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Streszczenie: Od kilkunastu lat w Polsce realizowane są projekty w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Włączenie przedsiębiorcy  – partnera prywatnego  – w realizację zadań 
publicznych pozwala na zwiększenie efektywności gospodarowania w sektorze publicznym. 
W przedsięwzięciach tych poziom i zakres uczestnictwa partnera prywatnego jest znaczą-
cy. Rozdział prezentuje strukturę przedsiębiorstw realizujących projekty na rynku polskiego 
partnerstwa publiczno-prywatnego i poziom ich dotychczasowego zaangażowania. W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, od momentu rozpoczęcia obowiązywania ustawy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (początek 2009 roku) do końca III kwartału 2020 roku, podpisano w Polsce 
zaledwie 147 umów. Wśród partnerów prywatnych, będących stroną umowy, przeważa sektor 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Prosta struktura organizacyjna i skupienie 
posiadanych zasobów na jednym konkretnym działaniu może w znaczący sposób wpłynąć 
na atrakcyjność realizowanych projektów. Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, że 
dalszy rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego bezpośrednio związany jest z sektorem mi-
kro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Bez zwiększonego zainteresowania przedsiębiorstw 
z tego sektora rynkiem partnerstwa publiczno-prywatnego trudno oczekiwać wzrostu liczby 
projektów realizowanych w tej formule. Celem opracowania była diagnoza rynku partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz wskazanie poziomu zaangażowania polskich przedsiębiorstw w re-
alizację tych przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, sektor publiczny, partner prywatny, inwe-
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1.  Wprowadzenie

Aby sprostać globalnym wyzwaniom współczesności, konieczne jest zastosowanie 
najbardziej efektywnych podejść i mechanizmów, w szczególności systemu partner-
stwa publiczno-prywatnego (PPP). 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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PPP ma dość długą historię, jednak ten system relacji zaczął być najaktywniej wy-
korzystywany w ostatnich dziesięcioleciach, wykazując swoją skuteczność nie tylko 
w krajach rozwiniętych gospodarczo, ale także w krajach znajdujących się w fazie roz-
woju. Forma partnerstwa publiczno-prywatnego jest optymalna w przypadku rozwią-
zywania złożonych, dynamicznych problemów dotyczących zaopatrzenia w energię, 
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu itp. (Filippova i in., 2020). 

Skuteczność PPP polega na tym, że instytucje publiczne formułują istotne spo-
łecznie zadania, wskazują kierunki ich rozwiązania i udzielają (częściowo) wsparcia 
finansowego. Sektor prywatny zapewnia realizację przedsięwzięć i elastyczne zarzą-
dzanie projektami PPP z wykorzystaniem podejścia biznesowego w zakresie zdolno-
ści adaptacyjnych, wydajności i efektywności kosztowej. Tego typu współpraca mię-
dzysektorowa zapewnia maksymalną zdolność i szybkość realizacji projektów PPP. 

Wykorzystanie formuły PPP wydaje się celowe, gdy połączenie działań sektora 
publicznego i prywatnego przynosi dodatkową wartość, a jednocześnie jest opła-
calne z biznesowego punktu widzenia i korzystne dla interesu publicznego (Łada 
i Kołodziej-Hajdo, 2018)

Dwanaście lat funkcjonowania tej formuły w Polsce, mimo stosunkowo niskiego 
stopnia rozwoju PPP (mierzonego liczbą zawartych umów), uzasadnia analizę zagad-
nień związanych z udziałem partnerów prywatnych w tego typu projektach. W roz-
dziale przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań odnoszących się do analizy 
potencjału przedsiębiorców działających na rynku krajowym jako partnerów w pro-
jektach PPP. Zastosowano w nich metodę desk research  – zebranie danych zasta-
nych, uzyskanych na podstawie kompleksowej analizy raportów dotyczących rozwoju 
polskiego PPP i zawartych umów PPP w okresie od początku 2009 roku do wrze-
śnia 2020 roku, informacji na temat przedsiębiorstw udostępnianych przez Krajowy 
Rejestr Sądowy oraz Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, 
a także informacji prezentowanych na stronach internetowych firm oraz w przedsta-
wionych tam dokumentach. Badanie przeprowadzono w odniesieniu do 147 umów 
PPP, w których realizację zaangażowanych było 172 przedsiębiorców.

2. Istota i pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 
w literaturze

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), jako jeden z modeli współpracy sektora pu-
blicznego i prywatnego, nie ma ujednoliconej definicji. Powodem tego stanu rzeczy 
może być fakt, iż projekty według tej formuły miały miejsce, zanim rozpoczęto ana-
lizy teoretyczne. Podstawą tej współpracy były przepisy prawa obowiązujące w kraju, 
w którym przedsięwzięcia PPP były realizowane. Ponadto projekty tego rodzaju od-
znaczają się dużą różnorodnością i złożonością, stosowane są w ramach różnych 
systemowych uwarunkowań prawnych, w zróżnicowanych warunkach politycznych 
i historycznych. Dlatego trudno o jednolitą definicję, którą można by zastosować 
w odniesieniu do wszystkich przypadków idei PPP (Zyznar-Soczewica, 2016).
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W literaturze przedmiotu oraz dokumentach urzędowych pojęcie partnerstwa 
publiczno-prywatnego jest zatem różnie definiowane. Formułowane definicje mają 
jednak pewne elementy wspólne, wskazujące na katalog cech, którymi tego typu for-
muła współpracy sektorowej powinna się charakteryzować.

Ogólnie PPP można zdefiniować jako umowę między podmiotem sektora pu-
blicznego a co najmniej jednym podmiotem sektora prywatnego, w której strona 
prywatna jest zaangażowana w finansowanie, budowanie lub naprawę i zarządzanie 
projektem na zasadzie realizacji długoterminowej umowy aż do czasu jej wygaśnięcia 
i zwrócenia przedmiotu umowy stronie publicznej (Grimsey i Lewis, 2004). 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje partnerstwo 
publiczno-prywatne jako przedsięwzięcia realizowane zgodnie z „długotermino-
wymi ustaleniami umownymi między rządem a partnerem prywatnym, na podstawie 
których partner prywatny świadczy i finansuje usługi publiczne z wykorzystaniem 
środków trwałych i uczestniczy w powiązanym ryzyku” (OECD, 2012: 8). Tak sze-
roka definicja wskazuje, że PPP można projektować w sposób, który pozwala na 
realizację celów w różnych sektorach, takich jak transport, energetyka, ochrona 
środowiska czy opieka zdrowotna, ale również dowolnie kształtować szczegóły jego 
konkretnego zastosowania.

PPP to podział zadań oraz wynikających z nich zobowiązań oraz ryzyk, jak to 
przedstawia Nijkamp i in. (2002), który definiuje tę koncepcję jako zinstytucjonali-
zowaną formę współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, które na podsta-
wie zawartej umowy współpracują na rzecz wspólnie określonego celu, a obie strony 
przyjmują ryzyka inwestycyjne na podstawie z góry określonej dystrybucji przycho-
dów i kosztów.

Z przedstawionych powyżej definicji wynika kilka wspólnych cech PPP. Po 
pierwsze, PPP to wspólne działania sektora publicznego i prywatnego (Van Ham 
i Koppenjan, 2001; Osborne, 2002). Po drugie, termin realizacji przedsięwzięcia in-
westycyjnego jest stosunkowo długi (Button, 2008; Bitsch i in., 2010). Po trzecie, ry-
zyko dzielone jest między strony (OECD, 2008). Po czwarte, różne zadania są objęte 
tą samą umową (Hodge i in., 2010). Po piąte, umowy te mogą implementować różne 
modele współpracy, np. buduj, eksploatuj, przekaż (BOT); projektuj, buduj, finansuj 
i eksploatuj (DBFO); buduj, posiadaj i eksploatuj (BOO); buduj, przekaż, dzierżaw 
(BTL) i inne (GAO, 1999; WBG, 2017). Po szóste, podział korzyści jest  – mniej lub 
bardziej  – solidarny (Moszoro, 2005; Yescombe, 2007).

3. Polskie regulacje prawne  
w zakresie wyboru partnera prywatnego

Definicję partnera prywatnego będącego stroną umowy PPP należy przedstawić 
w ujęciu szerszym. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym (Ustawa, 2009) „partnerem prywatnym jest przedsiębiorca lub przedsiębiorca 
zagraniczny”. W myśl prawa przedsiębiorców, art. 4 ust. 1, „przedsiębiorcą jest osoba 



106 M. Kołodziej-Hajdo

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 
Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 
nich działalności gospodarczej” (Ustawa, 2018). Partner prywatny to także zamawia-
jący (Ustawa, 2019) i koncesjonariusz (Ustawa, 2016).

Ustawa o PPP (Ustawa, 2009) nie przedstawia jednoznacznej procedury wyboru 
partnera prywatnego. Zgodnie z jej art. 4 podmiot publiczny może w celu tego wyboru 
zastosować przepisy prawa zamówień publicznych (PZP) bądź użyć trybu koncesyj-
nego (tab. 1).

Tabela 1
Sposoby wyboru partnera prywatnego w projektach PPP

Wybierany 
podmiot Tryb Podstawa 

partnerstwa

Partner 
prywatny

Ustawa 
o partnerstwie 
publiczno-
-prywatnym 
(UPPP)

Ustawa prawo zamówień publicznych 
(art. 4 ust. 1 UPPP)

Umowa

Ustawa o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (art. 4 ust. 2 UPPP)

Zachowanie uczciwej i wolnej konku-
rencji oraz przestrzeganie zasad równego 
traktowania, przejrzystości i proporcjonal-
ności (art. 4 ust. 3 UPPP)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
(art. 4 ust. 3 UPPP)

Koncesjona-
riusz Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi Umowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa (2009)

Umowy o PPP są jednak najczęściej zawierane w trybie zamówień publicznych 
lub koncesyjnym. Różnica między nimi dotyczy kwestii wynagrodzenia partnera pry-
watnego oraz podziału ryzyka między nimi. 

W przypadku umowy PPP zawartej w trybie koncesji wynagrodzeniem partnera 
prywatnego jest w odniesieniu do:

 – wykonania robót budowlanych  – wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu bu-
dowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością 
podmiotu publicznego;

 – świadczenia usług i zarządzania tymi usługami  – wyłącznie prawo do wyko-
nywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płat-
nością podmiotu publicznego.
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Wynagrodzenie partnera prywatnego zasadniczo pochodzi od podmiotów trze-
cich, użytkowników przedmiotu koncesji  – np. użytkowników danego obiektu bu-
dowlanego (autostrady, basenu, parku rozrywki itp.). Jednocześnie koncesjonariusz 
ponosi w przeważającej części ryzyko ekonomiczne przedsięwzięcia, związane z eks-
ploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usługi oraz ryzyko dotyczące 
popytu lub podaży. 

W przeciwieństwie do koncesji klasyczne PPP nie wymaga od partnerów wyna-
gradzania inwestora prywatnego wyłącznie prawem eksploatacji obiektu. Oznacza to, 
że płatność ze strony podmiotu publicznego może nawet w całości pokrywać nakłady 
i koszty ponoszone przez partnera prywatnego.

Ustawa o PPP określa także inne możliwości wyboru partnera prywatnego. Ma to 
miejsce wówczas, gdy ani ustawa koncesyjna, ani ustawa dotycząca prawa zamówień 
publicznych nie ma zastosowania. W przypadku braku możliwości wyboru partnera 
prywatnego w trybie zamówień publicznych i koncesyjnym można również stoso-
wać podstawowe wymagania ustawodawstwa unijnego, czyli zachowania uczciwej 
i wolnej konkurencji oraz przestrzegania zasad równego traktowania, przejrzystości 
i proporcjonalności (tab. 1).

Od momentu obowiązywania obecnej ustawy o PPP, czyli w okresie od początku 
2009 roku do 30 września 2020 roku, wszczęto łącznie 586 postępowań. Wśród nich 
największą popularnością cieszył się model koncesyjny. Dotyczył on 388 postępowań, 
co stanowiło 66,2% ich ogółu. Na podstawie procedur prawa zamówień publicznych 
(PZP) wszczęto 187 postępowań, czyli 31,9% całego rynku. Dominującym trybem 
PZP był dialog konkurencyjny (MFiPR, 2020). Natomiast w pozostałych trybach do 
tej pory wszczęto jedynie cztery postępowania, co stanowiło 0,68% wszystkich postę-
powań. Od nowelizacji ustawy o PPP (19 września 2018 roku) zauważalna jest zmiana 
trendu wyboru partnera prywatnego. Podmioty publiczne obecnie częściej jako tryb 
wyboru partnera prywatnego wybierają procedury przewidziane w PZP.

Tryb postępowania o wybór partnera prywatnego, wykorzystany w zawartych 
dotychczas 147 umowach, przedstawiono na rysunku 1.

W celu zwiększenia wśród przedsiębiorców zainteresowania modelem PPP wpro-
wadzono współfinansowanie tego typu przedsięwzięć z funduszy unijnych. Projekty 
hybrydowe, bo o nich mowa, zostały wprowadzone przepisami unijnymi wydanymi 
w formie tzw. rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie, 2013) i ustawy wdrożenio-
wej (Ustawa, 2014). Zgodnie z art. 34 ust. 1 tej ustawy „Projekt hybrydowy polega 
na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu 
art. 2 pkt  24 rozporządzenia ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infra-
strukturalnej”.

Hybrydowe PPP powinno stać się motorem współpracy publiczno-prywatnej ze 
względu na korzyści, jakie niesie dla stron umowy. Przedsiębiorcy uzyskują dostęp 
do usług, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla podmiotów sektora 
publicznego, otrzymują wynagrodzenie przewidziane w umowie o PPP lub konce-
sji, wsparcie w zadaniach i partycypację w ryzyku ze strony podmiotu publicznego. 
Możliwość częściowego sfinansowania projektu z funduszy UE powoduje, że partner 
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prywatny będzie skłonny zaangażować się w projekty o większych nakładach kapi-
tałowych. Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 63 ust. 1 Rozporządzenia (2013) 
funkcję beneficjenta w przypadku projektów hybrydowych pełnić może zarówno pod-
miot publiczny, jak i prywatny. Na podstawie obserwacji projektów realizowanych 
w PPP, w których pojawiło się finansowanie z funduszy UE  – do tej pory dotyczyło 
to jedynie 20 projektów  – można jednak wyciągnąć wniosek o nadal znikomym za-
interesowaniu przedsiębiorstw taką formą finansowania projektów. W sytuacji gdy 
istnieje możliwość sfinansowania inwestycji ze środków pomocowych, podmioty pu-
bliczne przeważnie decydują się na samodzielną realizację tych projektów, nie szu-
kając wsparcia w sektorze prywatnym. Podobnie wygląda ta kwestia w przypadku 
podmiotów prywatnych.

Rys. 1. Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego w liczbie zawartych umów w okresie 
od 2009 roku do III kwartału 2020 roku

Źródło: MFiPR (2020)

4.  Analiza udziału partnera prywatnego w PPP

Od początku 2009 roku do września 2020 roku na polskim rynku PPP podpisano 147 
umów na łączną kwotę 7,52 mld zł. Średnia wartość umowy to 51,15 mln zł. Projekty, 
ze względu na budżet, zostały podzielone na pięć kategorii: mikro  – do 5 mln zł, 
małe  – 5–40 mln zł, duże  – 40–100 mln zł, bardzo duże  – 100–500 mln zł oraz naj-
większe  – powyżej 500 mln zł. Pośród nich największy odsetek, około 77,5%, stano-
wiły projekty mikro (43,5%) i małe (34,0%). Jedynie w przypadku 15 umów (10,2%) 
odnotowano poziom budżetu, przekraczający 100 mln zł. Ujęcie czasowe zmian war-
tości podpisanych umów PPP ilustruje rysunek 2. 
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Największa łączna wartość umów przypada na 2013 rok (20 umów o wartości po-
nad 2,13 mld zł), po tym okresie widzimy znaczne zmniejszenie wartości zawieranych 
umów o partnerstwie. Wyraźny wzrost wartości umów PPP nastąpił w 2019 roku, co 
było wynikiem parafowania dwóch znaczących kwotowo umów przy tylko 9 podpi-
sanych w całym roku. Zatem na przestrzeni analizowanych lat trudno wskazać jakie-
kolwiek prawidłowości co do rozwoju rynku PPP w Polsce.

Rys. 2. Wartość umów PPP w Polsce w okresie od 2009 roku do III kwartału 2020 roku [mln 
zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie MFiPR (2020)

Specyfiką polskiego rynku PPP jest przewaga projektów o zasięgu lokalnym, 
co przekłada się na ich stosunkowo małą wartość. Mniejsze projekty są obarczone 
mniejszym ryzykiem, co jest ważne zarówno dla partnera prywatnego, jak i instytucji 
finansującej. Natomiast duże inwestycje wymagają dużego zaangażowania kapitało-
wego i obarczone są wysokim ryzykiem ekonomicznym, co zniechęca potencjalnych 
przedsiębiorców do angażowania się w tego typu przedsięwzięcia.

Rozwój PPP z perspektywy sektora prywatnego i jego zaangażowania przeanali-
zowano, biorąc pod uwagę następujące kryteria: formę prawną przedsiębiorcy, struk-
turę właścicielską partnera prywatnego, tryb wyboru partnera prywatnego w kontek-
ście jego formy prawnej oraz sektor, w którym projekt był/jest realizowany.

Spośród 147 zawartych do tej pory umów PPP w 20 przypadkach stroną było 
konsorcjum zawiązane na potrzeby realizacji projektu. Często w skład takiego pod-
miotu wchodziły jednostki powiązane kapitałowo. W przypadku pozostałych umów 
mamy do czynienia z pojedynczym przedsiębiorcą zaangażowanym w partnerstwo.  
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W pierwszej kolejności skategoryzowano podmioty prywatne, biorąc pod uwagę 
formę prawną obowiązującą w polskim prawie. Wśród stron umowy należy wska-
zać podmioty funkcjonujące według następujących form prawnych: spółka akcyjna, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, jednoosobowa działalność 
gospodarcza, spółka cywilna oraz inne formy działalności. Jeśli wziąć pod uwagę 
wielkość projektów, na które do tej pory zawarto umowy PPP, nie dziwi fakt, że około 
61,2% wszystkich podmiotów sektora prywatnego stanowiły spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością. Drugie miejsce, ale występując w znacznie mniejszej liczbie, zajęły 
spółki akcyjne (13,6%). W dalszej kolejności należy wymienić podmioty prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą (12,9%). Niewielki odsetek stanowiły spół-
dzielnie (5,4%). W przypadku pozostałych form prawnych udział był nieznaczny. 

Uwzględniając wielkość przedsiębiorstw mierzoną liczbą zatrudnionych osób, 
należy stwierdzić, że dominowały podmioty mikro, zatrudniające do 9 osób. Ich 
udział wyniósł 37,1%. Podobny udział dotyczył przedsiębiorstw małych i średnich, 
z przewagą średnich. Jednostki, które zatrudniały między 50 a 249 osób w przeli-
czeniu na pełne etaty, stanowiły 22,4% wszystkich przedsiębiorstw, natomiast małe 
(10–49 osób)  – 21,7%. Najmniejszy udział w PPP miały podmioty duże, zatrudniające 
250 i więcej osób. Stanowiły one 18,8% ogółu firm. 

Jednostki realizujące projekty PPP zostały poddane analizie także pod względem 
struktury właścicielskiej. Wyodrębniono podmioty z udziałem jedynie kapitału kra-
jowego oraz podmioty powiązane kapitałowo z jednostkami działającymi poza gra-
nicami Polski. Wskazano także, jaki odsetek przedsiębiorstw ma jednego udziałowca 
lub akcjonariusza, a jaki wielu. W przeważającej większości podmiotami zaangażo-
wanymi w przedsięwzięcia PPP były firmy z krajowym kapitałem (70,1%). Natomiast 
pod względem struktury właścicielskiej dominowały jednostki, które znajdowały się 
w rękach jednego właściciela (udziałowca, akcjonariusza). Stanowiły one 54,1% firm.

Jeżeli chodzi o sposób finansowania, to analiza projektów wskazuje, że przedsię-
biorcy w przeważającej części korzystali z kapitału własnego, posiłkując się również 
zwrotnym finansowaniem zewnętrznym. Część nakładów inwestycyjnych projek-
tów finansowana była ze środków unijnych. Wśród zawartych umów  – dotyczyło to 
20 przypadków  – fundusze z UE stanowiły około 23,6% źródeł finansowania.

Analizując sektor prywatny zaangażowany w PPP, zwrócono uwagę na tryb wy-
boru partnera prywatnego. Za kryterium przyjęto jego formę prawną. Stwierdzono, 
że największy odsetek stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość 
zawartych przez nie umów to 61,3% całości nakładów. Natomiast spółki akcyjne, 
mimo że ich liczba jest stosunkowo niewielka, miały znaczący udział w wartości 
projektów. Podmioty o tej formie prawnej, podpisały umowy, których udział w cał-
kowitej wartości projektów wynosił 35,2%. Udział wartościowy podmiotów funkcjo-
nujących według pozostałych form prawnych stanowił 3,5%. Z powyższej analizy 
wynika, że zaangażowanie ilościowe w projekty nie przekładało się proporcjonalnie 
na zaangażowanie kapitałowe. Podmioty działające jako spółki akcyjne stanowiły 
jedną szóstą wszystkich przedsiębiorców w projektach PPP. Jednak według kryterium 
wielkości rynku, mierzonej wartością umów PPP, mogły się one pochwalić udziałem 
przekraczającym trzecią część wartości. Głównym powodem tego stanu rzeczy było 
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ich zaangażowanie w kilku przedsięwzięciach, których budżet przekraczał 100 mln zł, 
podczas gdy w przypadku np. jednoosobowej działalności gospodarczej czy spół-
dzielni dominowały tzw. projekty mikro, do 5 mln zł. 

Biorąc pod uwagę podstawę prawną wyboru partnera prywatnego, stwierdzono, że 
przeważała koncesja na usługi (56 umów). W tej liczbie największy odsetek partnerów 
prywatnych stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (44,6%) oraz pozostałe 
formy prawne, pośród których dominowały spółdzielnie (26,8%). Kolejnym trybem 
wyboru była formuła PPP w PZP (art. 4 ust. 1 Ustawa, 2009), którą reprezentowało 50 
umów. Tutaj ponownie prym wiodły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udział 
64,0%). W przypadku tej grupy podmiotów był to najpopularniejszy tryb wyboru 
partnera. Kolejną grupę stanowiły konsorcja (23,5%), w których składzie przeważały 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Trzecią co do popularności 
formę wyboru partnera stanowiło PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2 Ustawa, 2009). 
Wykorzystano ją w 21 umowach. Największą popularnością cieszył się ten tryb rów-
nież wśród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (udział 52,4%). Tryb koncesji na 
roboty budowlane, zastosowany w 18 umowach, dotyczył również w głównej mierze 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast co piątym podmiotem wybiera-
nym według tej podstawy prawnej była jednoosobowa działalność gospodarcza. Udział 
poszczególnych trybów wyboru partnera prywatnego w zawartych umowach o PPP, 
według kryterium jego formy prawnej, przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Liczba zawartych umów poprzez pryzmat formy prawnej partnera prywatnego 
w okresie od 2009 roku do III kwartału 2020 roku

Analizie poddano również rozkład wartości projektów pomiędzy poszczegól-
nymi podmiotami. Jak wskazano, najliczniejszą grupę samodzielnych partnerów 
prywatnych stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Średnia wartość 
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umów, w których wzięły udział, to 58,4 mln zł. Wśród tej grupy dominowały projekty 
małe i mikro. Każdy z nich reprezentowało 29 umów. Spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością zaangażowały się również w dwa przedsięwzięcia zaliczone do tzw. 
największych, których łączna wartość to 1668,2 mln zł. W 13,6% zawartych umów 
partnerem prywatnym było konsorcjum. Średnia wartość jednej umowy w tym przy-
padku to 98,7 mln zł, przy czym dominowały tutaj projekty zaliczone do grona: mikro 
(6 umów), małych (8 umów), dużych (4 umowy) oraz bardzo dużych (2 umowy). 
Średnia wartość umów, w których podmiot prywatny występował samodzielnie i był 
spółką akcyjną, stanowiła około 203,5 mln zł. Złożyły się na to projekty duże i bar-
dzo duże. Należy zwrócić uwagę także na umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi 
jednoosobową działalność gospodarczą. Dominowały wśród nich projekty mikro 
(93,3%) o średniej wartości umowy wynoszącej 5,8 mln zł.

Realizacja projektów PPP dotyczyła piętnastu sektorów. Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarły umowy w prawie wszystkich wskazanych obszarach, 
z wyjątkiem edukacji. Największa liczba dotyczyła projektów z zakresu efektyw-
ności energetycznej (13 umów) oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej (10 umów). 
W przypadku spółek akcyjnych inwestycje dotyczyły: infrastruktury transportowej 
(4 umowy), sportu i turystyki (2 umowy) oraz kategorii „inne” (2 umowy). 

W zakresie edukacji, efektywności energetycznej, rewitalizacji, telekomunikacji 
i usług transportowych partner prywatny, działający jako spółka akcyjna, podpisał po 
1 umowie. Konsorcja były tworzone głównie w celu realizacji inwestycji w odnie-
sieniu do infrastruktury: efektywności energetycznej (7 umów), infrastruktury trans-
portowej (5 umów), sportu i turystyki (3 umowy), gospodarki odpadami (2 umowy) 
oraz rewitalizacji, telekomunikacji i usług transportowych (po 1 umowie). Podmioty 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą skłaniały się głównie ku in-
westycjom w sektorze: sportu i turystyki, edukacji, kultury, usług transportowych. 
Natomiast partnerzy prywatni zaliczeni do kategorii „pozostałe” koncentrowali się na 
inwestycjach z obszaru gospodarki wodno-ściekowej oraz sportu i turystyki. 

5. Wnioski

Globalne wyzwania oraz poszerzony zakres zadań realizowanych przez sektor pu-
bliczny wymusza na nim coraz powszechniejsze stosowanie metod i narzędzi, które 
zwiększą jego sprawność oraz efektywność. Należy do nich partnerstwo publiczno-
-prywatne, w ramach którego w projekty rozwiązujące problemy społeczne jest an-
gażowana wiedza, doświadczenie oraz fundusze, którymi dysponują przedsiębiorcy. 
Formuła PPP może mieć zastosowanie w przedsięwzięciach różniących się zarówno 
pod względem realizowanych zadań publicznych, jak i zaangażowanych środków 
finansowych.  

W krajowe projekty PPP angażuje się głównie sektor MŚP. Jego udział wy-
nosi 81,3%. Analiza wskazuje, że dotyczy to przede wszystkim spółek kapitało-
wych posiadających odpowiednie struktury, mających łatwiejszy dostęp do kapitału, 
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dysponujących wykwalifikowaną kadrą i odpowiednim know how. Spółki akcyjne 
z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 61,2% ogółu partnerów prywatnych, 
a spółki akcyjne  – 13,6%. Przeważały przedsiębiorstwa z krajowym kapitałem 
(udział 70,1%). Pod względem struktury właścicielskiej dominowały jednostki, które 
znajdowały się w rękach jednego właściciela (udziałowca, akcjonariusza). Było ich 
54,1%. Większości umów była finansowana za pomocą środków własnych part-
nera prywatnego i pozyskanego przez niego zwrotnego finansowania zewnętrznego. 
Najpopularniejsze rodzaje działalności partnera prywatnego to: handel hurtowy i de-
taliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, budownictwo, działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna. Podmioty prowadzące jednoosobową działal-
ność najczęściej zawierały umowy w trybie koncesji. W przypadku spółek kapitało-
wych stosowano bardziej zróżnicowane tryby pozyskiwania partnerów.

W realizowanych projektach w Polsce dominują podmioty MŚP, co wskazuje na 
celowość promowania PPP wśród nich właśnie, a także aktywizacji tego sektora do 
udziału w formule PPP. Dlatego konieczne jest podjęcie dalszych badań związanych 
z pogłębioną oceną rzeczywistego poziomu zainteresowania sektora prywatnego pro-
jektami PPP i jego gotowością do udziału w tej formule.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN POLAND  –  
ANALYSIS OF THE LEVEL OF ENTERPRISE INVOLVEMENT 

Summary: For several years now, projects in the formula of public-private partnership have 
been implemented in Poland. Involvement of an entrepreneur  – private partner in the imple-
mentation of public tasks allows to increase the effectiveness of management in the public 
sector. In these undertakings the level and scope of private partner’s participation is significant. 
The chapter presents the structure of enterprises implementing projects on the Polish market 
of public-private partnership and the level of their involvement to date. In the last 10 years, 
from the adopting of the Public-Private Partnership Act (beginning of 2009) to the end of the 
third quarter of 2020, only 147 agreements were signed in Poland. Among private partners 
who are parties to the agreement, the micro, small and medium-sized enterprise sector prevails. 
A simple organizational structure, concentration of resources on one specific action may sig-
nificantly affect the attractiveness of the projects implemented. Taking into account the above, 
it can be concluded that further development of public-private partnership is directly related to 
the SME sector. Without the increased interest of enterprises from this sector in the market of 
public-private partnership it is difficult to expect an increase in the number of projects imple-
mented under this formula.

Keywords: public-private partnership, public sector, private partner, public investment


