauracyjno-hotelarskich przy stacjach początkowej i końcowej kolei. 

Wynagrodzeniem koncesjonariusza mają być dochody ze sprzedaży biletów i usług 

restauracyjno-hotelarskich. 

160 000 000,00 zł 

Duże (100-250 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

52 

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska Przemyśl 

- Urząd Miejski w Przemyślu 

Przedsięwzięcie będzie obejmować następujące zadania: (1) budowę nowych basenów i nowych 

obiektów o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym oraz modernizację i rozbudowę 

dotychczasowych obiektów Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego, (2) utrzymanie, 

eksploatację i zarządzanie obiektami, (3) świadczenie w oparciu o obiekty usług edukacyjnych i 

rekreacyjnych na rzecz mieszkańców i turystów. 

143 000 000,00 zł 

Duże (100-250 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

53 

Zagospodarowanie fortu VIIA „Służewiec”. 

Podmiot publiczny: Wytwórnia Filmów 

Dokumentalnych i Fabularnych 

WFDiF wstępnie zakłada realizację projektu w następującym zakresie rzeczowym: 1) Część 

deweloperska, posiadająca funkcję: mieszkaniową; usługową w jednym z budynków: dom 

seniora/ akademik lub hotel z częścią konferencyjną; usługową w parterze budynków: klub 

fitness lub inny klub sportowy, drobne sklepy handlowo-usługowe, apteka, ewentualne 

placówki zdrowotne; inną – jeśli będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. 2) Część 

kulturalno-rekreacyjna, obejmująca fort (koszary) i park. Funkcje: sale konferencyjno-kinowe w 

konwencji ARThouse, imprezy plenerowe, w tym targi śniadaniowe w parku, ścieżki pieszo-

rowerowe z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci), plansze multimedialne, lokale 

gastronomiczne z możliwością wyświetlania filmów. Ostateczny zakres realizacji projektu 

będzie wynikać z negocjacji ze stroną prywatną. 

126 296 881,24 zł 

Duże (100-250 mln) 
Rewitalizacja 

Analizy 

przedrealizacyjne 

54 

Budowa nowego stadionu Stomilu w 

Olsztynie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Olsztyna 

Projekt polega na wybudowaniu w oparciu o zleconą przez Miasto w drodze konkursu 

dokumentację (została opracowana), zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji, utrzymaniu 

obiektu - Stadionu Miejskiego w Olsztynie, pełniącego funkcje stadionu piłkarskiego. 

98 794 865,41 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

55 

Budowa wysoko energooszczędnych 

przedszkoli publicznych w Warszawie w 

miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Stołeczne 

Warszawa - Biuro Infrastruktury Urzędu 

Miasta Stołecznego Warszawy 

Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu Stolbud-Ciechanów i 

zaprojektowanie w ich miejsce oraz budowę 7 energooszczędnych budynków przedszkolnych. 

65 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Edukacja 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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56 

Budowa instalacji do termicznego 

unieszkodliwiania, z odzyskiem 

energii/ciepła, frakcji energetycznej 

odpadów powstałej w wyniku sortowania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Podmiot publiczny: Częstochowskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcie zakłada budowę instalacji do termicznego unieszkodliwiania, z odzyskiem 

energii/ciepła, frakcji energetycznej odpadów powstałej w wyniku sortowania zmieszanych 

odpadów komunalnych, jednak zakres techniczny jak i model wynagrodzenia strony prywatnej 

są jeszcze przedmiotem analiz. 

65 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 

Gospodarka 

odpadami 

Analizy 

przedrealizacyjne 

57 

Utworzenie Staszowskiego Centrum 

Przedsiębiorczości w ramach 

wielofunkcyjnego obszaru aktywności 

gospodarczej. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Staszów - Urząd 

Miasta i Gminy w Staszowie 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie nieruchomości obejmujących 

zabudowane działki będące własnością Skarbu Państwa, użytkowane wieczyście przez PKS Sp. z 

o.o. w Staszowie, SCP Sp. z o.o. w Staszowie i Gminę Staszów. 

60 505 700,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 

Budynki 

publiczne 

Analizy 

przedrealizacyjne 

58 

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy i miasta Chocianów. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Chocianów - 

Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie 

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów o łącznej długości 96,2 km. 

60 230 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Analizy 

przedrealizacyjne 

59 

Zagospodarowanie kwartału w centrum 

Miasta Tarnowskie Góry po byłych 

zakładach odzieżowych Tarmilo w formule 

partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Tarnowskie Góry 

- Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do rewitalizacji przestrzeni centrum Miasta Tarnowskie 

Góry poprzez zagospodarowanie terenu po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo. 

Zagospodarowanie kwartału ma stworzyć nowe funkcje kulturalne, usługowe i publiczne 

podnosząc atrakcyjność Rynku oraz przyległych ulic. Wśród rozpatrywanych funkcji przewiduje 

się utworzenie nowej siedziby muzeum, salę audiowizualną, hotel wraz z Wellness & Spa oraz 

zaplecze usługowo – handlowe. Przedmiotem planowanego PPP jest zaprojektowanie, 

wybudowanie, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie i utrzymanie Kompleksu w skład 

którego wchodzi: Muzeum miejskie, Sala audiowizualna, Powierzchnia komercyjna na potrzeby 

handlu i usług, zaplecze hotelowe, konferencyjne i gastronomiczne, zaplecze rekreacyjne – SPA. 

59 322 850,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Rewitalizacja 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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60 

"Europejskie Centrum Diagnostyki 

Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej 

Matki i Dziecka w Warszawie” oraz 

„Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 

 

Podmiot publiczny: Instytut Matki i Dziecka 

w Warszawie 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia ppp jest wybudowanie nowego obiektu IMiD, 

mieszczącego nowo utworzone „Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i 

Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz część prowadzonej w IMiD działalności 

klinicznej ”Centrum Kliniczne Matki i Dziecka”. 

50 245 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Ochrona zdrowia 

Analizy 

przedrealizacyjne 

61 

Przebudowa Placu Wolności w Kielcach 

wraz z budową parkingu podziemnego. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Kielce - Urząd 

Miasta Kielce 

Projekt obejmuje przebudowę Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu 

podziemnego, a także budową obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej 

elementów zagospodarowania. Główną część inwestycji stanowi budowa dwupoziomowego 

podziemnego parkingu, usytuowanego pod powierzchnią istniejącego Placu Wolności, na około 

261 miejsc parkingowych. Przedmiotem inwestycji jest również zagospodarowanie przestrzeni 

na i wokół Placu Wolności. Na powyższe składają się elementy: infrastruktura techniczna, mała 

architektura, amfiteatr, miejsce zabaw oraz tereny zieleni. 

48 585 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Analizy 

przedrealizacyjne 

62 

Wybór operatora usług hotelarskich, 

gastronomicznych i cateringowych dla 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 

Podmiot publiczny: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu 

Projekt zakłada przejęcie przez prywatnego operatora infrastruktury hostelu jak i 

gastronomicznej, która stanowi zaplecze muzeum. Koncesjonariusz na własne ryzyko 

przeprowadzi jej modernizację, a następnie będzie eksploatował w celu odzyskania 

poniesionych nakładów. 

41 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Kultura 

Analizy 

przedrealizacyjne 

63 

Budowa biurowca przy zajezdni na 

Limanowskiego. 

 

Podmiot publiczny: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. 

z o.o. 

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku o charakterze biurowym, częściowo 

przeznaczonym na użytek publiczny, a częściowo komercyjny. 

40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Budynki 

publiczne 

Analizy 

przedrealizacyjne 

64 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w 

Płocku. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Płocka 

Przedsięwzięcie zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, co ma skutkować 

ograniczeniem kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego w Płocku. 

40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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65 

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-

turystycznego w oparciu o wody siarczkowe 

w obszarze Jeziora Tarnobrzeskiego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Tarnobrzeg - 

Urząd Miasta Tarnobrzega 

Projekt zakłada budowę kompleksu rekreacyjnego z funkcją gastronomiczną, hotelową, 

konferencyjną i rekreacyjną. Teren wokół jeziora jest obszarem poprzemysłowym, na którym do 

początku lat 90 ubiegłego stulecia funkcjonowały zakłady wydobywcze i przetwórcze siarki. 

Teren został poddany procesowi rekultywacji, która została zakończona w 2010 r. 

30 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

66 

Budowa w Bystrzycy Kłodzkiej krytej 

pływalni z terenem rekreacyjnym w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Bystrzyca 

Kłodzka – Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Przedsięwzięcie zakłada powstanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Górze Parkowej, w 

miejsce wyeksploatowanego basenu. Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera 

prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, dalej „Przedsięwzięcie”. Przedmiotem 

Przedsięwzięcia jest zaprojektowanie (zmiana istniejącego projektu), sfinansowanie i wykonanie 

robót budowlanych w zakresie inwestycji związanej z budową krytej pływalni w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Oprócz budowy nowego obiektu i zagospodarowania terenu wokół budynku 

planowana jest także rozbiórka istniejących na działce obiektów budowlanych. Planowana jest 

również przebudowa istniejącego układu drogowego na działkach sąsiednich i parking. 

Planowane Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce 200 obręb 0003 Zacisze, części działki 

nr 201 i dz. nr 26 obręb Zacisze (droga dojazdowa i parking), dla których organem nadzorującym 

jest Miasto Bystrzyca Kłodzka. Głównym celem Przedsięwzięcia pt. „Budowa krytej pływalni w 

Bystrzycy Kłodzkiej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” jest zapewnienie 

mieszkańcom miejscowości i okolic całorocznego dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

28 799 031,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

67 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Pieniążkowo, Ostrowite, 

Półwieś, Kolonia Ostrowicka, Stary Młyn, 

Dąbrówka, Widlice, Opalenie, Rakowiec, 

Pilcki, Bielica, Jaźwiska, Aplinki, Rzym, 

Potłowo wraz z oczyszczalnią ścieków w 

Gminie Gniew. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Gniew - Urząd 

Miasta i Gminy Gniew 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci instalacji kanalizacji sanitarnej mieszanej – 

grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej 

sieciowej, przepompowni strefowych oraz zbiorników bezodpływowych pozwoli na ekologiczne 

odprowadzenie ścieków od ok. 2600 osób. Całkowita długość sieci kanalizacyjnych to ok. 28 km. 

26 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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68 

Budowa lodowiska krytego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Krosna 

Projekt, (który jest częścią większej inwestycji pn. „Centrum Rekreacyjno – Sportowe przy ul. 

Bursaki w Krośnie”, obejmującej m.in. istniejący już stadion z bieżnią i trybuną, kryte korty 

tenisowe, kompleks boisk piłkarskich, kompleks basenów otwartych oraz planowane do 

realizacji centrum zdrowia, odnowy biologicznej i urody (SPA) wraz z krytym basenem i 

hotelem), zakłada budowę nowego, dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego 

lodowiska krytego, na miejscu dotychczasowego lodowiska zewnętrznego. W ramach inwestycji 

powstanie kompleks sportowy składający się z hali lodowej z profesjonalną płytą do short 

tracku, hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego, curlingu oraz do ślizgawek wraz z funkcjami 

towarzyszącymi – zapleczem szatniowym, socjalnym, biurowym, technicznym i handlowym oraz 

niezbędnymi instalacjami. Obiekt, który został zapropjektowany tak, aby na stosunkowo 

minimalnej powierzchni można było zrealizować maksymalny program funkcjonalny, dzięki 

spełnieniu wymagań polskich i międzynarodowych federacji sportów „lodowych”, pozwoli na 

prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywanie zawodów w ww. dyscyplinach i będzie posiadał 

widownię dla ok. 700 osób oraz miejsca dla niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również 

zagospodarowanie terenu wokół obiektu (m.in. elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, 

parkingi i infrastruktura techniczna). Dzięki rekomendacjom oraz deklaracjom Polskiego 

Komitetu Olimplijskiego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Hokeja 

na Lodzie oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, miasto aspiruje do tego, aby 

planowana inwestycja stała się Podkarpackim Centrum Sportów Lodowych. 

22 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

69 

Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie 

wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki 

na potrzeby aglomeracji Dukla i Równe. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Dukla - Urząd 

Miejski w Dukli 

W ramach analizowanego przedsięwzięcia planowana jest budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Wietrzno w gminie Dukla, która to oczyszczalnia docelowo obsługiwać będzie 

około 12.000 mieszkańców z terenów aglomeracji Dukla oraz Równe, a także z innych 

miejscowości gminy. 

20 045 457,90 zł 

Małe (20-50 mln) 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Analizy 

przedrealizacyjne 

70 

Termomodernizacja placówek oświatowych 

w Lublinie. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Lublin 

Projekt zakłada termomodernizację wybranych budynków użyteczności publicznej (wraz z 

systemem sterowania energią), która będzie sfinansowana, zaprojektowana i przeprowadzona 

przez partnera prywatnego w zamian za wynagrodzenie w postaci opłaty za dostępność, 

powiązanej ze skalą oszczędności energetycznej, osiągniętej dzięki działaniom partnera 

prywatnego. 

20 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Analizy 

przedrealizacyjne 

71 

Budowa obiektu sportowego z basenem w 

Bezrzeczu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Dobra - Urząd 

Gminy Dobra 

Przedsięwzięcie dotyczy budowy infrastruktury sportowej w Bezrzeczu, koncesyjny model 

współpracy zakłada, że partner prywatny zrealizuje i sfinansuje inwestycję, a podmiot publiczny 

przejmie mniejszą część popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia. 

19 106 370,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 



Załącznik 4. Zestawienie zamierzeń inwestycyjnych (status: analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy, pomysł) 

 
 

 
132 

Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów 

inwestycyjnych lub 

usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji 

projektu 

72 

Budowa i eksploatacja Wielofunkcyjnego 

Domu Pogrzebowego na Cmentarzu 

Komunalnym koło Dywit. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Olsztyna 

Projekt dotyczy budowy Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego wraz ze spopielarnią. 
14 700 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Inne 

Analizy 

przedrealizacyjne 

73 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

komunalną oczyszczalnią ścieków w m. 

Wola Osowińska. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Borki - Urząd 

Gminy Borki 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną 

oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Osowińska. Zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, zakres działań obejmuje w szczególności budowę: 1) kolektorów 

głównych grawitacyjnych z przyłączami, 2) kolektorów ciśnieniowych wraz z uzbrojeniem, 3) 

przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną zasilania oraz zjazdami z dróg publicznych, 

4) studzienek kanalizacyjnych, 5) biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową z 

przyłączem wodociągowym, instalacjami elektrycznymi zasilania, monitoringiem i placem 

manewrowym, 6) chodnika. Sieć kanalizacyjna: 1) sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej – 13 

183,3 m 2) sumaryczna długość przyłączy – 7 209,8 m 3) liczba przyłączy – 247 szt. 

10 820 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Analizy 

przedrealizacyjne 

74 

Budowa układu kogeneracyjnego na terenie 

Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy. 

 

Podmiot publiczny: Miejska Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o. (MGK) w Oleśnicy 

Projekt zakłada wybudowanie na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy przy ul. 

Ciepłej 2 układu kogeneracyjnego składającego się z czterech agregatów o mocy pojedynczej 

jednostki 0,648 MWc. Partner Prywatny odpowiadać będzie za wybudowanie zgodnie z 

istniejącym projektem, sfinansowanie, zrealizowanie i eksploatację przez cały okres trwania 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, układów kogeneracyjnych na terenie Zakładu 

Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy. Partner Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w 

osiągnięciu celu przedsięwzięcia. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie sprzedaż 

energii cieplnej oraz energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Cieplnej w ilości pokrywającej 

jego potrzebny własne. Pozostała ilość energii pozostaje do dyspozycji Partnera Prywatnego i 

Partner Prywatny uprawniony będzie do dalszej sprzedaży tej energii. 

8 293 967,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Energetyka 

Analizy 

przedrealizacyjne 

75 

Innowacyjne systemy zarządzania energią - 

Kompleksowa modernizacja obiektów 

oświatowych Powiatu Świebodzińskiego. 

 

Podmiot publiczny: Powiat Świebodziński - 

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest sfinansowanie, zaprojektowanie oraz wykonanie prac 

termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych w budynkach oświatowych Powiatu 

Świebodzińskiego, zlokalizowanych na terenie miasta Świebodzin. Realizacja Przedsięwzięcia 

ma na celu poprawę efektywności energetycznej czterech oświatowych budynków. 

7 641 463,70 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Analizy 

przedrealizacyjne 

76 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Jasieniec. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Jasieniec - Urząd 

Gminy Jasieniec 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasieniec – projekt ma na celu wymianę 

źródeł światła przy drogach i placach na terenie Gminy Jasieniec na energooszczędne lampy 

typu LED. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez 

system oświetlenia ulicznego oraz efektywniejsze zarządzanie systemem. 

1 650 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 

Analizy 

przedrealizacyjne 
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77 

Budowa basenów pływających na Wiśle. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Stołeczne 

Warszawa, jednostka realizująca: Zarząd 

Zieleni m.st. Warszawy 

Projekt ma na celu budowę na warszawskim odcinku Wisły basenów pływających usytuowanych 

w korycie rzeki. Projekt z jednej strony odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców coraz 

liczniej wypoczywających na Wisłą, a z drugiej strony nawiązuje do przedwojennych czasów, gdy 

baseny pływające na Wiśle funkcjonowały i były atrakcją dla mieszkańców. 

Brak danych Sport i turystyka 
Analizy 

przedrealizacyjne 

78 

Świadczenie usług publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Podmiot publiczny: Powiat Miński - 

Starostwo Powiatowe w Mińsku 

Mazowieckim 

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. 

Transport drogowy, powiatowe przewozy pasażerskie na obszarze Powiatu Mińskiego oraz na 

obszarze powiatów sąsiednich pod warunkiem zawarcia stosownych porozumień. 

Brak danych Usługi 

transportowe 

Analizy 

przedrealizacyjne 

79 

Budowa Portu Centralnego – rozwój 

głębokowodnej części Portu Gdańsk. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Morskiego Portu 

Gdańsk S.A. 

Projekt Budowa Portu Centralnego jest bezpośrednio związany z koniecznością przestrzennego 

rozwoju portu. Wpisany jest w Strategię Rozwoju Portu Gdańsk do 2030 roku. Budowa Portu 

Centralnego na wodach Zatoki Gdańskiej to sztandarowy projekt Portu Gdańsk. Port Centralny 

w założeniach ma stanowić nowy obszar aktywności gospodarczej prowadzonej w gdańskim 

porcie, oferujący potencjalnym kontrahentom najwyższą jakość obsługi. Dotyczy to zarówno 

dostępu transportowego od strony wody (nabrzeża głębokowodne), jak i lądu (efektywna 

komunikacja zapleczowa), a także potencjału dostępnych terenów rozwojowych. Realizacja 

projektu Portu Centralnego stanowi niepowtarzalną okazję dokonania skoku jakościowego w 

odniesieniu do usług oferowanych przez port. Skok ten odnosi się zarówno do poprawy 

parametrów technicznych i operacyjnych terminali i baz przeładunkowych funkcjonujących 

obecnie w porcie, jak również do lokalizacji nowych usług w Gdańsku. 

6 000 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Poszukiwanie 

doradcy 

80 

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie 

Gdynia. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Portu Morskiego 

Gdynia S.A. 

Koncepcja projektu zakłada budowę nowej głębokowodnej (umożliwiającej obsługę 

największych statków oceanicznych zdolnych do wpłynięcia na Morze Bałtyckie) infrastruktury 

portowej w Porcie Gdynia. Zaplanowano budowę w II etapach terminala kontenerowego o 

docelowej zdolności przeładunkowej 4 mln TEU (z rezerwą szczytową), dodatkowo potencjalny 

terminal uniwersalny, oraz potencjalne drugie stanowisko przeładunku paliw płynnych i terminal 

LNG. Projekt umożliwi także dostosowanie portu do obsługi największych statków 

wycieczkowych w Basenie II. Komplementarny projekt obejmuje także m.in. przebudowę wejścia 

do portu, w tym falochronów, którego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A nie może wykonać 

samodzielnie – zgodnie z prawem jest to kompetencja Urzędu Morskiego. 

3 292 289 770,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Poszukiwanie 

doradcy 
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81 

Budowa parkingu podziemnego w Ustce 

wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności 

i budową Centrum Biblioteczno-

Kulturalnego. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Ustka – Urząd 

Miasta Ustka 

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, budowie, wieloletnim 

zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji. Zakres 

rzeczowy inwestycji będzie polegać na: (1) wybudowaniu w obszarze Placu Wolności w Ustce: 

parkingu podziemnego o pojemności co najmniej 147 miejsc postojowych [w tym 22 na potrzeby 

Centrum Biblioteczno-Kulturalnego] wraz z pasażem usługowym; Usteckiego Centrum 

Biblioteczno-Kulturalnego, 73 naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół Placu 

Wolności oraz (2) zagospodarowaniu powierzchni Placu Wolności łącznie z prawem do 

zabudowy obiektem mieszkaniowym lub usługowym wydzielonej części nieruchomości oraz 

ewentualną przebudową układu komunikacyjnego i infrastruktury towarzyszącej. 

40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 

Poszukiwanie 

doradcy 

82 

Modernizacja/utworzenie nowej spalarni 

odpadów medycznych SPSK Nr 1. 

 

Podmiot publiczny: Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie 

Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie istniejącej na terenie infrastruktury, którą dysponuje 

podmiot publiczny, instalacji utylizacji odpadów do standardów wymaganych dla spalarni 

odpadów medycznych. Partner w zamian za swoje zaangażowanie, będzie czerpał z instalacji 

zyski na zasadach ryzyka rynkowego/popytu. 

20 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Ochrona zdrowia 

Poszukiwanie 

doradcy 

83 

Budowa obiektu zbiorowego zamieszkania 

na potrzeby sportu, rekreacji i organizacji 

imprez kulturalnych. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Kętrzyn 

Przedsięwzięcie dotyczy sfinansowania, budowy i eksploatacji infrastruktury umożliwiającej 

lepsze wykorzystanie infrastruktury sportu i rekreacji, zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości 

inwestycji jak i w całym mieście. Projekt zakłada współpracę w zakresie zapewnienia miejsc 

pobytu sportowcom odwiedzającym Kętrzyn. 

8 326 195,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka 

Poszukiwanie 

doradcy 

84 

Dokończenie budowy Hali widowiskowo-

sportowej w Chociwlu, połączone 

z utrzymaniem i zarządzaniem całym 

obiektem. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w 

Chociwlu 

Przedmiotem projektu jest dokończenie budowy Hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, 

połączone z utrzymaniem i zarządzaniem całym obiektem. 

2 957 529,00 zł 

Mikro (<5 mln) 
Sport i turystyka 

Poszukiwanie 

doradcy 

85 

Budowa Terminalu Kontenerowego w 

Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu. 

 

Podmiot publiczny: Zarząd Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście S.A. 

Projekt ma na celu budowę terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, a 

jego realizacja obejmować będzie m.in. przeprowadzenie prac przygotowawczych, budowę 

niezbędnej infra- oraz suprastruktury. Powstały terminal kontenerowy ma zapewnić dalszy 

wzrost ekonomiczny portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz zapewnić obsługę 

przewidywanego zapotrzebowania w tym rejonie. 

3 500 000 000,00 zł 

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 
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86 

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w 

Gdańsku. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Gdańsk - Urząd 

Miejski w Gdańsku 

Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 7,5 ha terenu stanowiącego dzielnicę Nowy Port w 

Gdańsku. Obecnie w dzielnicy prowadzona jest rewitalizacja. W celu uzupełnienia działań 

rewitalizacyjnych w ramach PPP proponuje się budowę następujących obiektów celu 

publicznego: budowa przedszkola i punktu opieki dzieci do lat 3, budowa budynku z 

mieszkaniami komunalnymi, remont nawierzchni 5 dróg i budowa 2 nowych dróg, remont 

głównego placu przy Ul. Wolności, nowy budynek dla osób bezdomnych. W ramach 

przedsięwzięcia PPP odrestaurowany również zostanie zabytkowy Dwór Fischera wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany zostanie park (Szaniec Zachodni) oraz 

uporządkowanych i zagospodarowanych zostanie kilka obszarów stanowiących obecnie 

klepisko. 

447 511 000,00 zł 

Bardzo duże (250-500 

mln) 

Rewitalizacja Pomysł 

87 

Przygotowanie infrastruktury przemysłowej 

w ramach rewitalizacji terenów miejskich. 

 

Podmiot publiczny: Rewitalizacja Sp. z o.o. 

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia, 

polegającego na budowie pełnej infrastruktury, obejmującej uzbrojenie terenu oraz 

infrastrukturę drogową, a także budowę hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalnymi 

i komercjalizacji powstałej zabudowy. 

250 000 000,00 zł 

Bardzo duże (250-500 

mln) 

Rewitalizacja Pomysł 

88 

Budowa Konstancińskiego Centrum 

Uzdrowiskowego. 

 

Podmiot publiczny: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji - jednostka 

realizująca: Centralny Szpital Kliniczny 

MSWiA w Warszawie 

Ośrodek w Konstancinie przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zostanie 

powołany, jako odrębna, nowoczesna jednostka w strukturze szpitala w celu rozszerzenia i 

uzupełnienia zakresów obecnie realizowanych świadczeń zdrowotnych dla pełnego, 

kompleksowego leczenia pacjentów ze schorzeniami głownie kardiologicznymi, ale również 

innymi wymagającymi leczenia uzdrowiskowego. Głównymi odbiorcami usług świadczonych w 

ośrodku będą pacjenci i kuracjusze trafiający poprzez NFZ, ZUS, KRUS i PFRON. Powstanie 

ośrodka rehabilitacyjno sanatoryjnego pozwoli na przeniesienie pacjentów hospitalizowanych w 

oddziałach szpitalnych i zwolnienie zajmowanych łóżek. Spowoduje to skrócenie kosztów 

pobytu w drogich oddziałach specjalistycznych oraz pozwoli na przyjęcie kolejnych pacjentów 

oczekujących na hospitalizację diagnostyczną lub zabiegową. Tym samym wpłynie na 

racjonalizację wykorzystania zasobów. 

100 000 000,00 zł 

Duże (100-250 mln) 
Ochrona zdrowia Pomysł 

89 

Budowa kompleksu rekreacyjno-

balneologicznego na terenie wyspy 

Pociejewo. 

 

Podmiot publiczny: Geotermia Konin Sp. z 

o.o. 

Budowa kompleksu rekreacyjno-balneologicznego w oparciu o własny odwiert geotermalny. 

Projekt przewiduje realizację zespołu basenów, zarówno w hali jak i na wolnym powietrzu wraz z 

różnorodnymi atrakcjami, w tym parkiem wodnym dla dzieci. 

60 000 000,00 zł 

Średnie (50-100 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

90 

Rozwój systemu kanalizacji w Węglińcu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Węgliniec - Urząd 

Gminy i Miasta w Węglińcu 

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia, 

polegającego na budowie infrastruktury obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej w obszarze 

zwartej zabudowy w Czerwonej Wodzie, Ruszowie i Starym Węglińcu oraz modernizacji sieci 

kanalizacyjnej w Węglińcu. 

42 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Gospodarka 

wodno-

kanalizacyjna 

Pomysł 
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91 

Budowa nowego Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Krakowa 

Celem projektu jest realizacja budowy nowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. 
40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Budynki 

publiczne 
Pomysł 

92 

Budowa krytej pływalni wraz z częścią 

rekreacyjną w Lublińcu. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Lubliniec - Urząd 

Miejski w Lublińcu 

Przedsięwzięcie polega na budowie, finansowaniu a następnie eksploatacji pływalni wraz z 

infrastrukturą umożliwiającą całoroczne treningi płetwonurków (11 - metrowa wieża do 

nurkowania). 

40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

93 

Budowa mieszkań komunalnych. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Nysie 

Projekt przewiduje powstanie budynków przeznaczonych na mieszkania komunalne, w formule 

ppp. 

40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Mieszkalnictwo Pomysł 

94 

Wybór partnera prywatnego dla 

przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie 

zabytkowego budynku dawnej Stacji Filtrów 

przy ul. Łaziennej w Poznaniu”. 

 

Podmiot publiczny: Aquanet S.A. 

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia 

polegającego na rewitalizacji oraz zagospodarowaniu zabytkowego budynku dawnej Stacji 

Filtrów przy ul. Łaziennej w Poznaniu i jego najbliższego otoczenia. 

40 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Rewitalizacja Pomysł 

95 

Modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto 

Koszalin. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasto Koszalin - 

Urząd Miejski w Koszalinie 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 22 budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. W ramach realizacji przedsięwzięcia partner 

prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania, jak i również 

przeprowadzenia prac modernizacji energetycznej budynków objętych zakresem. Od partnera 

prywatnego będzie również wymagane wdrożenie w termomodernizowanych budynkach 

systemu zarządzania energią, a przede wszystkim będzie on odpowiedzialny za zarządzanie 

energią w celu osiągnięcia zagwarantowanych w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz 

utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanych budynków i zainstalowanych urządzeń w 

całym okresie trwania umowy. 

36 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Pomysł 

96 

Modernizacja i rozbudowa systemu dróg 

powiatu Świeckiego. 

 

Podmiot publiczny: Powiat Świecki - 

Starostwo Powiatowe w Świeciu 

Przedsięwzięcie zakłada modernizację i częściową rozbudowę systemu drogowego 

znajdującego się w zarządzie powiatu z siedzibą w Świeciu. Przedsięwzięcie zakłada 

wynagrodzenie partnera w modelu opłaty za dostępność. 

30 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 
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97 

Dwór Wadów. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska Kraków 

reprezentowana przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Krakowie 

Przeprowadzenie generalnego remontu (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków) wraz z 

przystosowaniem do prowadzenia zaproponowanej działalności (w tym 120 m² z 

przeznaczeniem jako dom kultury). 

30 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Rewitalizacja Pomysł 

98 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w formule PPP. 

 

Podmiot publiczny: Miasto i Gmina Pleszew 

- Urząd Miasta i Gminy Pleszew 

Zakres inwestycji realizowanej w formule PPP obejmowałby następujące zadania: Zadanie nr 1 – 

Budowa budynku mieszkalno-użytkowego ul. Poznańska – ul. M. Bogusza w Pleszewie. Zadanie 

nr 2 – Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie. 

30 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Mieszkalnictwo Pomysł 

99 

Parkingi w Śródmieściu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasto Koszalin - 

Urząd Miejski w Koszalinie 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację 

parkingów wraz z Infrastrukturą towarzyszącą: 1. Parking wielopoziomowy przy ul. 

Grunwaldzkiej. Parking pięciopoziomowy o powierzchni zabudowy 3 500 m2 i powierzchni 

użytkowej 16 770 m2 – 600 miejsc parkingowych. 2. Parking dwupoziomowy przy ul. 

Dąbrowskiego Parking dwupoziomowy o powierzchni zabudowy 2 700m2 i powierzchni 

użytkowej 5 175 m2 - 180 miejsc parkingowych. 3. Parking przy ul. Biskupa Czesława Domina. 

Parking dwupoziomowy o powierzchni parkingu podziemnego 729 m2 i powierzchni parkingu na 

terenie 1 487 m2 – 97 miejsc parkingowych. Budowa parkingów jest jednym z głównych 

elementów szerszej koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji koszalińskiego śródmieścia 

mającego na celu m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w jego obszarze. Parkingi 

wielopoziomowe zlokalizowane będą na obrzeżach śródmieścia z docelową funkcją 

umożliwienia pozostawienia pojazdu przed wejściem do ścisłego centrum miasta (śródmieścia) 

bądź zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na transport niskoemisyjny. 

29 300 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 

100 

Budowa basenu przy zespole szkół w 

Puchaczowie. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Puchaczów - 

Urząd Gminy Puchaczów 

Budowa basenu przy Zespole Szkół w Puchaczowie. 
27 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 
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101 

Budowa przystani jachtowej na Jeziorze 

Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasto Koszalin - 

Urząd Miejski w Koszalinie 

Zakres inwestycji obejmuje budowę przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, w tym: budynek administracyjno - socjalny, wiata magazynowa na sprzęt 

pływający, sieci sanitarne i energetyczne oraz roboty hydrotechniczne obejmujące, m. in.: roboty 

pogłębiarskie, pomost falochronowy, pomosty, nabrzeże. Celem przedsięwzięcia jest rozwój 

potencjału turystycznego oraz rozszerzenie oferty sportowej i turystycznej Koszalina poprzez 

zapewnienie turystom i mieszkańcom miasta dostępu do wielofunkcyjnej infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej. Jezioro Jamno zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie Morza 

Bałtyckiego. Zajmuje dziewiąte miejsce na liście największych polskich jezior, a trzecie, po Dąbiu 

i Miedwiu, w województwie zachodniopomorskim. Obszar ten jest w szczególności w okresie 

wiosenno-letnim bardzo licznie odwiedzany przez turystów z całej Polski oraz turystów 

zagranicznych Jezioro Jamno jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania sportów wodnych i 

turystyki wodnej. Nad akwenem znajdują się mniejsze przystanie żeglarskie. W okresie letnim na 

jeziorze Jamno odbywają się rejsy statkiem turystycznym „Koszałek”. Budowa przystani 

jachtowej będzie docelowo głównym ośrodkiem atrakcji turystycznej na jeziorze Jamno. 

25 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

102 

Centrum sportowo-rekreacyjne z zapleczem 

rehabilitacyjnym i odnowy biologicznej 

Turczynek. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta 

Milanówka 

Przedsięwzięcie dotyczy realizacji inwestycji podnoszącej jakość oferty sportowej i turystycznej 

gminy Milanówek. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie 

przedsięwzięcia, finansując konieczne do jego przeprowadzenia nakłady inwestycyjne. 

24 500 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

103 

Zaprojektowanie oraz wykonanie budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem w Gminie Miejskiej 

Giżycko. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska Giżycko - 

Urząd Miejski w Giżycku 

Celem realizacji Przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko, 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem z łączną liczbą 100 lokali 

mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem oraz utrzymywanie tych budynków i zarządzanie 

nimi przez okres nie krótszy niż 15 lat i nie dłuższy niż 30 lat od daty ich wybudowania, z 

zastrzeżeniem że najemcy lokali mieszkalnych będą mieli możliwość nabycia ich własności. 

22 421 840,12 zł 

Małe (20-50 mln) 
Mieszkalnictwo Pomysł 
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104 

Zawarcie umowy na usługi Operatora 

Infrastruktury świadczone w ramach 

partnerstwa publiczno -prywatnego w 

projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć 

Szkieletowa. 

 

Podmiot publiczny: Województwo Śląskie - 

jednostka realizująca: Śląskie Centrum 

Społeczeństwa Informacyjnego 

Projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” (ŚRSS) został zrealizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II 

Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. 

Wartość projektu wyniosła ponad 44 mln zł. Projekt w 85% został sfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część pochodziła ze 

środków własnych Województwa Śląskiego. W ramach projektu powstała infrastruktura 

światłowodowa o długości 454,76 km. Budowa sieci została zakończona w grudniu 2015 roku. 

Jednym z podstawowych celów budowy ŚRSS było pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną 

obszarów województwa wykluczonych cyfrowo – tzw. białych i szarych plam. W efekcie 

powstała sieć składająca się z dwóch oddzielnych części: północnej o długości 251,28 km i 

południowej, która liczy 203,48 km. Część północna łączy m.in. Tarnowskie Góry, Lubliniec, 

Kłobuck, Częstochowę, Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. W zasięgu części 

południowej znajdują się m.in. Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec, Żory, Jastrzębie-Zdrój, 

Cieszyn, Wodzisław Śląski, Rybnik i Racibórz. W 2015 roku został wybrany w formule PPP 

Operator Infrastruktury. W wyniku ogłoszenia upadłości przez Podmiot Prywatny podpisana 

umowa zakończona została w maju 2017 roku. Obecnie siecią tymczasowo operuje 

Województwo Śląskie poprzez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. W 2018 roku 

podjęte zostały trzy próby wyboru Operatora Infrastruktury. 

21 600 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Telekomunikacja Pomysł 

105 

Przebudowa i rozbudowa Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

oraz budowa hali sportowej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

w Piastowie przy ul. 11-go Listopada 2A. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w 

Piastowie 

W ramach wspólnej realizacji projektu, partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania oraz 

wykonania robót budowlanych w postaci przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza oraz budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za 

świadczenie usług w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury oraz zarządzania energią. 

21 284 951,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Edukacja Pomysł 

106 

Budowa centrum administracyjno-

usługowego/handlowego w 

Wawrzeńczycach. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce oraz jej jednostki: GOPS, 

USC, GZEAS, ewentualnie multimedialna 

biblioteka publiczna. 

Budynek handlowo-usługowo biurowy, 2-piętrowy (ewentualnie 3) o powierzchni użytkowej ok. 

1200 m2 z parkingami przed budynkiem w liczbie co najmniej 100 (możliwe są miejsca 

postojowe pod budynkiem). Gmina jest właścicielem działki o pow. 1 ha, położonej 

bezpośrednio przy drodze krajowej nr 79. Powierzchnia zabudowy budynkiem do 2000 m2 

20 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 

Budynki 

publiczne 
Pomysł 
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107 

Rewitalizacja/zagospodarowanie terenu 

przylegającego do budynków Szpitala w 

Płońsku. 

 

Podmiot publiczny: Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

Założeniem przedsięwzięcia jest rewitalizacja/zagospodarowanie terenów znajdujących się na 

terenie SPZ ZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, szczególnie modernizacja i 

rozbudowa centrum rehabilitacji oraz ewentualnie budowa nowego budynku administracyjnego 

i zaplecza technicznego dla apteki szpitalnej i kolumny transportowej (cel publiczny) oraz 

towarzyszącej infrastruktury mieszkalnej i częściowo usługowej, wariantowo w budynku na 

terenie szpitala lub w budynkach mieszkalnych, zależnie od wyniku negocjacji, uwarunkowań 

planistycznych i koncepcji partnera prywatnego (cel komercyjny). 

20 000 000,00 zł 

Małe (20-50 mln) 
Ochrona zdrowia Pomysł 

108 

Rozbudowa i przebudowa kompleksu 

basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 

15c, Etap II w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Boguchwała - 

Urząd Miejski w Boguchwale 

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę kompleksu basenowego w Boguchwale. W pierwszym 

etapie powstały tam dwa baseny odkryte, które w II etapie inwestycji mają zostać uzupełnione o 

zaplecze sanitarno-szatniowe, basen kryty, strefę rekreacyjną oraz sportowo-wypoczynkową. 

16 967 340,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

109 

Infrastruktura rekreacyjna nad Jeziorem 

Nyskim. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Nysie 

Przedmiot projektu zostanie doprecyzowany wraz z wykonaniem analiz przedrealizacyjnych, 

mających na celu szczegółowe określenie przedmiotu przyszłego partnerstwa. Partnerstwo jest 

jedną z rozważanych form realizacji tego zadania. 

15 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

110 

Wybór partnera prywatnego dla 

przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-

prywatnego pn. „Budowa lub utrzymanie i 

eksploatacja regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych”. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Jasło - Urząd 

Miasta w Jaśle 

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych dla Miasta Jasła w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

14 477 400,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Gospodarka 

odpadami 
Pomysł 

111 

Poprawa efektywności energetycznej 

budynku biurowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5 Wrocław. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych, czego efektem 

będzie obniżenie poziomu zużycia energii. 

12 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Budynki 

publiczne 
Pomysł 
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112 

Przebudowa hotelu „Siwy Brzeg” w 

Limanowej. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Limanowa - 

Urząd Miasta Limanowa 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa Hotelu Siwy Brzeg w celu polepszenia bazy 

noclegowej posiadanej przez Miasto Limanowa i rozwoju turystyki na jej terenie. 

12 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

113 

Rewitalizacja terenu dworca kolejowego. 

 

Podmiot publiczny: Miasto Jasło - Urząd 

Miasta w Jaśle 

Przedsięwzięcie dotyczy zaprojektowania, budowy/przebudowy i eksploatacji (oraz częściowo 

komercjalizacji) infrastruktury służącej obsłudze podróżnych oraz rewitalizacji zdegradowanych 

terenów otaczających lokalny węzeł komunikacyjny. 

11 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Rewitalizacja Pomysł 

114 

Remont domów akademickich dla 

studentów Uczelni - Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach. 

 

Podmiot publiczny: Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 

Przedsięwzięcie dotyczy odnowienia domów akademickich należących do Śląskiego 

Uniwersytetetu Medycznego w Katowicach w celu poprawy warunków zakwaterowania 

studentów tej uczelni. 

10 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Budynki 

publiczne 
Pomysł 

115 

Budowa i modernizacja dróg powiatowych 

na terenie powiatu gostyńskiego w modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 

Podmiot publiczny: Starostwo Powiatowe w 

Gostyniu 

Przedsięwzięcie zakłada przebudowę systemu dróg powiatowych na terenie powiatu 

gostyńskiego o łącznej długości 29,4 km. Przedsięwzięcie koordynuje Starostwo Powiatowe 

(lider projektu), jednak gminy należące do powiatu, na obszarze których znajdują się drogi 

przeznaczone do przebudowy będą częściowo partycypować w kosztach ponoszonych przez 

powiat gostyński w związku z realizacją przedsięwzięcia. 

8 729 240,89 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 

116 

Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień w 

Katowicach wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia. 

 

Podmiot publiczny: Muzeum Śląskie w 

Katowicach 

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień. Partner prywatny 

przeprowadzi wszystkie prace budowlane, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą 

infrastrukturą. Przebudowa Wieży polegać będzie na rozbiórce zbiorników na wodę wraz z 

konstrukcją dachu i odtworzeniem bryły o identycznym wyglądzie pasującej do funkcji 

zagospodarowania wnętrza. 

7 650 457,20 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Rewitalizacja Pomysł 

117 

Budowa budynku Urzędu Gminy w 

Puchaczowie. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Puchaczów - 

Urząd Gminy Puchaczów 

Budowa budynku Urzędu Gminy w Puchaczowie. 
5 500 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 

Budynki 

publiczne 
Pomysł 
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118 

Centrum Rekreacyjno-Handlowe o nazwie 

"Wioska Kargula i Pawlaka”. 

 

Podmiot publiczny: Gmina i Miasto 

Lubomierz - Urząd Gminy i Miasta 

Lubomierz 

Przedsięwzięcie dotyczy zaprojektowania i realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu 

Centrum Rekreacyjno-Handlowego o nazwie „Wioska Kargula i Pawlaka”, oraz utrzymanie i 

zarządzanie przedsięwzięciem. Gmina wnosi do przedsięwzięcia m in. koncepcję 

architektoniczną na wykonanie tego przedsięwzięcia, które polegać ma na wykorzystaniu 

filmowego potencjału miasta. 

5 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Rewitalizacja Pomysł 

119 

Budowa Centrum Rekreacyjnego 

„Jaszczurówka” w Mucharzu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Mucharz - Urząd 

Gminy Mucharz 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja Centrum 

Rekreacyjnego w celu organizacji przestrzeni sprzyjającej rekreacji i wypoczynkowi oraz 

turystyce na terenie gminy Mucharz przy zbiorniku Swinna-Poręba. 

5 000 000,00 zł 

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka Pomysł 

120 

Budowa oraz utrzymanie letnie i zimowe 

dróg lokalnych, tj. ul. Bursztynowej, 

Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i 

Chrząstkowo w Mieście Wałcz, wraz z 

infrastrukturą podziemną (kanalizacją 

deszczową), w formule partnerstwa 

publiczno – prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska w Wałczu 

- Urząd Miasta Wałcz 

Budowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i 

części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo w Wałczu. Zadanie obejmuje działki o nr ewid. na 

działkach nr 2224, 2225, 2226, 2260, 2261 i 2279 (dz. nr 2279 do skrzyżowania z dz. nr 2261) 

wraz z włączeniem ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo do ul. Nowomiejskiej w Wałczu – dz. nr 3 i 

124/1 i 124/2 – (DK nr10), budowę kolektora kanalizacji deszczowej i drogi wewnętrznej 

utwardzonej płytami drogowymi na działce 2279 oraz stawu infiltracyjno - odparowującego 

wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych na działce 2289/7. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również usunięcie 32 drzew oraz nasadzenia zastępcze 24 drzew. 

4 650 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 

121 

Modernizacja oświetlenia drogowego i 

parkowego w gminie Gołdap. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Goldap - Urząd 

Miejski w Gołdapi 

Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap. Planowana 

modernizacja obejmuje około 2400 punktów świetlnych rtęciowych i sodowych na ledowe z 

zamontowanym systemem sterowania włączania i wyłączania oraz natężenia z poziomu 

komputera służbowego. System sterowania winien również sygnalizować awarię punktu 

oświetleniowego. 

4 600 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Pomysł 

122 

Wzrost efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w 

Starym Sączu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Stary Sącz - 

Urząd Miejski w Starym Sączu 

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie inwestycji służących wzrostowi efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starym Sączu. Przedmiotem 

przedsięwzięcia będzie termomodernizacja i wdrożenie systemu sterowania energią w minimum 

2 budynkach należących do Gminy Stary Sącz. 

3 000 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Pomysł 
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123 

Dom opieki dla seniorów. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Stary Sącz - 

Urząd Miejski w Starym Sączu 

Przedsięwzięcie zakłada adaptację istniejącego budynku przy ulicy Daszyńskiego 18 na potrzeby 

domu opieki dla seniorów. Budynek planowany na Dzienny Dom Opieki nad Seniorami jest w 

złym stanie technicznym. Konieczna jest adaptacja lub przebudowa i dostosowanie obiektu do 

nowej funkcji. 

2 000 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 
Ochrona zdrowia Pomysł 

124 

Świadczenie usług w zakresie transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Resko. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Resko - Urząd 

Miejski w Resku 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Resko. Zamówienie obejmuje wykonywanie przewozu osób na 6 liniach komunikacyjnych. 

1 740 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Usługi 

transportowe 
Pomysł 

125 

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia 

ulicznego w Giżycku na potrzeby 

podniesienia jej efektywności w formule 

Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska Giżycko - 

Urząd Miejski w Giżycku 

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw w zakresie modernizacji, 

rozbudowy oraz uporządkowania i konserwacji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie 

Miasta. 

1 150 610,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Pomysł 

126 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

technologię LED. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Nysa - Urząd 

Miejski w Nysie 

Projekt zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
1 000 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
Pomysł 

127 

Świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, w powiatowych 

przewozach pasażerskich w transporcie 

drogowym, na obszarze powiatu 

parczewskiego. 

 

Podmiot publiczny: Powiat Parczewski - 

Starostwo Powiatowe w Parczewie 

Przedmiotem koncesji będzie świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu 

zbiorowego, w transporcie drogowym, na terenie powiatu parczewskiego na 7 liniach 

komunikacyjnych na następujących warunkach: 1) wykonywanie regularnych przewozów osób w 

czasie trwania roku szkolnego w określonych odstępach czasu i po określonej linii 

komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych, 2) świadczenie usługi przewozowej przy 

wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu koncesjonariusza środków transportu 

drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 3) wynagrodzeniem 

koncesjonariusza będą opłaty pobierane przez operatora od pasażerów w związku z realizacją 

usługi przewozowej (prawo do korzystania z usługi) oraz rekompensata z budżetu państwa z 

tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (płatność koncesjodawcy), zgodnie z art. 57 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867). 

195 000,00 zł 

Mikro (<5 mln) 

Usługi 

transportowe 
Pomysł 
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128 

Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we 

Wrocławiu. 

 

Podmiot publiczny: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich 

Budowa muzeum jest kolejnym etapem przywracania przedwojennej struktury Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO), który w latach 1817 – 1940 działał we Lwowie, a w roku 

1946, w uszczuplonej formie, został reaktywowany we Wrocławiu. Istniejące w strukturach ZNiO 

Muzeum Książąt Lubomirskich (MKL), w związku z obecną sytuacją organizacyjną i lokalową, nie 

ma możliwości realizowania swojej ustawowej działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, co 

stawia jako pilną potrzebę budowę nowego gmachu muzeum. 

Brak danych Kultura Pomysł 

129 

Przebudowa pływalni miejskiej w Żywcu na 

kompleks rekreacyjno-sportowy. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Żywiec - Urząd 

Miejski w Żywcu 

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa pływalni i sali sportowej, kompleksu saun 

oraz atrakcji wodnych, a także zapewnienie mieszkańcom Miasta, Powiatu oraz turystom 

dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej. 

Brak danych Sport i turystyka Pomysł 

130 

Zagospodarowanie brzegów Jeziora 

Żywieckiego dla celów rekreacji, sportu i 

wypoczynku. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Żywiec, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Krakowie 

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie projektu technicznego odmulenia, wykonania 

opaski kamiennej i zagospodarowania brzegów Jeziora Żywieckiego, oraz realizacja tego 

projektu polegająca na wybudowaniu nad Jeziorem Żywieckim pensjonatów, hoteli, 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym ścieżek rowerowych, pomostów, przystani dla 

jachtów i łódek, kąpielisk strzeżonych, boisk do piłki plażowej, terenów rekreacyjnych do 

grillowania, kompleksu parkingów itp. 

Brak danych Sport i turystyka Pomysł 

131 

Przebudowa boiska w Parku Żywieckim na 

stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Żywiec - Urząd 

Miejski w Żywcu 

Przedmiotem zamówienia będzie sporządzenie dokumentacji technicznej i opracowanie 

projektu przebudowy istniejącego boiska wraz z budową stadionu lekkoatletycznego z 

zapleczem (pawilonem) oraz wykonawstwo projektu. 

Brak danych Sport i turystyka Pomysł 

132 

Budowa parkingu wielopoziomowego w 

obrębie Osiedla 700-lecia w Żywcu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Żywiec - Urząd 

Miejski w Żywcu 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację 

parkingów wielopoziomowych (kilkukondygnacyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(urządzenie zieleni) w jednej lokalizacji na terenie Miasta Żywca. 

Brak danych Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 

133 

Rozbudowa Centrum Sportowo - 

Rehabilitacyjnego "Słowianka" w Gorzowie 

Wielkopolskim o bursę sportową. 

 

Podmiot publiczny: Centrum Sportowo-

Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. 

Zaprojektowanie i budowa zaplecza obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum 

Słowianka Sp z o.o. w Gorzowie, obejmujący rozbudowę zaplecza biurowego i 

gastronomicznego wraz z bursą dla uczniów szkoły sportowej oraz sportowców 

niekorzystających z infrastruktury sportowej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Brak danych Sport i turystyka Pomysł 
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134 

Budowa centrum kosmicznego Kosmoland 

w Lubaniu. 

 

Podmiot publiczny: Gmina Miejska Lubań i 

jej jednostki organizacyjne 

Nowe czasy potrzebują nowych rozwiązań. W dobie kiedy loty w kosmos są chlebem 

powszednim, a misją ludzkości staje się eksploracja całego Układu Słonecznego, istnieje wielka 

potrzeba realizacji zintegrowanych centrów naukowo-edukacyjnych o tematyce kosmicznej. CK 

to droga, a nie rozwiązanie samo w sobie. Głównym celem CK jest aktywizacja młodych pokoleń 

do zainteresowania kosmosem oraz możliwościami jego eksploracji, a tym samym przemysłem 

kosmicznym, technologią kosmiczną i równocześnie studiowaniem nauk przyrodniczo-

technicznych. Misją CK jest wywołanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, głównie 

matematyką i fizyką oczywiście z elementami informatyki. Dlatego CK będzie ściśle 

współpracować z wiodącymi technicznymi uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi na 

terenie kraju jak i za granicą. Współpraca dotyczyć będzie również instytutów naukowych oraz 

dużych firm przemysłowych posiadających centra badawczo-rozwojowe gdzie można by było 

wdrażać konkretne rozwiązania. Projekt zakłada remont, przebudowę budynku Miejskiego 

Domu Kultury, rewitalizację, i zagospodarowanie parku Miejskiego na Kamiennej Górze, 

remontów, przebudowy i budowy obiektów, wymianę oświetlenia, budowę parkingów, 

wyposażenie Parku w małą architekturę. Na tym etapie projekt jest wstępnym założeniem, 

poddawany weryfikacji i analizie. Rozważana jest możliwość etapowania projektu i realizacji w 

formule PPP (opłata za dostępność) każdego etapu. 

Brak danych Edukacja Pomysł 

135 

Świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie powiatu 

brzozowskiego. 

 

Podmiot publiczny: Powiat Brzozowski - 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych w 

publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu 

Brzozowskiego. Planowane rozpoczęcie świadczenia usług: 1.1.2019 r. W przypadku braku ofert 

w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920), organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust 1 

pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Brak danych Usługi 

transportowe 
Pomysł 

136 

Zaprojektowanie, sfinansowanie, 

wybudowanie i eksploatacja basenów 

dzielnicowych w Gdańsku. 

 

Podmiot publiczny: Urząd Miejski w 

Gdańsku 

Przedmiotem partnerstwa jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja 

basenów dzielnicowych w Gdańsku. Obowiązkiem Partnera Prywatnego jest przygotowanie, 

sfinansowanie i realizacja: prac projektowych, robót budowlanych, poniesienie kosztów 

związanych z eksploatacją oraz z zarządzaniem obiektem. Podmiot Publiczny zakłada budowę 

basenu z co najmniej jedną niecką o wymiarach 20 m - 24,98 na 12,5 m na wskazanych 

nieruchomościach przedsięwzięcia w oparciu o zapisy mpzp. Podmiot Publiczny prezentuje kilka 

możliwych lokalizacji dla basenów dzielnicowych, a cześć z tych lokalizacji jest w stosunku do 

siebie substytucyjna. Podmiot Publiczny oczekuje od potencjalnych lub zainteresowanych 

wskazania lokalizacji, którymi inwestorzy potencjalnie są zainteresowani podczas dialogu 

technicznego. 

Brak danych Sport i turystyka Pomysł 
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Nr Nazwa projektu Syntetyczny opis 

Szacowana wartość 

nakładów 

inwestycyjnych lub 

usług netto 

Sektor 

podstawowy 

Aktualny status 

realizacji 

projektu 

137 

Zaprojektowanie i wybudowanie oraz 

eksploatacja hali utrzymaniowo-naprawczej 

pojazdów kolejowych w Sochaczewie 

(świadczenie usług w poziomie utrzymania 

P4 z możliwością rozszerzenia o P5 i P3). 

 

Podmiot publiczny: „Koleje Mazowieckie-

KM” Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz eksploatacji hali 

utrzymaniowo-naprawczej przez podmiot prywatny. Partner prywatny będzie świadczył usługi w 

poziomie utrzymania P4 na rzecz Kolei Mazowieckich z możliwością rozszerzenia zakresu usług 

utrzymania do poziomu P5 i P3 na rzecz KM oraz możliwością świadczenia przez partnera 

prywatnego także innych usług na rzecz podmiotów zewnętrznych. 

Brak danych Infrastruktura 

transportowa 
Pomysł 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH*  
(poz. nr 41-137) 

48 647 376 219,46 zł netto 

 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH**  
(poz. nr 1-137) 

51 376 876 993,62 zł netto 

 

* łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług dla zamierzeń inwestycyjnych o statusie: analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy, pomysł. 

** łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług dla zamierzeń inwestycyjnych o statusie: nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert, analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie 

doradcy, pomysł. 
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Lp. Nazwa projektu Przyczyna rezygnacji z modelu ppp 

Szacowana wartość 
nakładów 

inwestycyjnych lub 
usług netto 

Sektor  
podstawowy 

Nr projektu w 
Załączniku 4 do 

Analizy rynku ppp od 
2009 r. do 

30.06.2018 r. 

1 

Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w 

Województwie Dolnośląskim realizowane w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Postępowanie zostało unieważnione i nie jest planowane 

kolejne w tym zakresie. 

 573 838 650,00 zł  

Największe (>500 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
1 

2 

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów 

dla Miasta Łodzi. Etap I.  

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. 

Miasto prowadzi obecnie inne postępowanie dotyczące 

parkingów. 

 205 470 765,02 zł  

Duże (100-250 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
8 

3 
Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego.  

Postępowanie zostało unieważnone z powodu braku ofert (po 

raz drugi). Brak informacji na temat woli kontynuowania 

inwestycji w formule ppp. 

 15 313 461,35 zł  

Bardzo małe (5-20 mln) 
Sport i turystyka 22 

4 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

Gminie Nysa. 

Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w 

modelu ppp. 

 10 000 000,00 zł  

Bardzo małe (5-20 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
26 

5 

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w 

Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności 

w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Po unieważnieniu postępowania odstąpiono od realizacji 

przedsięwzięcia w modelu ppp. 

 4 662 191,00 zł  

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
36 

6 
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa 

budynku użyteczności publicznej w Jasienicy, Gmina Tłuszcz.  

Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia 

przez najkorzystniejszą ofertę budżetu gminy przeznaczonego 

na inwestycję; brak informacji świadczących o woli 

kontynuowania ppp. 

 4 000 000,00 zł  

Mikro (<5 mln) 
Budynki publiczne 38 

7 

Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie 

(ul. Żubrowa), który będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał 

Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.  

Przyczyną unieważnienia postępowania było otrzymanie 

oferty z ceną znacząco przewyższającą oczekiwania miasta; 

miasto zrealizuje projekt z funduszy publicznych, w tym dotacji 

UE. 

 3 500 000,00 zł  

Mikro (<5 mln) 
Edukacja 40 

8 

Budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w 

Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego.  

Po czwartej unieważnionej procedurze przetargowej (brak 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 

zdecydowano o realizacji inwestycji ze środków publiczych. 

 884 000,00 zł  

Mikro (<5 mln) 
Sport i turystyka 44 
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Lp. Nazwa projektu Przyczyna rezygnacji z modelu ppp 

Szacowana wartość 
nakładów 

inwestycyjnych lub 
usług netto 

Sektor  
podstawowy 

Nr projektu w 
Załączniku 4 do 

Analizy rynku ppp od 
2009 r. do 

30.06.2018 r. 

9 

Wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Staszów wraz z 

rozbudową wybranych obiektów”.  

Część obiektów, które miały być realizowane w ramach tego 

zamierzenia inwestycyjego, zostało objętych dofinansowaniem 

z funduszy europejskich. Z uwagi na istotną zmianę zakresu 

robót, zamawiający powziął decyzję o unieważnieniu 

postępowania oraz rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w 

ramach ppp. 

 Brak danych  
Efektywność 

energetyczna 
46 

10 
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na Wrocławskim 

Torze Wyścigów Konnych Partynice – „Nowe Partynice”. 

Rezygnacja ze ścieżki ppp z uwagi na pilną potrzebę podjęcia 

inwestycji i zarazem dostępność funduszy w budżecie 

Wrocławia. Projekt został podzielony na kilka komponentów, 

które będą realizowane stopniowo. 

 20 000 000,00 zł  

Małe (20-50 mln) 
Sport i turystyka 85 

11 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

terenie Powiatu Płockiego. 

Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w 

modelu ppp. 
 Brak danych  

Efektywność 

energetyczna 
90 

12 

Podniesienie standardu bazy szkoleniowo-wypoczynkowej 

Centrum Usług Logistycznych oraz Lotniska Warszawa – 

Babice. 

Wycofano się z pomysłu realizacji tego zamierzenia w formule 

ppp. 

 80 000 000,00 zł  

Średnie (50-100 mln) 
Budynki publiczne 95 

13 
Budowa i zarządzanie parkingiem na Nowym Kleparzu w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Ze względu na wprowadzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, nie pozwalającego na 

realizację parkingu, zaniechano realizacji projektu. 

 52 000 000,00 zł  

Średnie (50-100 mln) 

Infrastruktura 

transportowa 
99 

14 
Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie pod klucz domu 

opieki spokojnej starości w ramach ppp w gminie Gostycyn. 
Rezygnacja z formy finansowania inwestycji w formule ppp. 

 10 400 000,00 zł  

Bardzo małe (5-20 mln) 
Ochrona zdrowia 119 

15 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

Aleksandrów Kujawski. 

Realizacja projektu została zawieszona z uwagi na to, że ponad 

90% oświetlenia ulicznego jest własnością Energii Oświetlenie 

Sp. z o.o. z Sopotu i od decyzji tej spółki zależy wymiana i 

modernizacja ww. oświetlenia. Gminie nie udało się dotąd 

wypracować kompromisu z ww. spółką w tym zakresie. 

 4 000 000,00 zł  

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
126 

16 
Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Zarszyn. 
Rezygnacja z realizacji zamierzenia w modelu ppp. 

 3 500 000,00 zł  

Mikro (<5 mln) 

Efektywność 

energetyczna 
127 
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