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Szanowni Pañstwo
Z przyjemnoci¹ oddajê do Pañstwa r¹k kolejny numer kwartalnika Rozwój Regionalny w Ma³opolsce,
wydawanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego.
Wydawnictwo ukazuje siê w nowej formule, zarówno w zmienionej szacie graficznej, jak i co wa¿niejsze,
treciowej. Znaczenie prac nad Now¹ Perspektyw¹ Finansow¹ UE na lata 2007-2013 i dokumentami z ni¹
zwi¹zanymi oraz potencjalna rola partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji kluczowych dla regionu projektów
zachêci³a nas do powiêcenia tego numeru dwóm tematom wiod¹cym - polityce spójnoci w wietle przygotowañ
do nowego okresu programowania oraz problemom zwi¹zanym z uwarunkowaniami prawnymi i faktycznymi
partnerstwa publiczno-prywatnego.
W czêci powiêconej polityce spójnoci zaprezentowano autorskie opracowania dotycz¹ce ram programowych
nowej perspektywy finansowej UE w kontekcie kraju oraz regionu. Szczególnie cenne jest spojrzenie na nowy
okres programowania z perspektywy polskiej, w tym w kontekcie zapisów Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia oraz z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny, stanowi¹cy
instrument do wdra¿ania polityki rozwoju w regionie wart jest uwagi jako dokument wytyczaj¹cy kierunki rozwoju
na poziomie województwa. Czêæ prezentuj¹ca problematykê zwi¹zan¹ z partnerstwem publiczno-prywatnym zawiera
szereg spostrze¿eñ, wynik³ych w toku legislacji oraz pierwszego roku funkcjonowania ustawy o PPP. Czêæ tê koñczy
zapis dyskusji panelowej stanowi¹cej wymianê myli i sugestii zwi¹zanych z wdra¿aniem projektów w ramach PPP.
Mam nadziejê, ¿e najnowsze wydanie kwartalnika Rozwój Regionalny w Ma³opolsce spotka siê z Pañstwa przychylnym
przyjêciem i zainteresowaniem. Mam te¿ nadziejê, ¿e rozszerzy wiedzê na temat mechanizmów i uwarunkowañ rozwoju
regionalnego i da asumpt do cennej refleksji, co w rezultacie bêdzie korzystne dla przysz³oci Ma³opolski.

Gor¹co zachêcam do lektury,

Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
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1. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOCI 
NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013
Jerzy Kwieciñski

Dokument Narodowa Strategia Spójnoci  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 to nasza krajowa strategia spójnoci, okrelaj¹ca cele i priorytety w wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoci oraz obszary, na które te rodki
bêd¹ kierowane w latach 2007-2013. Projekt dokumentu zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów 1 sierpnia 2006
roku, a jego ostateczna wersja powinna byæ zatwierdzona przez rz¹d w listopadzie 2006 roku.
Polska bêdzie najwiêkszym biorc¹ funduszy unijnych w
nowej perspektywie finansowej. Co pi¹te euro w ramach
polityki spójnoci trafi do naszego kraju. To olbrzymia
szansa na rozwój naszego kraju, ale równie¿ wielkie wyzwanie, aby rodki te nie tylko wydaæ, ale w³aciwie je
wykorzystaæ dla dobra Polaków.
Zewnêtrzne i wewnêtrzne uwarunkowania nowej
perspektywy finansowej
Na kszta³t dokumentu ma wp³yw kilka czynników.
Z jednej strony s¹ to uwarunkowania zewnêtrzne ze strony Unii Europejskiej (UE), czyli jej g³ówne dokumenty
strategiczne i regulacyjne w tym obszarze: Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 i pozosta³e regulacje unijne dotycz¹ce funduszy unijnych.
Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia to dokument, który jest okrelany mianem
odnowionej Strategii Lizboñskiej UE, i który zosta³ opublikowany w kwietniu 2005 roku. W zdecydowany sposób zmienia on sposób realizacji Strategii Lizboñskiej
w UE w najbli¿szych latach. Po pierwsze, przenosi on
wdra¿anie Strategii z poziomu unijnego na poziom krajów cz³onkowskich  g³ównym narzêdziem s¹ tu Krajowe Programy Reform przygotowywane i przyjmowane
przez wszystkie kraje cz³onkowskie. Po drugie, do realizacji Strategii maj¹ byæ wykorzystywane instrumenty finansowe UE, w tym równie¿ fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci.
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) to g³ówny
dokument UE, który okrela politykê spójnoci UE na
lata 2007-2013, a tym samym sposób wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci, i który wszed³
w ¿ycie dopiero w padzierniku 2006 roku. Pozosta³e
piêæ regulacji dotycz¹cych sposobu funkcjonowania funduszy unijnych wesz³o w ¿ycie w lipcu 2006 roku. Opónione przyjêcie nowej perspektywy finansowej 20072013 przez kraje cz³onkowskie i, w konsekwencji tego
*

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

*

faktu, póniejsze ni¿ pocz¹tkowo zak³adano przyjêcie
powy¿szych regulacji spowodowa³o, ¿e dopiero po ich
przyjêciu mo¿na formalnie sk³adaæ dokumenty programowe do Komisji Europejskiej. SWW w zasadniczy sposób zmieniaj¹ politykê spójnoci na nowy okres finansowy. Jest ona teraz silnie powi¹zana ze Strategi¹ Lizboñsk¹.
O ile w poprzednich perspektywach finansowych g³ówny nacisk w polityce spójnoci skierowany by³ na spójnoæ spo³eczno-gospodarcz¹ poprzez niwelowanie ró¿nic pomiêdzy regionami najbiedniejszymi a najbogatszymi, to w tej chwili znacznie silniejszy nacisk po³o¿ony jest
na to, aby UE i jej regiony by³y bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, i na tworzenie warunków dla
wzrostu gospodarczego i dla wzrostu zatrudnienia.
Pozosta³e wa¿ne dokumenty unijne, które równie¿
musz¹ byæ brane pod uwagê to: Strategiczne Wytyczne
dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich, która to polityka w nadchodz¹cej perspektywie finansowej jest wy³¹czona z polityki spójnoci i jest finansowana w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Strategiczne Wytyczne dla
Zrównowa¿onego Rozwoju Rybo³ówstwa, dla którego
rybo³ówstwo, podobnie jak rozwój obszarów wiejskich,
jest wy³¹czone z polityki spójnoci i jest finansowane
w ramach Wspólnej Polityk Rybackiej. Na podstawie tych
dokumentów kraje cz³onkowskie przygotowuj¹ Narodowe Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Narodowe Plany Strategiczne dla Rybo³ówstwa.
Oprócz uwarunkowañ zewnêtrznych wp³ywaj¹cych na
dokumenty programowe na now¹ perspektywê finansow¹ s¹ równie¿ uwarunkowania wewnêtrzne. Po pierwsze, zachodzi ci¹g³oæ w pracach rz¹dów, tzn. istnieje
ci¹g³oæ pomiêdzy tym, co wczeniej zosta³o zrobione
przez poprzednie ekipy rz¹dowe w ramach przygotowañ
do Narodowego Planu Rozwoju 2007-13 i NSRO, a tym
co przygotowuje obecny rz¹d. W szczególnoci, obecny
rz¹d bazowa³ na wstêpnym projekcie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), który by³ jeszcze
przygotowany przez poprzedni rz¹d i przyjêty we wrzeniu 2005 roku. Opiera³ siê te¿ na programie rz¹du Solidarne Pañstwo, który zosta³ przyjêty w listopadzie 2005
roku, jak równie¿ na za³o¿eniach do zmian do NSRO,
przyjêtych przez rz¹d w grudniu 2005 roku. Równolegle do prac nad NSRO przygotowywana by³a Strategia
Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), który to dokument
jest strategi¹ matk¹ dla wszelkich dzia³añ prorozwojowych w naszym kraju i obejmuje nie tylko politykê spójnoci, ale wszystkie dzia³ania prorozwojowe w naszym
kraju, które bêd¹ realizowane ze rodków publicznych
w latach 2007-2015. Tym samym Strategia ta stanowi
odniesienie dla wszelkich innych dokumentów strategicz-
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Rys 1. Architektura ca³oci dzia³añ
ród³o: prezentacja pt. Okres programowania 2007-2013  perspektywa krajowa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, luty 2006 r.

nych na rzecz rozwoju takich jak strategie sektorowe,
regionalne i ró¿ne inne programy rozwojowe. Wstêpny
projekt SRK zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów 27
czerwca 2006 roku, a koñcowa wersja bêdzie przyjêta
w listopadzie 2006 roku. Ponadto opracowuj¹c Narodow¹ Strategiê Spójnoci korzystano z dowiadczeñ, tych
pozytywnych jak i negatywnych, nabytych przy realizacji
obecnej perspektywy finansowej 2004-2006.
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci polskiej gospodarki
Jaki jest g³ówny cel Narodowej Strategii Spójnoci?
Odpowied brzmi: tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjnoci polskiej gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiêbiorczoci zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia
i wzrost poziomu spójnoci spo³ecznej, gospodarczej
i przestrzennej. Nale¿y podkreliæ, ¿e bezporednim celem nie jest sam wzrost konkurencyjnoci, rozumiany np.
poprzez wzrost PKB na mieszkañca, ale w³anie tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci polskiej
gospodarki. Chcemy, aby gospodarka nasza by³a oparta
na wiedzy i przedsiêbiorczoci, sprzyja³a innowacyjnoci, i aby zapewniæ wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia oraz wzrost poziomu spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski i jej regionów, zarówno
w odniesieniu do Unii Europejskiej jak i wewn¹trz kraju.
To, ¿e g³ówny nacisk nie jest po³o¿ony na spójnoæ, to
wynik odnowionej Strategii Lizboñskiej i nowej strategii
spójnoci Unii Europejskiej, o której mo¿emy powiedzieæ,

¿e jest silnie prolizboñska, bo znacznie silniej akcentuje
kwestie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Tylko
w ten sposób bêdziemy mogli sprawiæ, aby Polska i jej regiony by³y atrakcyjnym miejscem do inwestowania.
Sprawne rz¹dzenie
Jakie mamy zatem cele szczegó³owe NSRO? Pierwszy
to poprawa jakoci funkcjonowania instytucji publicznych
oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. W pewien
sposób jest to nowy obszar wsparcia w polityce spójnoci UE.
Jest to cel szczegó³owy NSRO, ale ma te¿ charakter horyzontalny, gdy¿ znajduje odzwierciedlenie we wszystkich programach operacyjnych. Bez sprawnego zarz¹dzania pañstwem oraz bez dialogu i partnerstwa spo³ecznego nie jest mo¿liwe efektywne wdra¿anie strategii
rozwojowych. W³aciwe i sprawne funkcjonowanie instytucji publicznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
spo³eczno-gospodarczego naszego kraju. Ponadto chodzi równie¿ o to, aby zwiêkszyæ zaanga¿owanie naszego
spo³eczeñstwa w procesy rozwojowe.
Kapita³ ludzki i spójnoæ spo³eczna
Kolejnym naszym celem jest poprawa jakoci kapita³u
ludzkiego i zwiêkszenie spójnoci spo³ecznej. Silny nacisk k³adziemy na wzrost zatrudnienia w naszym kraju.
Pamiêtajmy, ¿e w Polsce zatrudnienie osób w wieku produkcyjnym utrzymuje siê na poziomie 52 proc., podczas
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gdy w Unii Europejskiej wskanik ten wynosi 64 proc.
Celem Strategii Lizboñskiej w tej kwestii jest osi¹gniêcie
70 proc. zatrudnienia. Uwa¿am, ¿e jednym z naszych najpowa¿niejszych problemów makroekonomicznych, jeli
nie najwa¿niejszym, jest w³anie zatrudnienie, bowiem
im wiêcej mamy osób pracuj¹cych, tym wiêcej wytwarzamy dóbr i wiadczymy us³ug, a mniej wydajemy na cele
socjalne. Dla poprawy poziomu ¿ycia w naszym kraju niezbêdne jest wiêc zwiêkszenie zatrudnienia.
Poprzez kapita³ ludzki rozumiemy zasób wiedzy,
umiejêtnoci oraz potencja³ zawarty w ka¿dym cz³owieku oraz w spo³eczeñstwie, okrelaj¹cy zdolnoci do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz mo¿liwoci kreacji nowych rozwi¹zañ. Cel, o którym mowa ukierunkowany jest wiêc na: edukacjê, podnoszenie kwalifikacji,
lepsze wykorzystanie zasobów pracy, zwiêkszenie elastycznoci rynku pracy oraz podnoszenie mobilnoci
naszego kapita³u ludzkiego, a tak¿e poprawê zarz¹dzania
rozbudowanymi mechanizmami partnerstwa i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Ponadto niezbêdna jest modernizacja systemów zabezpieczenia socjalnego, zmniejszenie
wykluczenia spo³ecznego i wzmocnienie spójnoci spo³ecznej oraz zapewnienie równych szans ró¿nym grupom
spo³ecznym, propagowanie równoci kobiet i mê¿czyzn,
jak i osób, które znalaz³y siê w du¿o gorszym po³o¿eniu,
w tym szczególnie osób niepe³nosprawnych.
Innowacyjnoæ polskich przedsiêbiorstw oraz
rozwój sektora us³ug
Kolejnym celem wyszczególnionym w NSRO jest podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci przedsiêbiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego
o wysokiej wartoci dodanej oraz rozwój sektora us³ug.
W NSRO po³o¿ony jest nacisk na podnoszenie innowacyjnoci przedsiêbiorstw oraz wsparcie rozwoju us³ug
i tej czêci sektora wytwórczego, który charakteryzuje siê
wysok¹ wartoci¹ dodan¹, co ma niebagatelne znaczenie
dla wzrostu gospodarczego Polski i dla podniesienia konkurencyjnoci ca³ej naszej gospodarki. Bardzo wa¿nym
elementem jest tak¿e wsparcie dla rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego, które w ramach omawianego celu szczegó³owego, bêdzie realizowane zarówno w odniesieniu do
administracji publicznej, jak i obywateli (szczególnie na
obszarach wiejskich) i firm (szczególnie ma³ych i rednich).
Chcemy zapewniæ dostêp do rejestrów i do informacji,
które s¹ w posiadaniu administracji publicznej.
Ponadto z analizy dotychczasowego wsparcia dla sektora przedsiêbiorstw wynika, ¿e w zbyt ma³ym stopniu
by³o ono kierowane do sektora us³ug. Nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e w przypadku naszej gospodarki to bardzo wa¿ny cel. W obecnej perspektywie finansowej realizowana
pomoc skierowana zosta³a g³ównie do sektora produkcyjnego, obejmuj¹c ponad 90 proc. rodków unijnych.
W sektorze tym nie ronie zatrudnienie, natomiast znacznie wzrasta wydajnoæ. Tworzenie nowych miejsc pracy
ma miejsce g³ównie w sektorze us³ug, dlatego silniejszy
akcent po³o¿ony bêdzie na ten w³anie sektor. Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e Polska mo¿e mieæ

w dziedzinie us³ug przewagê w porównaniu z innymi pañstwami, któr¹ mo¿emy wykorzystaæ w kwestiach zwi¹zanych z globalizacj¹ gospodarki wiatowej.
Infrastruktura techniczna i spo³eczna
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej
i spo³ecznej maj¹cej podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjnoci Polski jest kolejnym celem NSRO. Ma
on podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci polskich regionów oraz Polski, dla zwiêkszenia ich
atrakcyjnoci do lokowania inwestycji, a tak¿e dla wzrostu poziomu ¿ycia w naszym kraju.
Z punktu widzenia rozwoju Polski najwa¿niejsza jest
modernizacja naszej infrastruktury transportowej. Najwa¿niejsz¹ za kwesti¹ w obszarze transportu jest powi¹zanie naszych najwiêkszych orodków gospodarczych
korytarzami transportowymi-drogowymi, kolejowymi,
wodnymi czy innymi. Drug¹ kluczow¹ kwesti¹ jest po³¹czenie sieciami transportowymi, w tym g³ównie autostradami, drogami ekspresowymi i liniami kolejowymi Polski
i jej regionów z s¹siednimi krajami tak, ¿eby w³¹czyæ nasz
kraj w system komunikacji europejskiej. Kolejn¹ wa¿n¹
spraw¹ jest zwiêkszenie dostêpnoci orodków gospodarczych dla terenów je otaczaj¹cych, jak i usprawnienie transportu publicznego w obs³udze mieszkañców najwiêkszych
aglomeracji. Obecnie szczególnie mieszkañcy obszarów
podmiejskich maj¹ trudnoci w dojedzie do potencjalnych
miejsc pracy, co stanowi du¿¹ barierê rozwoju miast.
W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej powinna mieæ miejsce rozbudowa systemu transportu gazu
i ropy naftowej celem zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Nale¿y równie¿ zapewniæ odpowiedni¹ infrastrukturê techniczn¹ w mniejszych miastach
i miejscowociach. Nie tylko po to, aby poprawiæ standard ¿ycia mieszkañców, ale g³ównie po to, aby przyci¹gaæ nowe inwestycje i tworzyæ nowe miejsca pracy. Nast¹pi równie¿ koncentracja na rozwoju technologii, aby
zwiêkszyæ udzia³ energii ze róde³ odnawialnych i paliw
alternatywnych w naszym kraju i aby zmniejszyæ energoch³onnoæ naszej gospodarki. Wspierana bêdzie tak¿e
infrastruktura minimalizuj¹ca gospodarcze i ekologiczne
skutki katastrof naturalnych, w tym infrastruktura przeciwpowodziowa.
W celu podniesienia poziomu ¿ycia mieszkañców, jak
równie¿ dla przypieszenia rozwoju spo³eczno-gospodarczego, wa¿ne bêdzie równie¿ zapewnienie bardziej równomiernego dostêpu do podstawowej infrastruktury
spo³ecznej. Dotyczy to zarówno infrastruktury edukacji, kultury czy ochrony zdrowia.
Konkurencyjnoæ polskich regionów
Kolejnym celem Narodowej Strategii Ram Odniesienia jest wzrost konkurencyjnoci polskich regionów
i przeciwdzia³anie ich marginalizacji spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ca³y nasz kraj objêty pierwszym
celem polityki spójnoci, czyli celem Konwergencji, na
który alokowana jest zdecydowanie najwiêksza czêæ
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci. Dziêki
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Rys. 2. Uk³ad celów NSRO i programów operacyjnych w okresie programowania 2007-2013
ród³o: prezentacja pt. Okres programowania 2007-2013  perspektywa krajowa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, luty 2006 r.

temu ca³y nasz kraj, wszystkie regiony bêd¹ mog³y korzystaæ z najwiêkszych funduszy unijnych. W³anie dlatego chcielibymy wykorzystaæ wewnêtrzny potencja³ naszych regionów, zarówno ten, który posiadaj¹ orodki
miejskie, jak i obszary wiejskie. Obecnie obserwowany
silny wzrost gospodarczy wystêpuje g³ównie wokó³ silnych miejskich orodków gospodarczych.
Musimy tak¿e pamiêtaæ, ¿e w Polsce znajduj¹ siê regiony najbiedniejsze w ca³ej Unii Europejskiej i ju¿ w obrêbie naszego kraju powstaj¹ coraz wiêksze zró¿nicowania miêdzy bogatszymi i biedniejszymi regionami. Od regionu lubelskiego, który jest najbiedniejszym regionem
w UE (33% redniej UE) i jego PKB na mieszkañca wynosi ok. 70% redniej krajowej, do województwa mazowieckiego, które w stosunku do naszej redniej krajowej ma PKB w wysokoci 150 proc. (73% redniej UE).
Ponadto w ramach samego województwa mazowieckiego istniej¹ bardzo silne zró¿nicowania. Sam¹ Warszawê,
jako aglomeracjê, plasuje siê powy¿ej redniej unijnej,
natomiast reszta województwa jest o wiele biedniejsza.
Chcemy przyspieszyæ rozwój Polski Wschodniej, gdzie
le¿y piêæ najbiedniejszych regionów UE. Chcemy przeciwdzia³aæ peryferyzacji tych regionów. Inne wa¿ne zadania nakrelone w ramach tego celu to przeciwdzia³anie marginalizacji obszarów problemowych, wspieranie
odnowy miast, przywracanie funkcji spo³ecznych i gospodarczych obszarom poprzemys³owym, powojskowym,
zapewnienie bezpieczeñstwa na terenach zagro¿onych
klêskami ¿ywio³owymi, a tak¿e rozwój gospodarczy obszarów przygranicznych.
Obszary wiejskie
Ostatnim horyzontalnym celem ujêtym w NSRO jest
wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich. Chcemy zapew-

niæ pe³n¹ synergiê miêdzy dzia³aniami na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich finansowanymi w ramach NSRO
i dzia³aniami w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W tym
celu chcemy zwiêkszaæ mobilnoæ zawodow¹ i przestrzenn¹, wspieraæ rozwój infrastruktury technicznej na
obszarach wiejskich, podnieæ poziom wykszta³cenia,
poziom umiejêtnoci zawodowych, zwiêkszyæ dostêpnoæ do us³ug publicznych i rozwijaæ pozarolnicze funkcje wsi. Bêdziemy wspomagaæ zmiany strukturalne na
obszarach wiejskich i wyrównywaæ szanse rozwojowe.
Strategicznie podobne, operacyjnie ró¿ne
Jak cele szczegó³owe NSRO przek³adaj¹ siê na programy operacyjne? Programy operacyjne w przeciwieñstwie
do NSRO s¹ formalnie zatwierdzane przez Komisjê Europejsk¹. Struktura systemu w nowej perspektywie finansowej podnios³¹ rangê programów operacyjnych,
wród których wyró¿niamy szesnacie Regionalnych Programów Operacyjnych, specjalny regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, programy krajowe:
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Program Operacyjny Pomoc Techniczna oraz Programy Operacyjne Europejskiej Wspó³pracy
Terytorialnej w ramach celu trzeciego polityki spójnoci.
Porównuj¹c dokumenty dotycz¹ce polityki spójnoci
przygotowane przez poprzedni rz¹d z obecnymi  w czêci strategicznej NSRO trudno dostrzec znacz¹ce ró¿nice. Cele s¹ nieco inaczej sformu³owane, diagnoza jest
uaktualniona, a poszczególne kwestie zosta³y inaczej zaakcentowane. Znacz¹ce ró¿nice wystêpuj¹ natomiast
w czêci operacyjnej. Przede wszystkim programów jest
mniej. Wczeniej proponowano szesnacie programów
regionalnych i trzynacie programów sektorowych.

10

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

10

2006-11-16, 09:44

Narodowa Strategia Spójnoci  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ograniczylimy znacznie liczbê programów sektorowych, by lepiej odpowiada³y one celom, które za³o¿ylimy w NSRO. Dziêki temu ³atwiejsza bêdzie realizacja
oraz monitoring osi¹gania naszych celów. Regionalne
Programy Operacyjne zosta³y natomiast utrzymane
w takiej samej iloci, po jednym dla ka¿dego regionu.
Utworzenie specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynika z faktu, ¿e regiony Polski
Wschodniej nie tylko s¹ najbiedniejsze w UE i odbiegaj¹
znacznie od redniej unijnej, ale równie¿ od redniej krajowej. Jest to problem, który dostrzegamy nie tylko my,
ale tak¿e nasi partnerzy w Unii Europejskiej. W czasie
negocjacji nad now¹ perspektyw¹ finansow¹ zosta³a przeznaczona specjalna alokacja dla Polski Wschodniej, a pani
kanclerz A. Merkel ze swoich rodków wyasygnowa³a
100 mln euro specjalnie dla tych regionów. Trudno, wiêc
¿ebymy w naszych planach nie dostrzegali tego, co zosta³o zauwa¿one przez inne pañstwa UE.

Programy Operacyjne Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej s¹ osobn¹ grup¹, poniewa¿ jako jedyne realizowane bêd¹ w ramach celu trzeciego polityki spójnoci.
Mamy trzy g³ówne, du¿e programy sektorowe. Infrastruktura i rodowisko to program, który finansuje projekty infrastrukturalne zarówno z Funduszu Spójnoci, jak
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
To jedyny program operacyjny, który jest dwufunduszowy. Korzystamy tutaj z mo¿liwoci ³¹czenia w tej perspektywie finansowej Funduszu Spójnoci z EFRR. Kolejny to
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
67 miliardów euro dla Polski na politykê spójnoci
Pula rodków przeznaczonych dla Polski na politykê
spójnoci wynosi w cenach bie¿¹cych ponad 67 mld euro.
Wielkoæ rodków wspólnotowych zaanga¿owanych

Rys. 3. Podzia³ rodków UE na programy operacyjne w ramach NSRO 2007-2013
ród³o: prezentacja pt. Okres programowania 2007-2013  perspektywa krajowa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, luty 2006 r.

w realizacjê NSRO wyniesie z wk³adem krajowym ³¹cznie
ponad 79 mld euro. Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ podzia³ ten zak³ada rezerwê 3 proc., któr¹ nazywamy rezerw¹ wykonania. Bêdzie ona rozdysponowana na ró¿ne
programy operacyjne mniej wiêcej w po³owie wykonywania perspektywy finansowej. Tak wiêc, gdy bêdziemy analizowaæ wykorzystanie rodków w 2011 roku, bêdziemy
mogli zastanowiæ siê, do jakich programów operacyjnych,
na jakie priorytety, dzia³ania i projekty przeznaczyæ tê rezerwê. Z zasobów funduszy strukturalnych bêdzie pochodziæ 67% wszystkich rodków, przy czym 52% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15 % z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Pozosta³a jedna trzecia
rodków bêdzie pochodziæ z Funduszu Spójnoci.
Podzia³ rodków na poszczególne programy operacyjne jest przedstawiony na poni¿szym wykresie. Na szesnacie programów regionalnych mamy mniej wiêcej 16 mld

euro, na Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej  prawie 2,3 mld euro, na Programy Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej, czyli dzia³ania podobne do
realizowanych w ramach obecnej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG, mamy oko³o 700 mln euro. Na najwiêkszy program operacyjny  Infrastruktura i rodowisko przeznaczone bêdzie 27,8 mld euro. Program Operacyjny Kapita³ Ludzki finansowany w ca³oci ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego obejmie 9,7 mld
euro, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
8,3 mld euro, a Program Operacyjny Pomoc Techniczna 
500 mln euro. W tym podziale 58 proc. rodków przeznaczonych jest na wsparcie regionów w ramach NSRO.
Ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 70 proc.
chcemy przeznaczyæ na dzia³ania realizowane w regionach,
a 30 proc. na dzia³ania na poziomie krajowym.
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Ministerstwo bêdzie zarz¹dzaæ na poziomie strategicznym. Regiony bêd¹ same zarz¹dza³y swoimi
programami
Jak bêdzie wygl¹da³ system realizacji? Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, a w szczególnoci Minister Rozwoju Regionalnego, jest odpowiedzialny za programowanie i zarz¹dzanie wszystkimi programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoci. To odpowiedzialnoæ wynikaj¹ca z regulacji
na³o¿onych na nasze ministerstwo przez rz¹d. Pozostali
ministrowie sektorowi odpowiadaj¹ za instytucje porednicz¹ce, odpowiedzialne za wdra¿anie poszczególnych priorytetów programów operacyjnych. Zarz¹dy
województw s¹ organami odpowiedzialnymi za zarz¹dzanie regionalnymi programami operacyjnymi (RPO).
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bêdzie instytucj¹
zarz¹dzaj¹c¹ dla programów krajowych. Termin instytucji zarz¹dzaj¹cej jest tutaj nieco myl¹cy, nie chcemy bowiem o wszystkim decydowaæ. Chcemy zarz¹dzaæ, ale
na poziomie strategicznym, chcemy zapewniæ w³aciw¹
koordynacjê, sprawiaæ, ¿eby cele by³y osi¹gane, monito-

rowaæ programy na poziomie strategicznym, prowadziæ
ewaluacjê, zapewniæ spójnoæ pomiêdzy programami. Nie
jest nasz¹ intencj¹ bezporednie zarz¹dzanie programami. Chcemy, ¿eby faktyczne wdra¿anie programów krajowych odbywa³o siê na poziomie instytucji porednicz¹cych, a w przypadku programów regionalnych na poziomie regionów. Rolê instytucji porednicz¹cych pe³niæ
bêd¹ poszczególni ministrowie.
Jakie wiêc zaistniej¹ zmiany w stosunku do obecnego
systemu? Podstawow¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e regiony bêd¹
same zarz¹dza³y swoimi programami. Z punktu widzenia kraju ma to swoje dobre i z³e strony. D¹¿ylimy do
tego, by regiony by³y znacznie bardziej usamodzielnione, by mia³y nie tylko mo¿liwoæ realizacji pewnych dzia³añ, ale by faktycznie podejmowa³y decyzje, co do wyboru i realizacji celów, priorytetów, dzia³añ i projektów.
Tak¿e odpowiedzialnoæ za te dzia³ania zosta³a przesuniêta na poziom regionalny. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do obecnej perspektywy finansowej. Odzwierciedla ona obecn¹ sytuacjê w Unii Europejskiej pod
wzglêdem polityki spójnoci.
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2. STRATEGICZNE WYZWANIA STOJ¥CE PRZED POLITYK¥
SPÓJNOCI UNII EUROPEJSKIEJ PO ROKU 2007 
PERSPEKTYWA POLSKA
Prof. dr hab. Jacek Szlachta

2.1. EUROPEJSKI MODEL POLITYKI
SPÓJNOCI
Od koñca lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Unia
Europejska programuje swoje polityki i bud¿et w wieloletnim horyzoncie czasowym, obecny dotyczy lat 20002006. Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej od
1 maja 2004 roku i jako kraj cz³onkowski korzysta z instrumentów europejskiej polityki spójnoci, jakimi s¹
fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci. Alokacja rodków Unii Europejskiej przeznaczona na rzecz naszego
kraju w ramach polityki spójnoci na lata 2004-2006
wynosi 12,8 mld euro (w cenach z 2004 roku). Podstawowym beneficjentem tej polityki s¹ regiony identyfikowane na poziomie NUTS 2 (Nomenclature of Units for
Territorial Statistics), o niskim poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego mierzonym produktem krajowym
brutto na mieszkañca (wed³ug parytetu si³y nabywczej),
nie przekraczaj¹cym 75% redniej Unii Europejskiej.1
W Polsce s¹ to województwa, a poniewa¿ wszystkie nasze województwa charakteryzuj¹ siê znacznie ni¿szym
od tego brzegowego poziomu produktem krajowym
brutto na mieszkañca, dlatego ca³a Polska w latach 20042006 sta³a siê beneficjentem funduszy strukturalnych.
Kolejny okres programowania polityk i bud¿etu Unii
Europejskiej dotyczy tak¿e siedmiu lat  2007-2013.
Dyskusja na temat najwa¿niejszych rozwi¹zañ nowego
modelu polityki spójnoci zosta³a podjêta ju¿ w 2001
roku, gdy w drugim raporcie kohezyjnym Komisja Europejska sformu³owa³a dziesiêæ pytañ dotycz¹cych przysz³ej
polityki spójnoci Wspólnoty. Za³o¿enia polityki spójnoci Unii Europejskiej w latach 2007-2013 zosta³y przedstawione w lutym 2004 roku w trzecim raporcie kohezyjnym.2 Z dokumentu tego wynika, i¿ podstaw¹ nowej
polityki spójnoci w latach 2007-2013 bêd¹ trzy wspó³zale¿ne elementy: regulacje prawne Wspólnoty, nowy

*

dokument unijny nazwany Strategiczne Wytyczne
Wspólnoty dotycz¹ce spójnoci oraz niezbêdne ustalenia bud¿etowe. Propozycje regulacji prawnych zosta³y
przedstawione przez Komisjê Europejsk¹ w lipcu 2004.3
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, zosta³y przedstawione przez Komisjê Europejsk¹ w dniu 7 lipca 2005 roku.4
Wreszcie za³o¿enia dotycz¹ce bud¿etu Wspólnoty zosta³y przyjête przez kraje cz³onkowskie w grudniu 2005 roku.
Komisja Europejska zaproponowa³a zmodyfikowanie
zakresu nowej polityki spójnoci, lokalizuj¹c dzia³ania
i fundusz dotycz¹ce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz przesuwaj¹c dzia³ania i fundusz rybo³ówstwa z polityki spójnoci do polityki
rybackiej. Oznacza to, ¿e nowa polityka spójnoci nie bêdzie ju¿ finansowa³a rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
i rybo³ówstwa, a rola koordynacyjna Komisji Europejskiej
zostaje ograniczona. W krajach bêd¹cych beneficjentami
funduszy europejskich, które cechuje istotne znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich w gospodarce pojawia siê
w zwi¹zku z tym trudny problem skoordynowania dzia³añ
finansowanych ze rodków europejskich w ramach dwóch
ró¿nych polityk Wspólnoty Europejskiej. Dlatego istnieje
realne niebezpieczeñstwo uprawiania w Polsce w latach
2007-2013 ró¿nych polityk rozwoju regionalnego  jednej
ogólnej i skierowanej do obszarów zurbanizowanych, drugiej dotycz¹cej rolnictwa i obszarów wiejskich. Oznacza to,
i¿ wyj¹tkowo z³o¿onym problemem stanie siê koordynacja
tych strumieni finansowych realizowanych w re¿imach
trzech ró¿nych polityk Wspólnoty. Rozwi¹zania dotycz¹ce
finansowania dzia³añ rozwojowych w ramach polityki spójnoci, Wspólnej Polityki Rolnej i polityki rybackiej powinny
byæ w maksymalnym zakresie to¿same.

1

Nomenklatura Jednostek Statystyki Tertorialnej, jest to uniwersalna regionalizacja obowi¹zuj¹ca w Unii Europejskiej, która obejmuje 25 pañstw cz³onkowskich oraz Bu³gariê i Rumuniê. Wyró¿nia siê piêæ poziomów, a w europejskiej polityce
regionalnej istotne znaczenie maj¹ poziomy NUTS 2 i NUTS 3.
W Polsce na poziomie NUTS 2 mamy 16 jednostek województw, na poziomie NUTS 3 45 podregionów.

Najwa¿niejsze regulacje prawne to: Proposal for a Council
Regulation laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the Social Fund and the Cohesion Fund COM(2004) 492; Proposal for a Regulation of the
European Parlament and of the Council on European Regional
Development Fund COM (2004)495. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund (COM(2004) 493); Proposal for a Council
Regulation establishing a Cohesion Fund (COM (2004)494);
Proposal for the Regulation of the European Parliament and of
the Council establishing a European Group for Crossborder
Cooperation, COM (2004) 496. Wszystkie propozycje Commisision of the European Communities, Brussels, 14.07.2004.

Nowe partnerstwo dla spójnoci. Konwergencja, konkurencyjnoæ, wspó³praca. Trzeci raport na temat spójnoci spo³ecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej, Komisja Europejska,
Bruksela 18.02.2004.

Polityka spójnoci wspieraj¹ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013,
Komunikat Komisji, Komisja Wspólnot Europejskich,
COM(2005)0299, Bruksela 5.07.2005.

*

Szko³a G³ówna Handlowa
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Komisja Europejska zaproponowa³a, aby w latach 20072013 w ramach nowej polityki spójnoci by³y uruchamiane
jedynie dwa fundusze strukturalne  Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Spo³eczny oraz
jako trzeci instrument  Fundusz Spójnoci. Dzia³ania dotycz¹ce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich bêd¹ uruchamiane w ramach nowego Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusz Spójnoci ma
byæ programowany w sposób zintegrowany z funduszami
strukturalnymi. Zakres finansowania w ramach tych obydwu funduszy strukturalnych ma byæ zasadniczo podobny
do obowi¹zuj¹cego w latach 2000-2006. Jednak zasadniczy poziom wspó³finansowania funduszy strukturalnych ma
zostaæ obni¿ony do poziomu 15%.

Komisja Europejska zaproponowa³a pewn¹ modyfikacjê systemu Celów polityki spójnoci w latach 20072013. Podstawowe znaczenie bêdzie mia³ Cel 1, zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju spo³eczno-ekonomicznego, mierzonego tak jak dot¹d poziomem
PKB na mieszkañca nie przekraczaj¹cym 75% redniej
Unii Europejskiej na poziomie regionów typu NUTS 2.
Oznacza to, ¿e w latach 2007-2013 wszystkie województwa Polski pozostan¹ beneficjentami funduszy strukturalnych jako obszary Celu 1. Nowy Cel 2 dotyczy konkurencyjnoci i zatrudnienia w regionach. Jest to charakterystyczna zmiana, bowiem stary Cel 2 s³u¿y³
restrukturyzacji regionalnej. Wreszcie Cel 3 bêdzie
wspiera³ miêdzynarodow¹ wspó³pracê terytorialn¹.
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Rys. 4. Misja polityki spójnoci w Polsce w latach 2007-2013 (1)
ród³o: opracowanie w³asne

Uznano, ¿e wspó³praca transgraniczna jest sfer¹ o bardzo wysokiej wartoci dodanej w skali ca³ej Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowa³a, aby 78%
rodków funduszy zosta³o zlokalizowane na obszarach
Celu 1, 18% w ramach Celu 2 oraz pozosta³e 4% w ramach Celu 3. Zaproponowano likwidacjê instrumentu
Inicjatyw Wspólnoty, zak³adaj¹c ¿e dowiadczenia poszczególnych inicjatyw zostan¹ wykorzystane w ramach
nowych celów polityki spójnoci i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Polska bêdzie uczestniczyæ przede
wszystkim w programach Celu 1, chocia¿ w bardzo ograniczonym zakresie, tak¿e w alokacjach Celu 2 oraz
w znacz¹cym w zadaniach Celu 3 ze wzglêdu na rolê granic zewnêtrznych i wewnêtrznych. rodki na wspó³pracê przygraniczn¹ przys³ugiwaæ maj¹ podmiotom zlokalizowanym w przygranicznych jednostkach terytorialnych
typu NUTS 3.
Komisja Europejska zaproponowa³a zasadnicz¹ modyfikacjê systemu programowania funduszy. Na pocz¹tku procesu programowania zosta³ przygotowywany
przez Komisjê Europejsk¹ dokument Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dotycz¹ce Spójnoci (Community Strategic Guidelines), który nastêpnie jest akceptowany przez

Parlament Europejski. Bêdzie on podstaw¹ dzia³añ rozwojowych podejmowanych w pañstwach beneficjentach
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci.
Brak bêdzie Podstaw Wsparcia Wspólnoty, natomiast
dokumentem przygotowywanym przez kraj cz³onkowski bêd¹ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Framework). Dokument ten
bêdzie zawiera³ jako wiod¹c¹ sekcjê strategiczn¹ i bardzo ogóln¹ sekcjê operacyjn¹. Po akceptacji przez Komisjê Europejsk¹ i kraj beneficjenta dokument ten bêdzie podstaw¹ budowania w ramach polityki spójnoci
poszczególnych Programów Operacyjnych (Operational
Programmes)  podstawowych dokumentów operacyjnych, bêd¹cych nastêpnie przedmiotem negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹. Tak jak dot¹d programy operacyjne
mog¹ mieæ charakter regionalny, sektorowy (horyzontalny) oraz pomocy technicznej. Regionalne programy
operacyjne mog¹ dotyczyæ ca³ego kraju (zintegrowane)
lub regionów typu NUTS 1 albo NUTS 2. Jest to istotna
modyfikacja  dotychczas regiony typu NUTS 1 mia³y tylko statystyczne znaczenie. W regulacjach prawnych jakie maj¹ obowi¹zywaæ w latach 2007-2013 zaproponowano, aby przyj¹æ jako uniwersalny model finansowanie
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programu operacyjnego tylko z jednego funduszu strukturalnego. Proponuje siê wyeliminowanie dotychczas przygotowywanych dla ka¿dego programu operacyjnego Uzupe³nieñ Programu. W regulacjach prawnych proponuje siê
zasadnicze rozszerzenie zakresu i czêstotliwoci raportowania ze strony kraju beneficjenta w trakcie kolejnego
okresu programowania, co mo¿e oznaczaæ znacz¹cy
wzrost obci¹¿eñ administracyjnych z tego tytu³u.
W dokumencie Polityka spójnoci wspieraj¹ca wzrost
gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013 priorytety (w innym miejscu tego dokumentu zwane tytu³ami) zosta³y w ca³oci przeniesione
z odnowionej Strategii Lizboñskiej. S¹ to: (1) poprawa atrakcyjnoci Pañstw cz³onkowskich, regionów i miast poprzez
poprawê dostêpnoci, zapewnienie odpowiedniej jakoci
i poziomu us³ug, oraz zachowanie ich potencja³u rodowiskowego, (2) wsparcie innowacyjnoci, przedsiêbiorczoci

i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy poprzez zdolnoci
w zakresie badañ i innowacyjnoci, ³¹cznie z nowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, (3) tworzenie wiêkszej liczby lepszych miejsc pracy poprzez zachêcanie wiêkszej liczby osób do podjêcia zatrudnienia lub rozpoczêcia
dzia³alnoci gospodarczej, poprawê adaptacyjnoci pracowników i przedsiêbiorstw oraz zwiêkszenie inwestycji w kapita³ ludzki. Analiza braku skutecznoci realizacji oryginalnej Strategii z Lizbony i Goeteborga doprowadzi³a w roku
2005 do zasadniczej modyfikacji sposobu podejcia do sposobu wdra¿ania przedstawionych w roku 2000 w Lizbonie
i uzupe³nionych w roku 2001 w Goeteborgu propozycji.
Uznano, i¿ ogólny cel, zak³adaj¹cy ¿e Unia Europejska stanie siê do roku 2010 najbardziej konkurencyjn¹ gospodark¹ wiatow¹, nic nie straci³ na znaczeniu. Jednak
stwierdzono, ¿e skuteczne wdra¿anie tej strategii wymaga zasadniczej poprawy jakoci instrumentów realizacji.


0LVMDSROLW\NLVSyMQR FLZ3ROVFHZODWDFK  


z
z





-DNDURODVSyMQR FLJRVSRGDUF]HMVSRáHF]QHMLWHU\WRULDOQHM"
-DNDURODVSyMQR FLQDSR]LRPLHXQLMQ\PNUDMRZ\P PL G]\UHJLRQDOQ\P 
RUD]UHJLRQDOQ\P ZHZQ WU]UHJLRQDOQ\P 

Rys. 5. Misja polityki spójnoci w Polsce w latach 2007-2013 (2)
ród³o: opracowanie w³asne

Dlatego w lutym 2005 roku Komisja Europejska przedstawi³a dokument Wspólne dzia³ania na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia  nowy pocz¹tek Strategii
Lizboñskiej. Zosta³ on przyjêty przez Radê Europejsk¹
w marcu 2005 roku.5 Takie jednostronne podporz¹dkowanie nowej polityki spójnoci realizacji zmodyfikowanej Strategii Lizboñskiej oznacza, ¿e du¿o wiêksze ni¿
dot¹d znaczenie w polityce regionalnej finansowanej
z funduszy europejskich bêd¹ mia³y dzia³ania zorientowane na budowanie si³y konkurencyjnej regionów, natomiast znacznie mniejsz¹ ni¿ dot¹d rolê bêdzie odgrywa³a
tradycyjna polityka wyrównawcza.
We wspomnianym dokumencie Polityka spójnoci
wspieraj¹ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 2007-2013 Komisja Europejska za³o¿y³a, ¿e w latach 2007-2013 zostan¹ podjête nastêpuj¹ce priorytetowe kierunki wydatków z funduszy unijnych:
(1) Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej
atrakcyjnego dla inwestowania i pracy. Wytyczne przeWspólne dzia³ania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy pocz¹tek strategii lizboñskiej, Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2.02.2005, COM(2005)24.
5

widywane w ramach tego kierunku zak³adaj¹:
§ rozszerzenie i poprawê infrastruktury transportowej,
§ wzmocnienie synergii pomiêdzy ochron¹ rodowiska

a wzrostem gospodarczym,

§ zajêcie siê intensywnym wykorzystywaniem przez

Europê tradycyjnych róde³ energii.

(2) Rozwój wiedzy i innowacyjnoci na rzecz wzrostu
gospodarczego. Wytyczne przewidywane w ramach tego
kierunku zak³adaj¹:
§ wzrost i poprawê inwestycji w badania i rozwój,
§ wspieranie innowacji i promowanie przedsiêbior-

czoci,

§ promowanie spo³eczeñstwa informacyjnego dla

wszystkich,

§ poprawê dostêpu do finansowania.

(3) Wiêksza liczba lepszych miejsc pracy. Wytyczne
przewidywane w ramach tego kierunku zak³adaj¹:
§ zaanga¿owanie wiêkszej liczby osób w aktywn¹ dzia-

³alnoæ zawodow¹, utrzymanie wysokiego poziomu
aktywnoci zawodowej oraz modernizacjê systemów
zabezpieczenia spo³ecznego,
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§ poprawê zdolnoci adaptacyjnych pracowników

i przedsiêbiorstw oraz elastycznoci rynków pracy,

§ zwiêkszenie inwestycji w kapita³ ludzki poprzez lepsz¹

edukacjê i zdobywanie kwalifikacji,

§ zdolnoci administracyjne,
§ pomoc w utrzymaniu zdrowej si³y roboczej.

W okresie tym zak³ada siê szersze uwzglêdnienie terytorialnego wymiaru spójnoci. Bêdzie to realizowane
poprzez wk³ad miast w rozwój gospodarczy i tworzenie
miejsc pracy, wspieranie dywersyfikacji gospodarczej
na obszarach wiejskich oraz wspieranie wspó³pracy 
przygranicznej, ponadnarodowej i miêdzyregionalnej.
Wszystkie redniookresowe dokumenty strategiczne w Polsce zak³adaj¹ce wspó³finansowanie z Unii Europejskiej musz¹ byæ odnoszone do tych priorytetowych
kierunków wydatków. Nale¿y równoczenie pamiêtaæ,
¿e lista ta nie jest pe³na, bowiem zasadniczo dzia³ania
rozwojowe dotycz¹ce rolnictwa i obszarów wiejskich
zosta³y przesuniête do Wspólnej Polityki Rolnej. Dokument ten stanowi ramy dla okrelenia struktury wydatków rozwojowych podejmowanych w latach 2007-2013.
Nowy model programowania funduszy zak³ada, ¿e
podstaw¹ polityki spójnoci w poszczególnych krajach
cz³onkowskich bêd¹ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), dokument o charakterze strategicznym, zawieraj¹cy jednak pewn¹ sferê ustaleñ operacyjnych. Zgodnie z zapisami projektów regulacji prawnych
NSRO powinien zawieraæ: (A) Analizê nierównoci, s³aboci i potencja³u rozwojowego z uwzglêdnieniem tendencji w gospodarce wiatowej europejskiej, (B) Strategiê wybrana na podstawie tej analizy, w tym priorytety
tematyczne i terytorialne. W odpowiednich przypadkach
priorytety te powinny obejmowaæ dzia³ania zwi¹zane
z obszarami miejskimi, dywersyfikacj¹ obszarów wiejskich i zale¿nych od rybo³ówstwa, (C) Wykaz programów operacyjnych, (D) Opis w jaki sposób rodki finansowe powinny wspieraæ priorytety UE dotycz¹ce promowania przedsiêbiorczoci i tworzenia miejsc pracy,
w³¹czaj¹c w to cele zintegrowanych wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, (E) Indykatywn¹ roczn¹ alokacjê rodków ka¿dego funduszu na po-




2.2. POLITYKA SPÓJNOCI UNII
EUROPEJSKIEJ W POLSCE
W LATACH 2007-2013
Przyjête przez pañstwa cz³onkowskie Wspólnoty
w grudniu 2005 roku ustalenia dotycz¹ce skali i struktury rodków Unii Europejskiej dostêpnych w ramach polityki spójnoci w latach 2007-2013 oznaczaj¹, i¿ w Polsce bêdziemy dysponowali alokacj¹ 59533 mln euro
w cenach z 2004 roku. Zmiana zakresu nowej polityki
spójnoci oznacza, i¿ kwota ta bêdzie uruchamiana w ramach trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  31088 mln euro, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego  8930 mln euro oraz Funduszu Spójnoci  19513 mln euro. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿
w ramach programów zwi¹zanych z konkurencyjnoci¹
Polska otrzyma oko³o 3700 mln euro. Kolejne alokacje
bêd¹ dostêpne w ramach dwu funduszy wyprowadzonych od roku 2007 poza now¹ politykê spójnoci: Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich  11839 mln euro, z czego 6,2 mld euro stanowi
dawna sekcja orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego  661 mln euro.
Oznacza to, ¿e dzia³ania polityki rozwojowej pañstwa
w latach 2007-2013 bêd¹ zwi¹zane przede wszystkim
z finansowaniem z Unii Europejskiej bowiem wed³ug
ostro¿nych szacunków oko³o 55% dostêpnych rodków
bêd¹ to fundusze unijne, oko³o 10% rodki polskie bêd¹ce obligatoryjnym wspó³finansowaniem publicznym fun-
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szczególne programy operacyjne, (F) Przewidywane dzia³ania dla zwiêkszenia wydajnoci administracji Pañstwa
cz³onkowskiego, (G) Roczn¹ alokacjê rodków przewidywan¹ w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, (H) Informacje niezbêdne dla weryfikacji ex ante zgodnoci z zasad¹ dodatkowoci. Na tej
podstawie pañstwa beneficjenci przygotuj¹ programy
operacyjne, mog¹ce mieæ charakter programów regionalnych, sektorowych lub pomocy technicznej. Wyeliminowane zosta³y wczeniej wystêpuj¹ce dokumenty:
Narodowy Plan Rozwoju, Podstawy Wsparcia Wspólnoty oraz Uzupe³nienia Programu Operacyjnego.
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Rys. 6. Misja polityki spójnoci w Polsce w latach 2007-2013 (3)
ród³o: opracowanie w³asne
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duszy europejskich, blisko 20% rodki prywatne polskie
bêd¹ce obligatoryjnym wspó³finansowaniem wówczas
gdy sektor prywatny jest beneficjentem funduszy, a zaledwie oko³o 15% rodki polskie finansuj¹ce w³asne programy i przedsiêwziêcia rozwojowe. W okresie tym oko³o 75% finansowania dzia³añ rozwojowych w Polsce bêdzie przechodzi³o przez Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia. Na podstawie tych danych danych mo¿na
sformu³owaæ dwa istotne wnioski: pierwszy i¿ publiczna
polityka rozwojowa Polski w latach 2007-2013 bêdzie
zwi¹zana z funduszami Unii Europejskiej, drugi i¿ jeli jaki
podmiot zamierza wspó³finansowaæ w tym okresie swoje przedsiêwziêcia rozwojowe ze rodków publicznych
musi znaleæ drogê do funduszy europejskich.
Polska przedstawi³a w 2006 roku dokument Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), bêd¹cy
podstaw¹ europejskiej polityki spójnoci w Polsce w latach 2007-2013. Finansowanie NSRO w tym okresie ma
wygl¹daæ nastêpuj¹co: 59533 mln euro to rodki Unii
Europejskiej, 9767 mln euro wydatki publiczne polskie
oraz 16326 mln euro to nak³ady prywatne. W sumie
w NSRO bêdzie uruchamiane 85627 mln euro (w cenach z 2004 roku). Jest to wiêc zdecydowanie najwiêkszy program rozwojowy w Polsce realizowany w sposób ca³ociowy po 1989 roku, a równoczenie najwiêkszy w historii europejskiej polityki spójnoci program
krajowy. Uwzglêdniaj¹c dotychczasowy zakres polityki
spójnoci obejmuj¹cy cztery fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci rednioroczne transfery na rzecz Polski
bêd¹ stanowi³y ekwiwalent 3,8-3,9% PKB naszego kraju, jest to znacznie wiêcej ni¿ w latach 2004-2006, gdy
rednioroczne transfery stanowi¹ oko³o 2,1% produktu
krajowego brutto.
Przedstawiony w lutym 2006 roku projekt NSRO
sk³ada siê z siedmiu czêci zatytu³owanych: (1) Diagnoza
sytuacji spo³eczno-gospodarczej, (2) Analiza SWOT 
sytuacja na progu realizacji Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, (3) Kierunki i efekty polityki strukturalnej (w tym regionalnej) w Polsce w latach 2000-2006,
(4) Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju, (5)
Zarys programów operacyjnych, (6) Finansowanie, (7)
System realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. W przedstawionym dokumencie brakuje nastêpuj¹cych elementów: ewaluacji ex ante, analizy oddzia³ywania na rodowisko, oceny efektu makroekonomicznego dokonanej za pomoc¹ modelu HERMIN,
wyników konsultacji spo³ecznej oraz weryfikacji zasady
dodatkowoci ex ante. Nie zosta³ tak¿e dokonany wybór instytucji certyfikuj¹cej oraz nie opisano przewidywanego sposobu realizacji tej funkcji w Polsce.
W ramach NSRO bêdzie wdra¿anych szesnacie regionalnych programów operacyjnych. Regionalne programy operacyjne s¹ zorientowane na podnoszenie konkurencyjnoci poszczególnych województw oraz promowanie zrównowa¿onego rozwoju. Zakres finansowania
przewidywany w ramach szesnastu regionalnych programów operacyjnych jest bardzo bogaty i obejmuje inwestycje dotycz¹ce: (1) badañ i rozwoju technologicznego,

innowacji i przedsiêbiorczoci, (2) spo³eczeñstwa informacyjnego, (3) inwestycji lokalnych w zakresie rozwoju
oraz wsparcia struktur wiadcz¹cych us³ugi lokalne
w tworzeniu miejsc pracy, (4) rodowiska i infrastruktury ochrony rodowiska, (5) zapobiegania ryzyku naturalnemu i technologicznemu, (6) turystyki, (7) inwestycji w kulturê oraz zwiêkszanie roli kultury w procesach
gospodarczych i spo³ecznych, (8) rozwój regionalnej i lokalnej sieci infrastruktury transportowej, (9) inwestycje
energetyczne, w tym poprawa bezpieczeñstwa dostaw
energii, (10) inwestycje w edukacjê, (11) inwestycje
w zdrowie i inn¹ infrastrukturê spo³eczn¹. Program Operacyjny Polska Wschodnia s³u¿¹cy wsparciu rozwoju spo³eczno-gospodarczego piêciu najbiedniejszych regionów
Unii Europejskiej. Program ten identyfikuje nastêpuj¹ce
priorytetowe obszary wsparcia: podniesienie atrakcyjnoci inwestycyjnej oraz rozwój przedsiêbiorczoci oraz
wsparcie rozwoju potencjalnych metropolii oraz miast
na prawach powiatów, a tak¿e rozwój miêdzywojewódzkich sieci drogowych. Programy Operacyjne Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej bêd¹ dotyczy³y: wspó³pracy
przygranicznej, wspó³pracy transnarodowej oraz wspó³pracy miêdzyregionalnej.
Polska zaproponowa³a w latach 2007-2013 model
bardzo du¿ych i szerokich sektorowych programów
operacyjnych. Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura Rozwoju jest rozbudowa i modernizacja nowoczesnej infrastruktury technicznej transportowej, rodowiskowej, energetycznej, kultury i zdrowia, maj¹cej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci
Polski i jej regionów. Ten program operacyjny jako jedyny bêdzie finansowany z dwu funduszy, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójnoci.
Przewidywana skala rodków europejskich w ramach
tego programu oznacza, i¿ bêdzie to najwiêkszy program
operacyjny w historii Unii Europejskiej. Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka bêdzie dotyczy³
wsparcia rozwoju przedsiêbiorczoci, w szczególnoci
projektów o wysokim stopniu innowacyjnoci, gospodarki elektronicznej i spo³eczeñstwa informacyjnego,
wsparcia inwestycyjnego dla przedsiêbiorców i jednostek
naukowych, wsparcie tworzenia i rozwoju powi¹zañ
kooperacyjnych typu klastrowego, powi¹zania gospodarki polskiej z rynkiem miêdzynarodowym. Podstawowa
czêæ rodków tego programu ma zostaæ skoncentrowana w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz
w otoczeniu biznesowym i sektorze B+R. Program Operacyjny Kapita³ Ludzki ma za zadanie umo¿liwienie pe³nego wykorzystania potencja³u zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencja³u adaptacyjnego
przedsiêbiorstw i ich pracowników, a tak¿e podniesienie poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa poprzez wyposa¿enie w kompetencje zwiêkszaj¹ce konkurencyjnoæ
na rynku pracy. Celem tego PO jest równie¿ wzmocnienie zdolnoci polskiej administracji. 70% rodków PO
bêdzie wdra¿ane na poziomie regionalnym, a pozosta³e
30% na poziomie centralnym. Program Operacyjny Pomoc Techniczna s³u¿yæ ma zapewnieniu sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO oraz osi¹ganie pe³-
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nej absorpcji funduszy strukturalnych mo¿liwych do pozyskania przez Polskê w latach 2007-2013.
System realizacji NSRO zak³ada, i¿ instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ bêdzie Minister w³aciwy do spraw rozwoju regionalnego. Instytucjami Zarz¹dzaj¹cymi regionalnymi
programami operacyjnymi bêd¹ samorz¹dy województw.
Instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ wszystkimi centralnymi programami operacyjnymi bêdzie Minister w³aciwy ds. rozwoju
regionalnego. Instytucjami porednicz¹cymi bêd¹ odpowiedni ministrowie i (lub) samorz¹dy województw. Instytucj¹ audytuj¹ca dla wszystkich programów operacyjnych bêdzie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
funkcjonuj¹cy w strukturze ministerstwa w³aciwego do
spraw finansów publicznych. Ja ju¿ zaznaczono wczeniej
w NSRO brak jest informacji odnonie sposobu organizacji funkcji certyfikuj¹cej. Proponowany przez Polskê na
lata 2007-2013 system realizacji oznacza olbrzymi¹ koncentracjê odpowiedzialnoci zwi¹zanej z wdra¿aniem
funduszy w ministerstwie rozwoju regionalnego.
Projektowana struktura finansowania polityki spójnoci ze rodków Unii Europejskiej w ramach NSRO jest
bardzo zdecentralizowana, bowiem zak³ada siê, i¿ na
poziomie regionalnym bêdzie wdra¿ane 36,4% funduszy,
z czego w ramach szesnastu regionalnych programów
operacyjnych oko³o 26,8%, a regionalny segment Europejskiego Funduszu Spo³ecznego stanowiæ bêdzie oko³o
9,6%. Na poziomie centralnym bêdzie wdra¿ane 56,5%
funduszy, z czego sektorowe programy operacyjne powinny skupiaæ oko³o 51,5%, Program Operacyjny Polski
Wschodniej oko³o 3,6%, programy operacyjne europejskiej wspó³pracy terytorialnej oko³o 1%, a program
operacyjny pomocy technicznej 0,4%. W NSRO zaproponowano aby 7,1% funduszy unijnych stanowi³y trzy rezerwy: 3,4% rezerwa krajowa jaka bêdzie rozdysponowana w wyniku konsultacji spo³ecznych, 0,7% rezerwa
na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych
okolicznoci oraz 3,0% rezerwa wykonania która zostanie rozdysponowana w trakcie realizacji NSRO na podstawie osi¹ganych wyników wdra¿ania funduszy. Tak wiêc
uruchamiane rezerwy zwiêksz¹ udzia³ zarówno segmentu regionalnego jak te¿ centralnego. W sumie segment
wdra¿any na poziomie regionalnym powinien stanowiæ
oko³o 39% ca³ej alokacji dla Polski, co jest udzia³em znacznie wiêkszym ni¿ w nowych krajach cz³onkowskich i czterech starych krajach kohezyjnych.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ, i¿ w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zosta³y przygotowane przez Komisjê Europejsk¹ Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Rozwoju Obszarów Wiejskich bêd¹ce podstaw¹ wdra¿ania Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wdra¿anie tego funduszu mo¿e byæ scentralizowane lub
zdecentralizowane. Okrelono tak¿e minimalne pu³apy
nak³adów na poszczególne osie:
§ O 1  Wsparcie konkurencyjnoci sektora rolnego

i lenego minimum 10% nak³adów,

§ O 2  Poprawa stanu rodowiska i krajobrazu  mi-

nimum 25% nak³adów,

§ O 3  Podniesienie jakoci ¿ycia na obszarach wiej-

skich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich  minimum 10% nak³adów,

§ O programu LEADER  budowanie lokalnych zdol-

noci do zatrudnienia i dywersyfikacji  minimum
2,5% nak³adów.

Polska zdecydowa³a, i¿ fundusz ten bêdzie wdra¿any
za pomoc¹ jednego scentralizowanego programu operacyjnego  Rozwój Obszarów Wiejskich. rodki uruchamiane w ramach tego programu operacyjnego bêd¹
przeznaczone przede wszystkim na dzia³ania w ramach
osi 2  poprawa stanu rodowiska i krajobrazu.

2.3. WARUNKI EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W POLSCE
Olbrzymia skala dostêpnych dla Polski w latach 20072013 funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci oznacza, i¿ ich efektywne zagospodarowanie stanowi jedno
z najpowa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed naszym krajem w kilkunastu nadchodz¹cych latach. Prawdopodobnie podstawowym problemem krajów takich jak Polska
jest fakt, i¿ europejska polityka spójnoci zosta³a rozwiniêta w kontekcie spo³eczno-ekonomicznym peryferyjnej gospodarki rynkowej i w bardzo ograniczonym zakresie zosta³a dopasowana do dowiadczeñ kraju postkomunistycznego, o bardzo niskim poziomie rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, po³o¿onego peryferyjnie
w Unii Europejskiej. Dlatego problemy obszarów postpegeerowskich, czy te¿ obszarów o koncentracji orodków monokulturowych, wzglêdnie generalnego niedorozwoju funkcji metropolitarnych w Polsce nie przybija³y siê przez utrwalon¹ przez przynajmniej dwa ostatnie
dziesiêciolecia praktykê kszta³towania polityki rozwoju
regionalnego Unii Europejskiej.
Zmiany jakie zaproponowane zosta³y w europejskiej
polityce spójnoci od stycznia 2007 roku oznaczaj¹ nowe
problemy wymagaj¹ce podjêcia przez pañstwa cz³onkowskie korzystaj¹ce z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoci. Dla Polski szczególnie trudnym problemem
jest koordynacja dzia³añ rozwojowych w zwi¹zku z wyprowadzeniem Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich do Wspólnej Polityki Rolnej.
Rodzi to niebezpieczeñstwo uprawiania w krajach korzystaj¹cych ze znacz¹cych transferów europejskich, takich jak Polska, dwu polityk rozwoju regionalnego, jednej ogólnej i zorientowanej na obszary zurbanizowane,
drugiej dotycz¹cej obszarów wiejskich. W krajach o wysokim poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego,
gdzie obszary wiejskie pe³ni¹ marginalne funkcje w gospodarce nie jest to specjalnym problemem. W Polsce
obszary wiejskie w dalszym ci¹gu odgrywaj¹ istotn¹ rolê
w gospodarce, strumienie wsparcia unijnego dla tych
obszarów s¹ znacz¹ce, a kultura wspó³dzia³ania ró¿nych
ministerstw jest w dalszym ci¹gu niska. Pomimo intencji
Komisji Europejskiej, aby dziêki przesuniêciu funduszu
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wspieraj¹cego obszary wiejskie i generalnie finansowania rozwoju tych obszarów do Wspólnej Polityki Rolnej
uzyskaæ korzyci wynikaj¹ce z istnienia jednego strumienia finansowania, w Polsce niespecjalnie siê to uda³o
i obszary wiejskie pojawiaj¹ siê tak¿e jako beneficjenci
dzia³añ finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach nowej polityki spójnoci.
W Polsce niezbêdne jest przeprowadzenie w najbli¿szych latach g³êbokiej reformy finansów publicznych.
Skala rodków publicznych pozostaj¹ca poza bud¿etem
pañstwa, poziom deficytu bud¿etowego sektora finansów publicznych oraz udzia³ sztywnych p³atnoci w wydatkach bud¿etowych musz¹ budziæ g³êboki niepokój
i wychodz¹ daleko poza sferê zwi¹zan¹ z funduszami europejskimi. Jednak dla prowadzenia efektywnej polityki
rozwojowej z udzia³em rodków europejskich niezbêdne s¹ zasadnicze zmiany w sferze finansów publicznych.
Dotyczy to miêdzy innymi wieloletniego programowania dochodów i wydatków bud¿etowych, co ma szczególne znaczenie dla finansowania dzia³añ i projektów
o charakterze rozwojowym. W Polsce bud¿et pañstwa
na rok 2006 zosta³ po raz pierwszy pokazany na tle wieloletniej prognozy dochodów i wydatków pañstwa. rodki polskie bêd¹ce wspó³finansowaniem funduszy europejskich powinny mieæ charakter niewygasaj¹cy wraz
z koñcem roku bud¿etowego, co umo¿liwia ich elastyczne dostosowywanie do strumieni funduszy europejskich.
Analiza struktury wydatków bud¿etowych pañstwa
wykazuje bardzo s³ab¹ pozycjê ekonomiczn¹ samorz¹dów województw, których wydatki bud¿etowe stanowi¹ najczêciej zaledwie kilkanacie procent, a, tylko
w niektórych województwach trochê wiêcej procent wydatków bud¿etowych najwiêkszego miasta województwa. Rola samorz¹dów województw w monta¿u finansowym funduszy strukturalnych wymaga znacz¹cego
przesuniêcia rodków bud¿etowych pañstwa z poziomu
centralnego na poziom regionalny. Inn¹ s³aboci¹ struktury wydatków bud¿etowych pañstwa jest bardzo niski
udzia³ wydatków rozwojowych, natomiast bardzo wysoki jest udzia³ wydatków socjalnych. Zdecydowanie
dominuj¹ sztywne p³atnoci co ogranicza jaki znacz¹cy
manewr w strukturze wydatków. Dlatego niezbêdne jest
doprowadzenie do wzrostu udzia³u wydatków rozwojowych, nawet wtedy jeli znacz¹ca ich czêæ bêdzie wykorzystywana jako publiczne wspó³finansowanie krajowe niezbêdne dla pozyskania funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
Niekiedy formu³owane s¹ pogl¹dy, i¿ fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci s¹ rodkami dla bogatych
regionów i podmiotów. Wynika to z faktu, i¿ najpierw
trzeba wydaæ w³asne pieni¹dze, a nastêpnie z pewnym
opónieniem otrzymuje siê refundacje czêci poniesionych wczeniej wydatków. Aby poprawiæ sytuacjê najbiedniejszych pañstw i regionów Wspólnoty Komisja
Europejska przekazuje krajom beneficjentom funduszy
zaliczkê s³u¿¹c¹ rozwi¹zaniu problemu deficytu rodków
rozwojowych. Istotne znaczenie ma uruchomienie

w oparciu o te rodki mechanizmów prefinansowania
projektów europejskich ze rodków publicznych. Oczywicie rozwi¹zania wymaga problem ryzyka, gdy¿ czêæ
tych wydatków mo¿e okazaæ siê obci¹¿ona nieregularnociami, co mo¿e oznaczaæ utratê zasobów finansowych
uzyskanych z Unii Europejskiej.
Szczególne znaczenie dla skutecznej absorpcji funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójnoci w Polsce maj¹ kwestie
walutowe. Relacje wymienne z³otówki wzglêdem euro
w ostatnich dwu latach waha³y siê od 4,9 do 3,8 z³otych za
jedno euro. Tak szeroki obszar zmiennoci kursów walutowych oznacza, ¿e w Polsce wyj¹tkowo trudno jest programowaæ wydatki strukturalne, a równoczenie zaplanowaæ racjonalne dopasowanie strumieni finansowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej i ze rodków krajowych,
a problemy stwarza zarówno wysoki, jak te¿ niski kurs wymienny z³otówki. Sporód dziesiêciu nowych pañstw cz³onkowskich S³owenia najszybciej wprowadzi euro, bo ju¿
w 2007 roku, kolejne dwa kraje zak³adaj¹ i¿ nast¹pi to w
roku 2008. Na tym tle Polska wyró¿nia siê, bowiem deklaruje podjêcie decyzji odnonie ewentualnego wejcia do
strefy euro w 2009 roku, co oznacza, i¿ euro mo¿e zast¹piæ z³otówkê najwczeniej w 2012-2013 roku. Oznacza to,
i¿ przez ca³y kolejny okres programowy polityki spójnoci
bêdziemy mieli do czynienia w Polsce z wysokim ryzykiem
kursowym i negatywnymi konsekwencjami wahañ kursów
walutowych. Oznacza to tak¿e znacz¹co wy¿sze koszty
obs³ugi instrumentów wspó³finansowania funduszy strukturalnych dla samorz¹dów i innych podmiotów polskich.
Dlatego ze wzglêdu na potrzebê skutecznego absorbowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci by³oby
korzystne szybkie wejcie Polski do strefy euro.
Istotne znaczenie ma kszta³towanie w Polsce nowoczesnej polityki rozwojowej z udzia³em funduszy Unii
Europejskiej. Dlatego trzeba rozwijaæ umiejêtnoci programowania makroekonomicznego na poziomie krajowym i regionalnym, przy wykorzystaniu modelu HERMIN i innych instrumentów analizy ekonomicznej. Cenne by³oby uzyskanie mo¿liwoci operowania takimi
instrumentami w systemie on line, co umo¿liwi³oby precyzyjn¹ kwantyfikacjê konsekwencji przesuwania funduszy europejskich z dzia³añ rozwojowych na cele konsumpcyjne oraz pomiêdzy ró¿nymi rodzajami wydatków.
Projektowana w Polsce na lata 2007-2013 struktura
wydatków z funduszy w uk³adzie infrastruktura-kapita³
produkcyjny-wspomaganie przedsiêbiorstw jest zbli¿ona do realizowanej w latach 2004-2006, gdy ponad 50%
nak³adów dotyczy infrastruktury. Dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki Polski i jej regionów taka struktura
wydatków jest na obecnym poziomie rozwoju w pe³ni
uzasadniona. Ju¿ w latach 2007-2013 tak¿e w Polsce
powinien siê znacz¹co zwiêkszyæ udzia³ wydatków na
budowanie spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.
Nie mniejsze znaczenie dla efektywnoci wykorzystania funduszy europejskich w Polsce ma zbudowanie
nowoczesnego modelu polityki rozwoju regionalnego.
Od stycznia 1999 roku istniej¹ w Polsce du¿e regiony,
posiadaj¹ce wybieralne cia³a przedstawicielskie oraz dysponuj¹ce w³asnym bud¿etem niezbêdnym dla prowadze-
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Rys. 7. Nowe problemy wymagajace podjecia w latach 2007-2013
ród³o: opracowanie w³asne

nia polityki rozwoju regionalnego. Jednak przyjêcie
w Polsce modelu organizacji administracji terytorialnej
bêd¹cego niekonsekwentn¹ kopi¹ modelu francuskiego
oznacza, i¿ na poziomie regionalnym funkcjonuje zarówno przedstawiciel administracji rz¹dowej w terenie, jakim jest wojewoda, jak te¿ samorz¹d wojewódzki. Wdra¿anie funduszy strukturalnych obarczone jest licznymi
konfliktami pomiêdzy tymi dwoma instytucjami administracji publicznej. Inne s³aboci uk³adu terytorialnego
w Polsce to: niewykorzystanie poziomu metropolitarnego, s³aboci funkcjonalne poziomu powiatów, brak
s³u¿by cywilnej w samorz¹dach oraz jeszcze wystêpuj¹ce zachowania korupcyjne. W przypadku gmin wiejskich
problemem jest ich bardzo ograniczony potencja³ ekonomiczny, co uniemo¿liwia wymagane wspó³finansowanie projektów europejskich. Algorytm podzia³u rodków
europejskich dla województw, jaki ma obowi¹zywaæ
w latach 2007-2013, zak³ada bardzo siln¹ ich koncentracjê na obszarach województw najbiedniejszych. Wynikiem tego bêdzie bardzo silne zró¿nicowanie poziomów alokacji w ramach segmentu regionalnego na mieszkañca Polski w zale¿noci od województwa w którym



zamieszkuje, i to pomimo tego, ¿e wszystkie polskie województwa s¹ obszarami Celu 1. Jak ju¿ wspomniano
wczeniej, bardzo korzystnym zjawiskiem jest znacz¹ca
skala alokacji proponowana w ramach regionalnych programów operacyjnych, co mo¿e byæ podstawa regionalnej polityki rozwojowej. Jednak ograniczenia (rzeczowe
i proceduralne) nak³adane przez Rz¹d na swobodê programowania struktury wydatków w ramach regionalnych
programów operacyjnych budz¹ w¹tpliwoci. W latach
2007-2013 przewiduje siê ponadregionalny (interregionalny) program operacyjny przeznaczony dla piêciu
najbiedniejszych województw Polski Wschodniej  Lubelskiego, Podkarpackiego wiêtokrzyskiego oraz
Warmiñsko-Mazurskiego. Potrzeba specjalnego traktowania regionów najbiedniejszych nie budzi zasadniczych w¹tpliwoci, jednak ograniczenie polityki interregionalnej tylko do tego segmentu interwencji budzi
ju¿ pewne w¹tpliwoci.
Tak jednoznaczne podporz¹dkowanie polityki spójnoci zmodyfikowanej strategii lizboñskiej ma bardzo
istotne konsekwencje dla polityki rozwojowej pañstwa.
W najs³abiej rozwiniêtych regionach Polski mo¿e to pro-
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Rys. 8. Co dalej z polityk¹ spójnoci Wspólnoty w Polsce?
ród³o: opracowanie w³asne
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wadziæ do terytorialnej koncentracji przedsiêwziêæ rozwojowych w stolicy województwa i ewentualnie w niewielu najbardziej rozwiniêtych miejscach regionu. Wymusza to z jednej strony zasadnicze przeorientowanie
filozofii polityki regionalnej w Polsce, a z drugiej strony
mo¿e prowadziæ do znacz¹cego wzrostu skali zró¿nicowañ wewn¹trzregionalnych. Innym wa¿nym przekrojem
dzia³añ rozwojowych w Polsce bêdzie uk³ad: obszary
metropolitarne versus reszta kraju. Zmodyfikowana Strategia Lizboñska jako podstawa nowej polityki spójnoci
oznacza, ¿e znacznie wiêksza ni¿ dot¹d czêæ funduszy
europejskich bêdzie zlokalizowana bezporednio w aglomeracjach miejskich. Dlatego trzeba miêdzy innymi podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania: dokonaæ niezbêdnych zmian
legislacyjnych umo¿liwiaj¹cych koordynacjê dzia³añ rozwojowych w ramach ka¿dego obszaru metropolitarnego, zapewniæ mechanizmy dyfuzji innowacji i rozwoju na
obszary s¹siaduj¹ce z aglomeracjami miejskimi, uruchomiæ dzia³ania s³u¿¹ce odblokowaniu mobilnoci terytorialnej spo³eczeñstwa, a tak¿e skuteczniej ni¿ dot¹d
wspieraæ regiony w których nie wykszta³ci³y siê aglomeracje miejskie. Monitorowanie najwa¿niejszych wskaników w uk³adzie regionów typu NUTS 2 i NUTS 3 oraz
podejmowanie niezbêdnych dzia³añ koryguj¹cych wydaje siê w tej sytuacji niezbêdne. Podjêcia wymaga problem
obszarów o niskim poziomie spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej, gdzie realizacja Strategii Lizboñskiej wymaga przeprowadzenia wczeniej i wyprzedzaj¹co znacz¹cej pracy u podstaw wci¹gaj¹c szerzej ni¿ dot¹d te obszary w orbitê gospodarki Europy. Dlatego
w regionalnych programach operacyjnych trzeba przewidzieæ preferencyjne traktowanie takich obszarów, bowiem ich udzia³ w alokacjach sektorowych programów
operacyjnych bêdzie marginalny.
Istotne znaczenie ma poprawa efektywnoci w zakresie procedur wyboru projektów i wyeliminowanie nieprawid³owoci jakie wyst¹pi³y w latach 2004-2006. Problemem w tych latach jest przeregulowanie procedur
wdra¿ania funduszy wynikaj¹ce z faktu, i¿ dylemat bezpieczeñstwo wdra¿ania versus szybkoæ wdra¿ania zosta³ rozstrzygniêty jednoznacznie na rzecz bezpieczeñstwa. Inne nieprawid³owoci to: wybieranie projektów
na podstawie przes³anek politycznych, co oznacza czêsto rezygnacjê z dobrych projektów, silna presja na rozproszenie rodków europejskich na ma³e projekty, finansowanie z funduszy nie zrestrukturyzowanych sektorów
gospodarki, wypieranie inwestycji sektora prywatnego
przez projekty finansowane ze rodków Unii Europejskiej oraz preferowanie finansowania z funduszy wydatków konsumpcyjnych zamiast rozwojowych. Jednoetapowoæ procedur wyboru projektów prowadzi do ponoszenia niepotrzebnych wydatków w sytuacji, gdy liczba
projektów zg³oszonych by³a wielokrotnie wiêksza ni¿
tych które mog³y otrzymaæ dofinansowanie z funduszy
europejskich. Uproszczenie i przyspieszenie procedur
oraz zapewnienie by rzeczywicie najlepsze projekty by³y
wybierane ma kluczowe znaczenie dla wzrostu efektywnoci europejskiej polityki spójnoci w Polsce.

2.4. PRZYSZ£OÆ EUROPEJSKIEJ
POLITYKI SPÓJNOCI
Najprawdopodobniej kolejne okresy programowania bud¿etu i polityk Unii Europejskiej po roku 2013 bêd¹
ju¿ tylko piêcioletnie, dostosowane do kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. W projekcie
Konstytucji Europejskiej znalaz³ siê zapis, i¿ Wspólnota planuje swój bud¿et w horyzoncie wieloletnim, nie krótszym
ni¿ 5 lat. Ka¿de skrócenie horyzontu czasowego programowania oznacza dodatkowe komplikacje dla pañstw beneficjentów, bowiem za ka¿dym razem trzeba zbudowaæ
nieco inny ni¿ poprzednio, tak naprawdê zasadniczo zmodyfikowany system wdra¿ania funduszy, który bêdzie funkcjonowa³ dwa lata krócej ni¿ by³o to dotychczas.
Podstawowym problemem na poziomie Wspólnoty
jest czy bêdzie polityczna gotowoæ utrzymania dotychczasowego udzia³u wydatków na politykê spójnoci. Krytyczne opinie na temat efektywnoci polityki spójnoci
jakie siê pojawia³y w trakcie dyskusji nad bud¿etem
Wspólnoty na lata 2007-2013 wskazuj¹, i¿ w latach
2014-2018 nawet utrzymanie dotychczasowej skali wydatków przeznaczonych na rozwój regionalny bêdzie
problematyczne. W sytuacji, gdy do Unii Europejskiej
bêd¹ przystêpowa³y kolejne biedne i bardzo biedne kraje oznacza to, i¿ bud¿et ten bêdzie dzielony na coraz
wiêksz¹ liczbê beneficjentów (kraje, regiony, ludnoæ),
co mo¿e zasadniczo zmniejszyæ skalê alokacji dla pañstw
ju¿ obecnie bêd¹cych beneficjentami tej polityki.
Problemem który nie znajdzie ³atwego i prostego
rozwi¹zania jest usytuowanie polityki rozwoju obszarów
wiejskich. Przesuniêcie od roku 2007 Europejskiego
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich do
Wspólnej Polityki Rolnej wcale nie uproci³o systemu funduszowego Unii Europejskiej, a równoczesnie utrudni³o
koordynacjê dzia³añ orientowanych na obszary wiejskie,
bowiem znacz¹ca skala wydatków na ich rzecz jest ponoszona w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W³aciwie nie ma idealnego rozwi¹zania dotycz¹cego sposobu
wspó³finansowania rozwoju obszarów wiejskich.
Ze szczegó³owych rozwi¹zañ najwiêksze w¹tpliwoci w kolejnych latach bêdzie naprawdopodobniej budzi³a specyficznie rozumiana zasada jednofunduszowoci
programów operacyjnych. Stosowanie tej zasady oznacza, i¿ w ramach jednego programu operacyjnego nie
bêdzie mo¿liwe równoczesne finansowanie dzia³añ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jednak zasada ta ju¿ nie
dotyczy sytuacji w której jeden program operacyjny
uwzglêdnia finansowanie zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak te¿ i Funduszu Spójnoci. Dla wyeliminowania niedostatków wynikaj¹cych
z jednofunduszowoci w latach 2007-2013 bêdzie mo¿liwe krzy¿owe finansowanie, gdy dzia³ania znajduj¹ce siê
w polu finansowania jednego funduszu strukturalnego
bêd¹ mog³y byæ finansowane z drugiego funduszu struk-
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turalnego. To spowoduje jednak pojawienie siê wielu problemów technicznych i interpretacyjnych. Dlatego model
jednofunduszowoci programów operacyjnych, który jest
bardzo wygodny z perspektywy Komisji Europejskiej, bêdzie prowadzi³ do wielu problemów w krajach bêd¹cych
beneficjentami funduszy strukturalnych, szczególnie
w przypadku regionalnych programów operacyjnych.
Kolejne kluczowe pytanie bêdzie dotyczy³o podstaw
programowych polityki spójnoci po roku 2013. W trakcie trzech kolejnych okresów programowania obejmuj¹cych lata 1989-1993, 1994-1999 oraz 2000-2006
europejska polityka spójnoci by³a przede wszystkim
coraz bardziej nowoczesn¹ polityk¹ wyrównawcz¹, s³u¿¹c¹ zmniejszaniu zró¿nicowañ regionalnych. Od roku
2007 polityka spójnoci Unii Europejskiej zosta³a zasadniczo podporz¹dkowana zmodyfikowanej strategii lizboñskiej, s³u¿¹cej zbudowania gospodarki i spo³eczeñstwa
opartych na wiedzy. Wyrazem tego jest odnoszenie europejskich i polskich strategii dotycz¹cych polityki spójnoci do zapisów Zintegrowanych wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 20052008 oraz do bazuj¹cego na tym dokumencie
Krajowego Programu Reform dla Polski na lata 20052008. Podstawowe pytanie rysuj¹ce siê na tym tle, to
czy w kolejnych latach nast¹pi dalsze uzale¿nianie polityki regionalnej rozwijaniu spo³eczeñstwa i gospodarki opartych na wiedzy. Bêdzie to oznacza³o priorytet dla spójno-


z
z




ci na poziomie pañstw przy drugorzêdnym traktowaniu
spójnoci na poziomie regionalnym. Bêdzie to sprzyja³o
wzrostowi zró¿nicowañ wewn¹trzregionalnych, bowiem
dzia³ania dotycz¹ce budowania spo³eczeñstwa opartego
na wiedzy przynosz¹ znacznie wiêksze efekty przy koncentracji funduszy w aglomeracjach miejskich.
Polityka spójnoci Unii Europejskiej d¹¿y³a do poprawy poziomu spójnoci spo³eczno-gospodarczej Wspólnoty. W projekcie konstytucji europejskiej te dwa
wymiary spójnoci zosta³y uzupe³nione o spójnoæ terytorialn¹ (przestrzenn¹). Niski poziom spójnoci terytorialnej Unii Europejskiej nie sprzyja dynamizacji rozwoju
regionalnego w Europie. Lepszej konceptualizacji problemu spójnoci terytorialnej s³u¿y³ w latach 2000-2006
program badawczy ESPON (European Spatial Planning
Observation Network). W latach 2007-2013 ma on byæ
kontynuowany jako program ESPON 2, przy zasadniczo
zwiêkszonej alokacji. Istotne jest pytanie jaki wp³yw na
model europejskiej polityki spójnoci bêdzie mia³o szersze ni¿ dot¹d uwzglêdnienie przes³anek dotycz¹cych
wymiaru terytorialnego (przestrzennego) rozwoju.
Dla Polski kluczowe znaczenie ma utrzymanie znacz¹cej skali finansowania z funduszy strukturalnych w latach 2014-2018 oraz w kolejnym piêcioletnim okresie
programowania funduszy obejmuj¹cym lata 2019-2023.
Z jednej strony oczekiwany sukces ekonomiczny Polski
oraz efekt wykorzystania funduszy strukturalnych i Fun-
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Rys. 9. Co dalej z polityk¹ spójnoci Wspólnoty w Polsce?
ród³o: opracowanie w³asne

duszu Spójnoci bêdzie prowadzi³ do znacz¹cej poprawy
pozycji ekonomicznej Polski w porównaniu ze starymi
pañstwami cz³onkowskimi. O ile w roku 2006 produkt
krajowy brutto na mieszkañca Polski jest zbli¿ony do 5152% redniej UE 25, to w roku 2013 mo¿na siê spodziewaæ, i¿ wielkoæ ta przekroczy 60% redniej UE 25. Dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej o biedne i bardzo biedne kraje bêdzie prowadzi³o do pojawienia siê tak¿e
w Polsce efektu statystycznego, bowiem wejcie Bu³garii i Rumunii do Wspólnoty bêdzie oznacza³o obni¿enie
siê redniego produktu krajowego brutto Unii Europejskiej na mieszkañca o oko³o 5 punktów procentowych.

W wyniku kolejnych rozszerzeñ Wspólnoty w dalszych
latach du¿o mniejsze znaczenie bêdzie mia³a integracja
pañstw Zachodnich Ba³kanów, znacznie wiêksze akcesja
biednej i kilkudziesiêciomilionowej Turcji.
Analiza zmian produktu krajowego brutto na mieszkañca w uk³adzie regionalnym wskazuje, i¿ ju¿ w roku
2006 PKB na mieszkañca Mazowsza wed³ug parytetu si³y
nabywczej osi¹gnie oko³o 75% redniej Unii Europejskiej.
Uwzglêdniaj¹c ogóln¹ dynamikê rozwoju gospodarczego Polski oraz konsekwencje efektu statystycznego wynikaj¹cego z akcesji Bu³garii i Rumunii mo¿na prognozowaæ, i¿ w roku 2013 PKB na mieszkañca Mazowsza prze-
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kroczy znacz¹co 90% redniej UE 27. Dlatego lata 20142018 bêd¹ ostatnim okresem programowania,
w którym ca³a Polska (czêæ regionów jako beneficjenci
wygasaj¹cej pomocy przejciowej) bêdzie korzysta³a
z funduszy strukturalnych. W wyniku przyst¹pienia Turcji do Unii Europejskiej za 10-15 lat kolejne dwa-cztery
najbogatsze województwa Polski zostan¹ wskutek efektu statystycznego wypchniête z systemu pomocy strukturalnej, ze wzglêdu na osi¹gniêcie poziomu PKB na
mieszkañca powy¿ej 75% redniej Unii Europejskiej.
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3. EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE
WSPÓ£PRACY TERYTORIALNEJ  NOWY INSTRUMENT
DLA BUDOWANIA WSPÓ£PRACY TERYTORIALNEJ
Dr Jan Olbrycht
Wspó³praca terytorialna jest od wielu lat jedn¹ z najbardziej znacz¹cych i dynamicznych form wspó³pracy zagranicznej. Jej specyfika zawiera siê w du¿ym stopniu w jej charakterze- zarówno bowiem to co dzisiaj okrela siê jako: zdecentralizowan¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ a w jêzyku
publicystyki jako fragment tzw. dyplomacji obywatelskiej.

3.1. KILKA UWAG O CHARAKTERZE
HISTORYCZNYM
Budowanie kontaktów interpersonalnych, miêdzyrodowiskowych itp. by³o w okresie bezporednio nastêpuj¹cym po zakoñczeniu wojny jednym z g³ównych wyzwañ
stoj¹cym przed pañstwami które w nieodleg³ej przesz³oci wystêpowa³y przeciwko sobie na polach walki. Dotyczy³o to w szczególnoci pañstw posiadaj¹cych wspólne
granice l¹dowe a wród nich g³ównie Francji i Niemiec.
Budowanie pocz¹tkowo nieformalnych kontaktów,
a nastêpnie nabudowywanie na nich wspó³pracy miêdzy rodowiskami a w konsekwencji tzw. zwi¹zków bliniaczych miêdzy gminami stworzy³o podstawê odbudowy mostów wspó³pracy które w przysz³oci mia³y u³atwiaæ rozwijanie wspó³pracy miêdzypañstwowej.
Charakterystyczne dla tamtego okresu by³o rozwijanie na bazie wspó³pracy miast i wiosek, tak dzi popularnego, ruchu miast bliniaczych.1 Wspó³pracê rozwija³y
miasta po³o¿one no d³u¿sz¹ odleg³oæ od siebie oraz miasta i wioski s¹siaduj¹ce ze sob¹ przez granicê (których
mieszkañcy pozostawali czêsto ze sob¹ w kontakcie nawet w okresach wiêkszych napiêæ).
Analogiczny proces na obszarze kontynentu europejskiego bêd¹cego pod wp³ywem i kontrol¹ Zwi¹zku Radzieckiego pojawi³ siê, ze wzglêdu na szczelnoæ granic
du¿o póniej a nawet gdy siê pojawi³ posiada³ pocz¹tkowo charakter symboliczno- rytualny i de facto organizowany by³ przez scentralizowane w³adze publiczne.
Rzeczywiste, zjawisko budowania mostów wspó³pracy
pojawi³o siê z chwil¹ rozpoczêcia odbudowywania w krajach
postkomunistycznych samorz¹dów terytorialnych a wiêc two*
Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim
1
Miasta wspó³pracuj¹ce ze sob¹ bilateralnie mog³y póniej wpisaæ siê do stowarzyszenia zrzeszaj¹cego gminy aktywne w zawi¹zywaniu relacji bliniaczych Organizacji Jednocz¹cych siê
Miast * United Towns Organisation, b¹d Cites Unies. Poniewa¿ zasiêg wspó³pracy by³ wieloraki, dlatego postanowiono
w 1956 stworzyæ wiatow¹ Federacjê Miast Bliniaczych. Kongres za³o¿ycielski mia³ miejsce w Aix-les Bains w 1957.

*

rzenia samodzielnych podmiotów mog¹cych w sposób autentyczny i zgodny z prawem tworzyæ ró¿ne formy wspó³pracy.
Przesuniêcie w czasie powstania i rozwoju wspó³pracy
terytorialnej spowodowa³o ¿e tworzenie nowych ram
prawnych u³atwiaj¹cych wspó³pracê by³o dla krajów Europy zachodniej rodzajem wyci¹gania wniosków z praktyki i nadawanie im formy aktu prawnego. Dla krajów
odradzaj¹cej siê demokracji wypracowywane formy
prawne stawa³y siê podstaw¹ b¹d punktem odniesienia
dla tworzenia nowych dzia³añ praktycznych. zwi¹zanych
ze wspó³prac¹ terytorialn¹.2
Spónione w³¹czenie siê w ten proces nie oznacza³o
jednak prostego reprodukowania istniej¹cych form
wspó³pracy ale czêsto tworzeniem nowych, odbiegaj¹cych od utartych schematów i bêd¹cych inspiracj¹ dla
bardziej dowiadczonych podmiotów.
Aktywnoæ Rady Europy w zakresie tworzenia
ram prawnych dla wspó³pracy transgranicznej.
Od pocz¹tku swego istnienia Rada Europy stawia³a sobie zadanie pe³nienia roli organizacji zarówno buduj¹cej
integracjê europejsk¹ jak i przede wszystkim promuj¹cej rozwój demokracji i ochrony praw obywatelskich
w krajach cz³onkowskich a tak¿e pilnuj¹ce by te procesy
przebiega³y zgodnie z przyjêtymi standardami.
Ju¿ we wczesnych latach 50-tych funkcjonuj¹ce w Europie Zachodniej samorz¹dy terytorialne budowa³y sieci
wspó³pracy miêdzynarodowej tworz¹c swoje miêdzynarodowe stowarzyszenia.3 Jednym z pierwszych zadañ jakie sobie postawi³y stowarzyszenia by³o podjêcie starañ o wypracowanie i przyjêcie na forum miêdzynarodowym standardów przestrzegania praw spo³ecznoci lokalnych.4
Nawi¹zywa³y tym samym do standardów przestrzegania praw obywatelskich, dowodz¹c zasadnie ¿e prawa
spo³ecznoci lokalnych stanowi¹ naturalne rozwiniêcie
praw ka¿dego obywatela.
Analogiczna sytuacja mia³a miejsce w przypadku Europejskiej
Karty Samorz¹du Terytorialnego  konwencji Rady Europy, który to akt prawny stal siê dla wielu odbudowywanych demokracji modelem stanowi¹cym podstawê dla konstruowania procesu decentralizacji pañstwa.
3
W roku 1950 dosz³o w Wersalu do spotkania burmistrzów europejskich(g³ownie z Francji, Belgii i Wloch) , którzy postanowili powo³aæ do ¿ycia (Genewa 1951) Radê Gmin Europy (Conceil des
Communes dEurope) która w póniejszym okresie poszerzona
zosta³a o regiony i do dzisiaj funkcjonuje jak Rada Gmin i Regionów
Europy (Council of European Municipalities and Regions).
2

4
Burmistrzowie sformu³owali swoje propozycje w Karcie
Wolnoci Lokalnych która w jakim sensie stanowi pierwowzór
Europejskiej Karty Samorz¹du terytorialnego.
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Rys. 10. Europejska Wspó³praca Terytorialna
ród³o: opracowanie w³asne

Przedstawiciele tych podmiotów w³adzy publicznej
zdawali sobie sprawê, ¿e do tworzenia takich standardów
niezbêdne jest powo³anie miêdzynarodowej instytucji
(uznawanej przez rz¹dy) w której zasiadaliby przedstawiciele w³adz lokalnych i regionalnych (czyli w³adz subnarodowych),którzy stanowi¹c istotne uzupe³nienie reprezentacji pañstw cz³onkowskich podejmowali by starania
o wypracowywanie regulacji ich dotycz¹cych.
Przedstawiciele w³adz subnarodowych podejmowali
tym samym walkê o uznanie ze proces integracji europejskiej przebiegaæ musi na wielu szczeblach zarz¹dzania
publicznego a nie tylko na szczeblach narodowych.
Wieloletnie starania, w tym równie¿ przedk³adanie
Radzie Europy przez miêdzynarodowe stowarzyszenia
samorz¹dowe konkretnych rozwi¹zañ organizacyjnych,
przynios³o oczekiwany rezultat i w roku 1957 przy Radzie Europy powo³ana zosta³a Sta³a Konferencja w³adz
Lokalnych i Regionalnych, która w roku 1994 przybra³a
formê dwuizbowego Kongresu W³adz Lokalnych i Regionalnych (Izby: lokalna i regionalna).5
Sta³a Konferencja W³adz Lokalnych i Regionalnych zosta³a
powo³ana przez Radê Europy w 1957 roku i gromadzi³a przedstawicieli pochodz¹cych z demokratycznych wyborów (Standing Conference of Local and Regional Authorities). W roku
1994 zosta³a zast¹piona przez Kongres W³adz Lokalnych i Re-

5

Powo³anie Sta³ej Konferencji w której zasiadali pochodz¹cy z wyboru przedstawiciele samorz¹dowych
w³adz uchwa³odawczych i wykonawczych ze wszystkich
krajów cz³onkowskich Rady Europy stworzy³o formaln¹
i faktyczn¹ mo¿liwoæ rozpoczêcia prac nad europejskimi standardami funkcjonowania spo³ecznoci lokalnych
i reprezentuj¹cych ich w³adz publicznych.
Pierwszym i najwa¿niejszym dokumentem który zosta³
wypracowany przez Sta³¹ Konferencjê a nastêpnie, zgodnie z obowi¹zuj¹ca procedur¹, zaakceptowany przez Radê
Ministrów RE i przyjêty w Zgromadzeniu Parlamentarnym
RE by³a Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego.6
Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego ma formê
konwencji i wymaga podpisania i ratyfikowania przez okrelon¹ minimaln¹ liczbê pañstw cz³onkowskich po to by mog³a
wejæ w ¿ycie i podlegaæ dalszemu procesowi podpisywania i ratyfikowania przez pañstwa cz³onkowskie.7
gionalnych który pracuje w dwu izbach  Izbie Lokalnej i Regionalnej( Congress of Local and Regional Authorities)
6
B³êdnie t³umaczona jako Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego a nie Europejska Karta samorz¹du Lokalnego (European Charter of Local Self -Government)

EKST uchwalona w 1985 wesz³a w ¿ycie po 4 ratyfikacjach w
1988  wg stanu na wrzesieñ 2006 jest ratyfikowana przez 41
pañstw cz³onkowskich na podstawie http:// conventions.coe.int.
7
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Tym samym powsta³ standard europejski zbudowany na
podstawie wczeniejszych dowiadczeñ samorz¹dów zachodniej Europy  stwarzaj¹cy im rodzaj gwarancji nienaruszalnoci ich uprawnieñ nadzorowanej przez organizacjê miêdzynarodow¹8 a powstaj¹cym, czy te¿ odbudowywanym demokracjom stworzy³ punkt odniesienia, model
na podstawie którego konstruowano nowe narodowe rozwi¹zania w zakresie decentralizacja pañstw i budowania samorz¹dów.9 Dokument ten wród wielu uprawnieñ przyznaje w³adzom lokalnym, prawo do wzajemnej wspó³pracy, w tym równie¿ do wspó³pracy zagranicznej.
Drug¹ wa¿n¹ konwencj¹ tworz¹ca ramy prawne by³a
Europejska Konwencja Ramowa o Wspó³pracy Transgranicznej miêdzy wspólnotami i w³adzami terytorialnymi
zwana Konwencj¹ Madrycka,10 która kontynuuj¹c wczeniejsze prace (miêdzy innymi EKST) i wykorzystuj¹c
dowiadczenia praktyczne przyzna³a spo³ecznociom lokalnym i regionalnym prawo do prowadzenia wspó³pracy poprzez granicê pañstwa.
Panstwa  sygnotariusze Konwencji zobowi¹za³y siê do
u³atwiania i wspierania wspó³pracy transgranicznej wspólnot w w³adz lokalnych i do podjecia starn na rzecz zawarcia odpowiednich porozumieñ.
Pañstwa zobowi¹za³y siê do zawarcia odpowiednich porozumieñ miêdzypañstwowych w których wska¿¹ okrelone w³adze i organy których porozumienia te dotycz¹.
Zobowi¹zanie to dotyczy³o równie¿ poinformowania
odpowiednich podmiotów lokalnych i regionalnych
o sposobach dzia³ania pozostaj¹cych w ich dyspozycji.
Konwencja zawiera równie¿ w za³¹czniku wzory porozumieñ miêdzypañstwowych w tym porozumieñ
o wspieraniu wspó³pracy w³adz lokalnych..
Oto kilka istotnych elementów Konwencji
§ Wspó³praca dotyczy posiadanego realizowanego

dzia³añ i nie tworzy nowych zakresów w³adzy.

§ Zapisy Konwencji wyranie okrelaj¹ ¿e odpowiada-

j¹ce sobie w³adze lokalne mog¹ rozwijaæ wspó³pracê
w zakresie swoich kompetencji.

W póniejszym okresie okaza³o siê ¿e niezbêdne jest bie¿¹ce
sprawdzanie, czy w danym kraju konwencja jest przestrzegana
i czy nie wystêpuj¹ zagro¿enia dla przestrzegania praw spo³ecznoci lokalnych. W tym celu Kongres organizuje misje studialne
w pañstwach cz³onkowskich na podstawie których przygotowuje
siê raporty na temat stanu decentralizacji pañstwa i przedk³ada je
Radzie Ministrów RE i Zgromadzeniu Parlamentarnemu.
8

9
Polski model funkcjonowania oparty jest w du¿ym stopniu na
zasadach zawartych w Europejskiej Karcie Samorz¹du Terytorialnego, chocia¿ sama Karta jak konwencja zosta³a w Polsce
ratyfikowana pó¿niej ni¿ uchwalenie Ustawy

Europejska konwencja ramowa o wspó³pracy transgranicznej miêdzy wspólnotami w³adzami terytorialnymi sporz¹dzona
w Madrycie 21 maja 1980 Dz.U. nr 61 poz. 287(European
Outline Convention on Transfrontier Co-operation Between
Territorial Communities or Authorities. Rz¹d Polski w dniu
1.04.1993 wyda³ owiadczenie w/ sprawie ratyfikacji Konwencji
w którym poinformowa³ ¿e 19 marca 1993 z³o¿y³ dokument
ratyfikacyjna i ¿e Konwencja wchodzi w ¿ycie w Polsce
19 czerwca 1993 Dz.U nr 61 poz.288.

10

§ Wspó³praca transgraniczna podejmowana jest we

wspólnym interesie partnerów i powinni oni umieæ
wykazaæ korzyci z niej p³yn¹ce.

§ Kompetencje regulacyjne s¹ wy³¹czone ze wspó³pra-

cy ale partnerzy mog¹ koordynowaæ swoje strategie.

§ W³adze lokalne angazuj¹ siê we wspó³pracê na pod-

stawie i w zakresie wskazanym przez prawo wewnêtrzne pañstwa cz³onkowskiego.

§ Lokalni partnerzy wspó³pracy mog¹ j¹ sformalizowaæ 

je¿eli pozwalaj¹ na to przepisy wewnêtrzne pañstwa.11

Konwencja zosta³a( wg. stanu na wrzesieñ 2006) przez
34 pañstwa cz³onkowskie Rady Europy.12 Konwencji nie
ratyfikowa³y takie pañstwa jak: Wielka Brytania, Grecja,
Cypr, Malta.
Zarówno prace nad Konwencj¹ jak i dyskusje towarzysz¹ce ratyfikacjom pokaza³y b¹d koniecznoæ jej uzupe³nienia,
b¹d doprowadzi³y do powstania nowych idei (niekoniecznie podzielanych przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie)
które wymaga³yby wyra¿enia ich poprzez niwe konwencje.
Nie czekaj¹c na ratyfikacje Konwencji przez wszystkie
pañstwa cz³onkowskie przyst¹piono do prac nad jej uzupe³nieniem, które ostatecznie przybra³o formê Protoko³u Dodatkowego do Konwencji.13
Protokó³ zawiera zapis ¿e strony porozumienia
o wspó³pracy mog¹ za³o¿yæ podmiot wspó³pracy transgranicznej który mo¿e (ale nie musi) mieæ osobowoæ
prawn¹ w jednym z pañstw z którego pochodzi partner.
Tekst Protoko³u wskazuje ró¿ne mo¿liwoci p³yn¹ce
z powo³ania wspólnego podmotu.
Charakterystyczne jest ¿e protokó³ który wszed³ w ¿ycie
w 1998 zosta³ do dzisiaj ratyfikowany przez 17 pañstw
cz³onkowskich ( nie ratyfikowa³a np. Polska, Hiszpania, Belgia, Czechy).Ta próba zdefiniowania wspólnego podmiotu
wspó³pracy transgranicznej spotka³a siê z umiarkowanym
entuzjazmem pañstw  cz³onków Rady Europy.
Analogiczna sytuacja wyst¹pi³a w zwi¹zku z kolejnym
uzupe³nieniem.
Kolejny 2 Protokó³ do Konwencji Madryckiej poszerza
dzia³ania z typowo granicznych na wspó³pracê równie¿ tych
podmiotów które nie s¹ s¹siadami w sensie przestrzennym Protokó³ wprowadza w tym celu pojêcie: wspó³pracy interterytorialnej,14 który proponuje de facto zast¹piæ
wê¿szy termin wspó³praca transgraniczna.
11
Przytoczona za : Practical Guide on Transfrontier Cooperation, Commitee of Experts on Transfrontier Cooperation Council of Europe, Strasbourg 13. 02 2006
12

Za http://conventions.coe.int

Additional Protocol to the European Outline Convention on
Transfrontier Co-operation between territorial Communities
or Authorities, Strasburg 9.09.1995
13

14
Protocol no 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation Between Territorial Communities or Authorities concerning Interterritorial Co-operation ,Strasburg 9.11.95
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Protokó³ nr 2 wszed³ w ¿ycie w lutym 2001 i ratyfikowa³o go do dzi 14 pañstw (prócz np. Polski, W³och, Niemiec).
Analiza wspomnianych wy¿ej aktów prawnych wskazuje na ich dosyæ ogólny charakter, podczas gdy proces
ich tworzenia wielokrotnie zawiera³ dzia³ania wskazuj¹ce na zamiar g³êbszej instytucjonalizacji wspó³pracy transgranicznej  tzn. nie tylko przyznania okrelonych uprawnieñ w³adzom publicznym ró¿nego typu ale równie¿
wypracowanie w³aciwego, dosyæ szczegó³owo opracowanego ,modelu form wspó³pracy transgranicznej. Opracowanie modelu pozwala³oby partnerom wspó³pracy na
tworzenie, zgodnie z jego za³o¿eniami, nowych podmiotów tej wspó³pracy i zobowi¹zanie pañstw cz³onkowskich(po ratyfikowaniu przez nich konwencji)do uznania
statusu prawnego nowych podmiotów instytucjonalnych.
Prace nad najnowszym tekstem aktu prawnego przebiega³y do niedawna (ok. koñca 2005) pod has³em tworzenia nowego III Protoko³u do Konwencji Madryckiej ,
ale w roku 2006 zmieni³y charakter i prowadzone s¹ jako
prace nad now¹ konwencj¹ Rady Europy dotycz¹c¹ podmiotów wspó³pracy transgranicznej.15
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ ¿e subnarodowe w³adze
publiczne( samorz¹dy terytorialne) reprezentuj¹ce spo³ecznoci lokalne doprowadzi³y do tego ¿e ich reprezentacja przy Radzie Europy wypracowa³a i uzyska³a akceptacjê dla tworzenia standardów demokratycznych
wzmacniaj¹cych proces decentralizacji a tak¿e uzyskanie
przez spo³ecznoci lokalne szeregu uprawnieñ, w tym
prawa do prowadzenia wspó³pracy transgranicznej z w³aciwymi dla nich partnerami.
Przeprowadzone z sukcesem starania prowadz¹ do
dalszych prac maj¹cych na celu uszczegó³awianie standardów i przyznanie praw nowym podmiotom.
Zdaniem autora, dotychczasowe dowiadczenia z prac Rady
Europy wskazuj¹ no mo¿liwoæ przeciwstawiania siê niektórych pañstw cz³onkowskich próbom budowania nazbyt szczegó³owych rozwi¹zañ i ewentualne narzucanie ich jako rozwi¹zañ w³aciwych. Oponenci przywo³uj¹ w tym przypadku
koniecznoæ przestrzegania zasady subsydiarnoci i zagro¿enia wkraczania w kompetencje pañstw cz³onkowskich.
Nie mo¿na wykluczyæ celowego spowalniania prac legislacyjnych maj¹cego na celu doprowadzeniae do odst¹pienia od prób zbyt szczegó³owych rozwi¹zañ.16
Autorzy zamiaru opracowania szczegó³owego modelu nowej instytucji zaskakuj¹co wykazuj¹ przekonanie ¿e ich zamiar
zostanie zaakceptowany przez pañstwa cz³onkowskie RE chocia¿ wiele z nich wyra¿a³a ju¿ brak zainteresowania wtedy gdy
proponowano o wiele bardziej ogólne pozostawiaj¹ce wiêksze
pola swobody rozwi¹zania.

15

Ostatnie lata s¹ okresem znaj¹cym tego typu dzia³ania, poniewa¿ po kilkuletnich pracach nad tekstem Europejskiej Karty
Samorz¹du Regionalnego (European Charter of Regional SelfGovernement) prace legislacyjne s¹ przeci¹gane i odk³adane
w czasie. Brak zgody czêci pañstw na jednoznaczne zdefiniowanie kompetencji w³adz regionalnych (co ,zdaniem tych pañstw
jest ich wewnêtrzn¹ spraw¹) skutkuje brakiem akceptacji, wypracowanego przez Kongres tekstu Karty.

16

Niemniej jednak warto odnotowaæ i¿ pomimo wielu
ró¿nych opinii podzielany jest pogl¹d ¿e dla skutecznego
prowadzenia wspó³pracy transgranicznej niezbêdne jest
powo³anie podmiotów reprezentuj¹cych wspó³pracuj¹cych partnerów. Istnieje jednak odmienne pogl¹dy co do
tego na ile kwestia ta jest spraw¹ wewnêtrzn¹ a na ile
wymaga regulacji o charakterze ponadnarodowym.

3.2. MIEJSCE WSPÓ£PRACY
TRANSGRANICZNEJ
W DZIA£ANIACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Wspó³praca transgraniczna jest czêci¹ zdecentralizowanej wspó³pracy zagranicznej pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej i bez wzglêdu na stopieñ powi¹zania
z polityk¹ zagraniczn¹ prowadzon¹ przez rz¹dy jest
z natury czêci¹ dzia³añ miêdzypañstwowych a nie czêci¹ jakiejkolwiek polityki wspólnotowej.
Twierdzenie to wymaga jednak uzasadnienia, poniewa¿
powszechnie znanym faktem jest ¿e wspó³praca transgraniczna jest wspierana poprzez fundusze europejskie.
Pañstwa cz³onkowskie aktualnie prowadz¹ swoje w³asne polityki zagraniczne, same okrelaj¹ ich za³o¿enia, cele
i metody. Równie samodzielnie okrelaj¹ narodowych
uczestników stosunków miêdzynarodowych a wiêc podmioty bior¹ce udzia³ w realizacji polityki zagranicznej.
W ró¿ny sposób okrelana jest w wewnêtrznym prawodawstwie narodowym rola subnarodowych w³adz publicznych w tym zakresie. Rozwi¹zania narodowe zale¿¹
od funkcjonuj¹cego w danym pañstwie ustroju terytorialnego i kompetencji przyznanych w³adzom publicznym ró¿nych szczebli. istotn¹ rolê odgrywa fakt i¿
wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej s¹
cz³onkami Rady Europy i w okrelony sposób odnosz¹
siê na tamtym forum do Konwencji Madryckiej i dodatkowych protoko³ów.17
Nie neguj¹c praw regionów i gmin do wspó³pracy miêdzynarodowej poszczególne pañstwa wymagaj¹ od nich
np. uzyskania zgody w³aciwych ministrów na sformalizowanie wspó³pracy poprzez np. umowy, wspólne protoko³y, owiadczenia.18
Rz¹dy staraj¹ siê w ten sposób zarówno obserwowaæ
i nadzorowaæ tê wspó³pracê, sprawdzaæ jej ewentualne
konsekwencje polityczne, finansowe i spo³eczne a tak¿e,
w przypadku wyst¹pienia niezgodnoci z prowadzon¹ przez
nie polityk¹ zagraniczn¹, przeciwdzia³aæ okrelonemu sposobowi sformalizowania kontaktów transgranicznych.
Istotne jest ¿e pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ co do iloci ratyfikowanych dokumentów
zwi¹zanych z Konwencj¹ Madryck¹.

17

18
Polskie prawodawstwo wymaga od samorz¹dów województw uzyskanie zgody Ministra Spraw Zagranicznych na
udzia³ w inicjatywie miêdzynarodowej (we wspó³pracy miêdzyregionalnej) a od samorz¹dów lokalnych zgody na udzia³ w organizacjach miêdzynarodowych.
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Rys. 11. Europejska Polityka S¹siedztwa
ród³o: opracowanie w³asne

Dotyczy to zarówno wspó³pracy gmin i regionów granicznych jak i tych po³o¿onych od siebie na dalsz¹ odleg³oæ.
Dotyczy to zarówno podmiotów subnarodowych w pañstwach cz³onkowskich UE jak i w innych krajach trzecich.
Europejscy partnerzy samorz¹dowi mog¹ wiêc pochodziæ:
§ z pañstw cz³onkowskich UE,
§ z pañstw oczekuj¹cych na akcesjê po zakoñczeniu

negocjacji akcesyjnych,

§ z pañstw kandyduj¹cych do UE prowadz¹cych nego-

cjacje akcesyjne,

§ z pañstw które wyrazi³y wolê akcesji i oczekuj¹ na

ewentualne rozpoczêcie negocjacji (w tym pañstw
które pomimo wyra¿onej woli nie uzyska³y pozytywnej odpowiedzi) a tak¿e

§ z pañstw nie wyra¿aj¹cych zamiaru przyst¹pienia do

Unii Europejskiej.

Sama wiêc ró¿norodnoæ sytuacji relacji pañstw trzecich
wobec UE sytuuje zdecentralizowan¹ wspó³pracê transgraniczn¹ w okrelony sposób wobec ich polityk zagranicznych.19
Wspó³pracê transgraniczna odnajdujemy jednak równie¿ wewn¹trz jednej z polityk wspólnotowych  w polityce spójnoci.

3.3. WSPÓ£PRACA TRANSGRANICZNA
W POLITYCE SPÓJNOCI UE
Polityka spójnoci spo³ecznej i gospodarczej, zgodnie
z Traktatem  .zmierza do zmniejszenia dysproporcji
w poziomach rozwoju ró¿nych regionów oraz zacofania
regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym
obszarów wiejskich.20
Redukowanie dysproporcji nastêpuje na obszarze objêtym mechanizmem Jednolitego Rynku Europejskiego
a s¹siaduj¹ce ze sob¹ przez granicê obszary (z funkcjonuj¹cymi na ich terenie gminami i regionami) w sposób
bezporedni stykaj¹ siê z ewentualnymi ró¿nicami rozwojowymi poszczególnych pañstw.
Jest to szczególnie istotne w czasie kolejnych rozszerzeñ ,gdy zewnêtrzna granica Wspólnoty staje siê granic¹ wewnêtrzn¹ co radykalnie zmienia stosunki gospodarcze miêdzy s¹siaduj¹cymi spo³ecznociami.
Sytuacja mo¿e ulec zmianie gdyby nast¹pi³o wprowadzenie
wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Podmioty subnarodowe prowadz¹ce wspó³pracê z partnerami spoza UE sta³yby siê wtedy równie¿ aktywnymi uczestnikami europejskich
stosunków miêdzynarodowych.
19

20

Traktat Ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ Art.158
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Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e rozwój regionów zale¿y,
oprócz w³asnych wysi³ków, równie¿ od poziomu rozwojowego s¹siaduj¹cego regionu, a szczególnie regionu na
terenie innego pañstwa cz³onkowskiego. Wtedy gdy w grê
wchodz¹ takie czynniki jak: atrakcyjnoæ inwestycyjna,
dostêpnoæ, komunikacyjna, mobilnoæ si³y roboczej, wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ i spo³eczn¹ i inne.
Po³o¿enie przestrzenne okrelonego regionu w stosunku do granic pañstwa i granic UE mo¿e byæ postrzegane jako naturalne uprzywilejowanie b¹d przyczyna
marginalizacji i wtedy niezbêdne jest wsparcie go takimi
rodkami które zwiêksz¹ mo¿liwoci rozwoju a równoczenie pozwol¹ w sposób szerszy wykorzystywaæ po³o¿enie graniczne,

§ wewnêtrzna i zewnêtrzna wspó³praca graniczna

(cross  border)

§ wewnêtrzna i zewnêtrzna wspó³praca miêdzyregio-

nalna

§ wewnêtrzna i zewnêtrzna wspó³praca trans-narodo-

wa21

Unia Europejska ,a wczeniej Wspólnoty Europejskie,
wspieraj¹ od wielu lat kontakty bilateralne pomiêdzy
w³adzami lokalnymi i regionalnymi. Ze wspólnych rodków wspierane by³y miasta bliniacze a tak¿e wielorakie
programy wymiany dowiadczeñ oraz program PACTE
czy programy RECITE I i RECITE II.22

Budowanie wspólnej przestrzeni, z obowi¹zuj¹cymi na
jej terenie swobodami, wymaga jak najszerszego rozwoju
wspó³pracy pomiêdzy podmiotami indywidualnymi i zbiorowymi na wszystkich szczeblach i we wszystkich sferach.
Niezbêdna jest wspó³praca w³adz publicznych ale równie¿
rodowisk ludzi kultury, nauki, przemys³y itd.

Do niezwykle ciekawych nale¿a³y dwie edycje programów ECOS-OUVERTURE wspieraj¹ce wspó³pracê samorz¹dów lokalnych rekrutuj¹cych siê sporód krajów
cz³onkowskich i krajów trzecich.23

Wspó³praca transgraniczna podmiotów publicznych
ró¿nego typu jest wiêc dla Rady Europy mo¿liwoci¹ pog³êbiania procesów demokratycznych i realizacji praw obywatelskich jednostek i spo³ecznoci a dla Unii Europejskiej
dodatkowo niezbêdnym rodkiem zarówno dla procesów
integracyjnych jak i dla osi¹gania wiêkszej spójnoci spo³ecznej i gospodarczej.

Od roku 1990 funkcjonuje na terenie pañstw Wspólnoty jedna z inicjatyw wspólnotowych INTERREG.24
Mia³a na celu wspieranie wspó³pracy regionów granicznych, wskazuj¹c tym samym na znaczenie regionów granicznych w integruj¹cej siê Europie.

Polityka spójnoci UE podlega generalnym zasadom
metody wspólnotowej. Posiada równie¿ swoje wewnêtrzne mechanizmy która wymuszaj¹ jej nieustaj¹ce
korygowanie, ulepszanie i modernizowanie.
UE dzia³a w oparciu o kilkuletnie okresy programowania, które nie tylko wymagaj¹ opracowania ram bud¿etowych ale równie¿ precyzyjnego opracowania tych polityk wspólnotowych które wieloletniego planowania
wymagaj¹.
Przygotowanie do nowego okresu programowania
przebiega ka¿dorazowo w okrelonym kontekcie politycznym i gospodarczym  zwi¹zanym z dokonanym w³anie, b¹d planowanym poszerzeniem, z deklarowanym
przez pañstwa cz³onkowskie poziomem wp³at a wiêc
z poziomem planowanego wspólnego bud¿etu, czy wreszcie z planowanym zmianami zakresu wspólnych dzia³añ.
Miejsce wspó³pracy transgranicznej w polityce spójnoci zale¿y wiêc od wczeniejszych dowiadczeñ w tym
zakresie jak i od aktualnej sytuacji w UE.

3.4. PROGRAMY I INICJATYWY EU
W ZAKRESIE WSPÓ£PRACY
TRANSGRANICZNEJ
W literaturze przedmiotu mo¿emy odnaleæ cztery typy wspó³pracy miêdzy w³adzami lokalnymi i regionalnymi:
§ bilateralna wspó³praca miast bliniaczych

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA INTERREG

Edycja INTERREG I (1991-1993) pozwoli³a na wsparcie z funduszy strukturalnych programów operacyjnych
wspó³pracy transgranicznej na wewnêtrznych i zewnêtrznych granicach Wspólnoty.
Kolejna edycja INTERREG II pos³u¿y³a do wsparcia
wspó³pracy transgranicznej ( cross-border) jako INTERRREG II A, wsparcia wybranych sieci energetycznych (INTERREG II B), i tzw. dzia³añ transnarodowych
regionów w zakresie m.in. planowania przestrzennego
(INTERREG II C).25
INTERREGowi jako inicjatywie wspólnotowej towarzyszy³y programy wspó³pracy transgranicznej przeznaczone dla regionów pañstw nie bêd¹cych cz³onkami Unii
Europejskiej.

Typologia wspó³pracy zaczerpniêta z wydawnictwa Komitetu Regionów: Transeuropean Cooperation between Territorial
Authorities. New challenge and future steps necessary to improve cooperation. CoR Studies E-2/2002, Brussels 2002

21

22

Por. ibidem s. 60-61

Poczatkowo dzia³ajace odrêbnie programy ECOS i OUVERTURE zosta³y po³¹czone w 1995 w jeden program ECOSOUVERTURE kontynuowany jako ECOS OUVERTURE II. W
somie w ramch tego programu wsparto 340 projektów.
w: Ibidem s. 62.

23

24
Inicjatywa wspólnotowa, dla której Komisja Europejska formu³uje cele, zakres i odpowiedni sposób realizacji a nastêpnie po otrzymaniu propozycji od pañstwa cz³onkowskiego
podejmuje decyzje o uruchomieniu programu inicjatywy
wspólnotowej.
25

ibidem s.38
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Rys. 12. S¹siedzi Unii Europejskiej
ród³o: opracowanie w³asne

Program Phare CBC dla regionów granicznych w Europie rodkowo-Wschodniej, program Tacis CBC dla
niektórych regionów granicznych by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, program MEDA dla pañstw trzecich po³o¿onych w basenie Morza ródziemnego i program CARDS
dla pañstw zachodnich Ba³kanów. Na granicach zewnêtrznych Unii pañstwa kandydackie z Europy rodkowoWschodniej prowadzi³y Phare CBC jako program lustrzany dla programu INTERREG II realizowanego po
wewnêtrznej stronie granicy UE.
Edycja INTERREG III zosta³a przygotowana na okres
programowania 2000-2006 i jest finansowana z funduszy strukturalnych.
INTERREG zgodnie z Rozporz¹dzeniem obejmuje
w tym okresie wspó³pracê przygraniczn¹, ponadnarodow¹ i miêdzyregionaln¹ s³u¿¹c¹ wzmocnieniu harmonijnego, zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju ca³ego
obszaru Wspólnoty.26
Wspó³praca przygraniczna (INTERREG III A) dotyczy
w³adz lokalnych i regionalnych terenów s¹siaduj¹cych ze
sob¹ przez granicê pañstwow¹.
Wspó³praca transnarodowa (INTERREG III B ) przeznaczona jest dla w³adz krajowych, regionalnych i lokalnych
po³o¿onych na terenie ca³ej UE wspó³pracuj¹cych ze sob¹.
w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju ca³emu obszarowi Wspólnoty. Partnerzy nie musz¹ ze sob¹ graniczyæ
a wspó³praca jest organizowana w 13 grupach regionów
europejskich. W ka¿dej grupie regionów dzia³a jedna instytucja pe³ni¹ca funkcjê w³adzy zarz¹dzaj¹cej programem.
Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiaj¹ce przepisy ogólne w sprawie funduszy
strukturalnych Dz. U L 161 z 26.06.1999, Rozdz. III Art.20.

26

Wspó³praca miêdzyregionalna (INTERREG III C)
wzmacnia efektywnoæ prowadzonych w krajach cz³onkowskich polityk regionalnych poprzez wymianê informacji, dowiadczeñ, dobrych praktyk a tak¿e tworzenie
sieci wspó³pracy pomiêdzy regionami.27 INTERREG IIIC
prowadzi dzia³ania zbli¿one do wczeniejszych inicjatyw
RECIT i ECOS OUVERURE.
Przygotowanie projektów w ramach INTERREG IIIC
przebiega w ramach tzw. obszarów programowania (programming areas). 4 obszary maj¹ swoj¹ w³adzê zarz¹dzaj¹c¹, wspólny sekretariat, p³atnika. Pañstwa znajduj¹ce
siê w poszczególnych strefach przeznaczaj¹ proporcjonalnie rodki na wspólne dzia³ania realizowane przez regiony i w³adze lokalne.28
Podobnie jak w poprzednim okresie programowania pañstwa trzecie mog¹ poprzez swoje w³adze publiczne wspó³pracowaæ z Inicjatyw¹ INTERREG III dofinansowuj¹c ich
dzia³ania b¹d za swoich w³asnych rodków, b¹d z programów europejskich PHARE, TACIS, CARDS, MEDA i EDF.
Pañstwa które sta³y siê cz³onkami UE w 2004 zosta³y
automatycznie w³¹czone w inicjatywê wspólnotow¹ INTERREG i tym samym zakoñczy³y dzia³ania w ramach
programu Phare CBC.
Ocena skutecznoci INTERREG i wnioski Komisji Europejskiej na przysz³oæ
Komisja Europejska prowadzi na bie¿¹co monitoring realizacji polityki spójnoci publikuj¹c ka¿dorazowo wnioski. Szczególnego znaczenia nabra³ Trzeci raport na temat
27
Por. : Cooperation without frontiers. Structural policies and
European territory. European Commission. 2002.

4 obszary: South Zone, North-West Zone, North- East Zone,
East Zone.
28
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Rys. 13. Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa
ród³o: opracowanie w³asne

spójnoci gospodarczej i spo³ecznej29 opublikowany
w 2004 poniewa¿ zawiera³ nie tylko obszerne omówienie
wyników monitoringu ale tak¿e wnioski dotycz¹ce nowej
polityki spójnoci na lata 2007-2013. Raport zawiera³ wiêc
de facto program Komisji Europejskiej kierowanej przez
Romano Prodiego na nastêpny okres programowania.
Sam tytu³ wprowadza³ ju¿ nowy zestaw priorytetów:
konwergencja, konkurencyjnoæ i wspó³praca  teminy
które by³y równoczenie nazwami nowych Celów polityki spójnoci.
Raport omawia wyniki dzia³añ prowadzonych w ostatnich latach w ramach polityki spójnoci i nie ogranicza
siê tylko do pierwszej po³owy okresu programowania
2000-2006 ale korzysta z ju¿ dostêpnych danych z poprzednich lat.
Odnosz¹c siê do inicjatyw Wspólnoty wyranie podkrela ¿e ich celem jest propagowanie wspó³pracy
i wspó³dzia³ania w ramach struktur sieciowych.30 Ich
efektywnoæ jest wiêc oceniana przez pryzmat rozwijanej wspó³pracy i tworzenia nowych dzia³añ o charakterze sieciowym.
Omawiaj¹c INTERREG II i czêciowo III Komisja Europejska wskaza³a na ogromne, czêsto niewymierne, korzyci p³yn¹ce ze wspierania wspó³pracy transgranicznej 
takie jak: podnoszenie poziomu wzajemnego zaufania,
poprawienie jakoci ¿ycia, wspieranie wspó³pracy miêdzynarodowej, czy rozwój turystyki.
Nowe partnerstwo dla spójnoci, konwergencja, konkurencyjnoæ i wspó³praca .Trzeci raport na temat spójnoci gospodarczej i spo³ecznej ,. Komisja Europejska 2004

29

Autorzy raportu trafnie zauwa¿aj¹ ¿e tworzenie struktur sieciowych to taki typ dzia³añ który wymaga nie tylko
wsparcia na etapie wstêpnym ale wi¹¿e siê z posiadaniem
róde³ finansowania przeznaczonych na funkcjonowanie
sieci. Mo¿e t oznaczaæ koniecznoæ ci¹g³ego wspierania
tych dzia³añ w przysz³oci a¿ do uzyskania stabilnoci
i samo podtrzymywania.31
Oceniaj¹c sposób wdra¿ania INTERREGU Raport wskazuje ,¿e wystêpuj¹ problemy w zarz¹dzaniu programami wykraczaj¹cymi poza granice kraju cz³onkowskiego. Wi¹¿¹ siê
one z ró¿nicami prawnymi i administracyjnymi wystêpuj¹cymi pomiêdzy poszczególnymi krajami. Podejmowany, jak pisz¹
autorzy, ró¿ne próby pokonania trudnoci poprzez stosowanie np. wspólnych sekretariatów, poprzez umowy bilateralne i multilateralne, czy te¿ wykorzystywanie formy grupowania europejskich interesów gospodarczych.32
Wniosek z monitoringu g³osi ¿e nie uda³o siê stworzyæ
przedsiêwziêcia które mog³oby byæ powszechnie stosowane we wspó³pracy transgranicznej.
Przypomnieæ nale¿y ¿e Ugrupowanie Europejskich Interesów Gospodarczych33 to instrument prawny ustanowiony przez Prawo Wspólnotowe które pozwala na zgrupowania indywidualnych podmiotów gospodarczych (szczególnie SME) i innych podmiotów prawnych z ró¿nych krajów
w celu wspierania dzia³añ gospodarczych swych cz³onków.
30

Ibidem, s.156

31

Ibidem s.157

32

Ibidem 158.

OJ No L 199,31.7.1985: Council Regulation (EEC) No 2137/85
on the European Economic Interest Grouping (EEIG)

33
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Charakter gospodarczy EEIG powodowa³ ¿e zaadoptowanie go do wspó³pracy podmiotów publicznych prowadz¹cych wspó³pracê transgraniczn¹ okaza³o siê trudne i ma³o efektywne.34

byæ finansowane z EFRR i maj¹ analogicznie do poprzedniego okresu programowania mieæ charakter wspó³pracy ponadgranicznej (cross-border), wspó³pracy ponadnarodowej
(transnational) i miêdzyregionalnej (interregional).

Inn¹ wykorzystywana do wspó³pracy transgranicznej s¹
lokalne ugrupowania wspó³pracy transgranicznej powo³ywane na mocy Porozumienia z Karlsruhe z 23.01.1996
zawartego pomiêdzy w³adzami federalnymi Szwajcarii,
rz¹dami RFN, Francji i Luksemburga.35 Porozumienie
okrel,a ¿e wskazane w nim w³adze publiczne oraz inne
lokalne podmioty publiczne mog¹ zawrzeæ umowê
o wspó³pracy (konwencjê) której mog¹ powo³aæ wspólny podmiot któremu mo¿na (je¿eli bêdzie to potrzebne)
nadaæ osobowoæ prawn¹ zgodnie z wewnêtrznym prawem krajowym poszczególnych pañstw.

Programowanie i wdra¿anie ma równie¿ przebiegaæ
w ramach obszarów programowania a pañstwa cz³onkowskie musz¹ przeznaczyæ na ten cel okrelone rodki
i przygotowaæ odpowiednie programy operacyjne.

Umowa mo¿e dotyczyæ tylko zadañ w³asnych samorz¹dów a nie zadañ zleconych przez pañstwo.
Umowa mo¿e doprowadziæ do powo³ania albo wspólnej instytucji bez osobowoci prawnej (grupy robocze),
albo podmiotu z osobowoci¹ prawn¹ albo lokalnego
ugrupowania wspó³pracy transgranicznej36. To ostatnie
odpowiada w sensie prawnym podmiotom które wspólnie wykonuj¹ zadania w³asne( np. zwi¹zki komunalne).
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ze dowiadczenia praktyczne
potwierdzi³y potrzebê stworzenia podstaw prawnych dla takiego rozwi¹zania które pozwoli³oby na terenie ca³ej Unii tworzyæ
wspólne podmioty u³atwiaj¹ce wspó³pracê transgraniczn¹.

Nowoci¹ w tekcie Raportu by³a zapowied nowej
propozycji Komisji  mianowicie stworzenie nowego instrumentu prawnego, który mia³by w imieniu wspó³pracuj¹cych partnerów publicznych zajmowaæ siê realizacj¹
wspó³pracy ponadgranicznej.37

3.6. EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE
WSPÓ£PRACY TERYTORIALNEJ 
NOWY INSTRUMENT PRAWNY
WSPÓ£PRACY TRANSGRANICZNEJ
Komisja, zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹ Raporcie przedstawi³a swoj¹ propozycjê w formie projektu
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.38
Uwa¿na lektura tego dokumentu nasuwa kilka zasadniczych wniosków:
§ Komisja wyci¹gnê³a wnioski zarówno z dyskusji na

temat wdra¿ania Konwencji Madryckiej, Porozumienia z Karlsruhe jak i z praktycznych dowiadczeñ zwi¹zanych z INTERREG i w tym celu pos³u¿y³a siê m.in.
opracowaniami Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych.

3.5. WSPÓ£PRACA TRANSGRANICZNA
W POLITYCE SPÓJNOCI UE NA
LATA 2007-2013

§ Komisja postanowi³a umieciæ rozporz¹dzenie na te-

mat Ugrupowania w pakiecie legislacyjnym polityki
spójnoci na 208-2013 daj¹c tym samym do zrozumienia, ¿e wdra¿ania Celu Wspó³praca Terytorialna
wymaga wprowadzenia nowych form prawnych

W Trzecim Raporcie Komisja Europejska odnios³a siê
do wczeniejszych postulatów poszerzenia zakresu polityki spójnoci o spójnoæ terytorialn¹ i dlatego postanowi³a wzmocniæ dzia³ania zwi¹zane ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ i tworzeniem struktur sieciowych.

§ Komisja poszerzy³a zapowiedzi z Raportu i zapropo-

nowa³a wykorzystanie nowego instrumentu we
wszystkich trzech komponentach Wspó³pracy Terytorialnej  ponadgranicznym, ponadnarodowym
i miêdzyregionalnym ale chcia³a podkreliæ najwiêksze znaczenie komponentu granicznego i dlatego
umieci³a go w nazwie (Europejskie Ugrupowanie
Wspó³pracy Transgranicznej (cross-border).

Do tej pory inicjatywy wspólnotowe mia³y charakter
uzupe³niaj¹cy w stosunku realizacji polityki spójnoci
w ramach Celów. W odniesieniu do nowego okresu programowania Komisja Europejska zaproponowa³a ca³kowite odejcie od inicjatyw wspólnotowych i w³¹czenie
ich w g³ówny nurt polityki spójnoci.
W przypadku INTERREGu zaproponowano stworzenie nowego celu polegaj¹cego na pog³êbianiu harmonijnej, zrównowa¿onej integracji terytorium Unii.

§ Propozycja Komisja ogranicza dzia³ania tego instru-

mentu do terenu Unii Europejskiej (nie mo¿na stosowaæ rozporz¹dzeñ wobec krajów trzecich) i do
w³adz publicznych.

Nowy cel zosta³ zatytu³owany: Europejska wspó³praca
terytorialna: propagowanie harmonijnego i zrównowa¿onego rozwoju terytorium Unii. Dzia³ania w jego obszarze maj¹

§ Komisja postanowi³a wyjæ poza zakres zwi¹zany

z wykorzystaniem funduszy i zaproponowa³a by cz³onkowie EGCC mogli delegowaæ na rzecz nowego instru-

Transeuropen cooperation op.cit.s.52.

34

Nowe partnerstwo op.cit.

35

37

36

Proposal for a regulation of the European Parlament and of
bthe Council on establishing a European grouping of cross-border cooperation. COM (204) 0496

Accord de Karlsruhe sur la cooperation transfrontaliere entre les collectivites territoiales et organisms publics locaux.
23.01 1996. Publ. np. www.geneve.ch
Ibidem Art. 8

38
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mentu uprawnienia w zakresie us³ug publicznych zwi¹zanych ze wspó³prac¹ transgraniczn¹. W tym celu powo³ano siê w podstawie prawnej na art. 159 Traktatu
który mówi o realizacji celów spójnoci gospodarczej
i spo³ecznej równie¿ bez u¿ywania funduszy europejskich.

Po pierwszym czytaniu projekt rozporz¹dzenia trafi³a
do Rady UE i od razu wzbudzi³ powa¿ne kontrowersje.
Z treci dokonanych zmian mo¿na wnioskowaæ ¿e kontrowersje dotyczy³y nastêpuj¹cych kwestii:
§ potrzeby tworzenia nowego instrumentu w sytuacji

relatywnie dobrze dzia³aj¹cych struktur bilateralnych,

Tym samym nowe rozporz¹dzeniezawiera zapisy u³atwiaj¹ce szeroko rozumian¹ wspó³pracê transgraniczn¹ a nie
tylko jej fragment zwi¹zany z finansami europejskimi.

§ sposobu rozumienia osobowoci prawnej nowego in-

strumentu,

Komisja zaproponowa³a bardzo uproszczony system
zak³adania, rejestracji EGCC a tak¿e nie obwarowany
warunkami system natychmiastowej publikacji w Dzienniku Urzêdowym UE.39

§ decyzji czy siedziba EUWT implikuje wprost stoso-

Parlament Europejski, wykorzystuj¹c w tym przypadku procedurê wspó³decyzji, zaakceptowa³ w pierwszym
czytaniu propozycjê rozporz¹dzenia, wprowadzaj¹c jednak kilka istotnych uzupe³nieñ.40 Najwa¿niejszym by³a
zmiana nazwy rozporz¹dzenia maj¹ca na celu cilejsze
powi¹zanie go z polityk¹ spójnoci na lata 2007-2013
a w szczególnoci z Celem Wspó³praca Terytorialna.
Parlament zaakceptowa³ propozycjê sprawozdawcy by
nowy instrument prawny nosi³ nazwê Europejskie Ugrupowanie Wspó³pracy Terytorialnej (EGWT).

§ kategorie cz³onków EUWT czy pañstwo cz³onkow-

Parlament zg³osi³ w¹tpliwoæ dotycz¹c¹ prawa EUWT
do automatycznego uzyskania osobowoci prawnej po
podpisaniu umowy (konwencji) przez partnerów i bezwarunkowego prawa do publikacji w Dzienniku Urzêdowym UE. Parlament wskaza³ na koniecznoæ okrelenia przez pañstwo cz³onkowskie na którego terenie ma
byæ siedziba EUWT trybu rejestracji i uzyskiwania osobowoci prawnej.

nia osobowoci prawnej i publikacji w Dzienniku
Urzêdowym,

Parlament bardziej szczegó³owo okreli³ charakter
umowy i jej niezbêdnych sk³adników a tak¿e spróbowa³
doprecyzowaæ rolê pañstw cz³onkowskich w procesie
tworzenia nowego instrumentu.
W czasie swoich prac Parlament (poprzez swojego
sprawozdawcê) konsultowa³ siê zarówno z Komitetem
Regionów, jak i z przedstawicielami rz¹dów pañstw cz³onkowskich a w szczególnoci pañstw przewodnicz¹cych
pracom UE.
Zarówno Komitet Regionów jak i stowarzyszenia samorz¹dowe zg³asza³y uwagi co do sk³adu EUWT (kwestionuj¹c udzia³ rz¹dów w sk³adzie instrumentu typowo
subnarodowego) jak i do ewentualnych mo¿liwoci ingerencji rz¹dów w proces tworzenia instrumentu, cz³onkostwa i.t.d.

Zapewne kieruj¹c siê dowiadczeniami Rady Europy Komisja Europejska zaproponowa³a ramê prawn¹ a nie szczegó³owy
model do zastosowania taki jak proponowa³a Rada Europe
w III Protokole Dodatkowym do Konwencji Madryckiej)

39

European Parlament legislative resolution on the proposal for
a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC)
(COM (2004) 0496-C6-0091/2004-2004/0168 (COD) Sprawozdawc¹ Parlamentu Europejskiego by³ autor artyku³u.

wanie prawa pañstwa  siedziby jako prawa w³aciwego, czy mo¿na bêdzie dowolnie wybieraæ sporód
praw krajowych,
skie powinno mieæ prawo bycia cz³onkiem,

§ rola pañstwa cz³onkowskiego w tworzeniu EUWT

czy pañstwo cz³onkowskie powinno wyraziæ zgodê
na utworzenie instrumentu i ka¿dorazowo na wst¹pienie do niego,

§ czy stronom przys³ugiwa³oby prawo odwo³ania od

decyzji negatywnej panstwa cz³onkowskiego

§ jaki powinien byæ tryb rejestracji EUWT, uzyskiwa-

§ w jak sposób i przez kogo powinno byæ EUWT kon-

trolowane,

§ jakimi zadaniami powinno siê zajmowaæ EUWT a jaki-

mi zadaniami nie mog³oby siê z mocy prawa zajmowaæ,

§ czy pañstwo cz³onkowskie mo¿e zakazaæ dzia³alno-

ci EUWT b¹d udzia³u w nim je¿eli jego dzia³ania nie
s¹ godne z prawem.

Wielomiesiêczne dyskusje w Grupie Roboczej Rady
Unii a tak¿e bie¿¹ce konsultacje przedstawicieli Rady
z Komisja Europejsk¹ i Parlamentem Europejskim potwierdza³y, ¿e to stosunkowo skromne objêtociowo
rozporz¹dzenie wzbudza wiele emocji i jest postrzegane
jak rozwi¹zanie ustrojowe które mo¿e bez odpowiednich zabezpieczeñ legislacyjnych wywo³ywaæ trudnoci
w powo³ywaniu nowych instytucji.
Ostatecznie Rada przes³a³a do parlamentu swoje
Wspólne Stanowisko41 z dnia 28.04.2006 które zosta³o
przyjête przez Parlament 5 lipca 2005.
Rozporz¹dzenie w/s EUWT zosta³o przyjête z ca³ym pakietem legislacyjnym polityki spójnoci 2007-2013
i w sposób precedensowy potwierdzi³o ¿e dzia³ania
w zakresie polityki spójnoci nie wymagaj¹ce finansowania ze rodków europejskich mog¹ byæ traktowane jako
istotny element ca³oci dzia³añ postrzeganych g³ównie
w kategoriach finansowych.

40

Proposal for a Regulation of the European Parlament and of
the Council establishing a European grouping of territorial cooperation (EGTC)  Political Agreement , Interinstitutional File
2004/0168

41
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Uzasadnieniem umieszczenia tego rozporz¹dzenia
w pakiecie spójnociowym by³ równie¿ zapis w rozporz¹dzenie na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego informuj¹cy ¿e pañstwa cz³onkowskie mog¹
powierzyæ EUWT zarz¹dzanie programem operacyjnym
wspó³pracy transgranicznej nak³adaj¹c na niego obowi¹zki
instytucji zarz¹dzaj¹cej i wspólnego sekretariatu.42
Termin uchwalenia rozporz¹dzenia zapewne uniemo¿liwi powierzenie takich funkcji nowej instytucji, poniewa¿ jej za³o¿enie, wymagaj¹ce dodatkowych procedur
przypadnie najwczeniej na okres kiedy programy operacyjne bêd¹ ju¿ zatwierdzone.
Nie jest celem tego artyku³u przedstawienie wszystkich szczegó³ów rozporz¹dzenia43, dlatego wiêc wska¿my g³ówne jego elementy:
§ Parlament i Rada przyzna³y ,¿e niezbêdne jest powo-

³anie nowego instrumentu który pozwoli na unikniecie trudnoci organizacyjnych. Wczeniej wykorzystywane formy okaza³y siê niewystarczaj¹ce.

§ Koniecznym jest wspieranie organizacyjne dzia³añ

które nie wymagaj¹ dofinansowania ale mieszcz¹ siê
w polityce spójnoci UE.

§ Nowe ugrupowania powinny mieæ osobowoæ

prawn¹ ale uczestnictwo w nich jest dobrowolne co
oznacza ¿e w przypadku pojawiania siê wniosku
o powo³anie EUWT pañstwo cz³onkowskie siedziby
ma obowi¹zek rozpoczêcia procedury  dobrowolnoæ dotyczy cz³onków a nie pañstw jako odpowiadaj¹cych za rejestracjê, monitoring i ocenê.

§ EUWT posiada osobowoæ prawn¹

Cz³onkami EUWT mog¹ byæ w³adze publiczne i inne
podmioty prawa publicznego a tak¿e stowarzyszenia z³ozone z podmiotów publicznych( stowarzyszenia, zwi¹zki gmin)
§ Pañstwo cz³onkowskie odgrywa kluczow¹ rolê w pro-

cesie tworzenia EUWT- sprawdza konwencjêi statut pod k¹tem zgodnoci z prawem krajowym , wyra¿a zgodê na za³o¿enie EUWT, wyra¿a ka¿dorazowo zgodê na cz³onkostwo,

§ Prawodawstwo ka¿dego kraju musi okreli tryb re-

jestracji i uzyskiwania osobowoci prawnej przez
EUWT zgodny z prawem krajowym.

EUWT realizuje zadania z zakresu polityki spójnoci
finansowane przez fundusze europejskie a tak¿e inne zadania mieszcz¹ce siê w kompetencjach cz³onków dotycz¹ce wspó³pracy transgranicznej.
§ S¹ zadania wy³¹czone z dzia³añ EUWT jak upraw-

nienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwoci i polityka zagraniczna.

§ Rozporz¹dzenia okrela podstawowe elementy kon-

wencji(umowy), statutu a w szczególnoci strukturê
EUWT. Poniewa¿ cz³onkami s¹ w³adze oybliczne, dlatego te¿ EUWT powinien mieæ organ uchwa³odawczy i wykonawczy.

§ Rozporz¹dzenie okrela warunki likwidacji, upad³o-

ci, zaprzestania p³atnoci i odpowiedzialnoæ finansow¹ cz³onków.

Proces legislacyjny i towarzysz¹ce mu debaty oraz
negocjacje potwierdzi³y, ¿e istnia³a pilna potrzeba stworzenia na poziomie wspólnotowym takiego rozwi¹zania
prawnego, które u³atwia³oby realizacjê wspó³pracy transgranicznej.
Z³o¿onoæ problemu a tak¿e kontrowersje pojawiaj¹ce siê w czasie przygotowañ ostatecznej wersji by³y dowodem na to, ¿e nawet stosunkowo prosta próba
uproszczenia organizacyjnego mo¿e mieæ swoje konsekwencje ustrojowe a te zgodnie z zasad¹ subsydiarnoci
mog¹ byæ postrzegane jako bêd¹ce w kompetencji pañstw
cz³onkowskich i wymagaj¹ daleko id¹cych wzajemnych
ustêpstw. Kompromisowym ustêpstwom towarzyszy
obudowywanie mechanizmami zabezpieczaj¹cymi maj¹cymi chroniæ wewnêtrzne interesy pañstw.
Bez wzglêdu ma kontrowersje mo¿na dzisiaj powiedzieæ ¿e proces tworzenia nowego wspólnotowego instrumentu prawnego zakoñczy³ siê pozytywnie a publikacja rozporz¹dzenia otwiera nowy etap  przygotowania pañstw cz³onkowskich do jego wdro¿enia a wiêc
okrelenia wszelkich procedur umo¿liwiaj¹cych powo³anie Europejskie Ugrupowania Wspó³pracy terytorialnej. Ostatni Art.18 okrela ¿e pañstwa cz³onkowskie
maj¹ rok czasu na przygotowanie wdro¿enia, poniewa¿
rozporz¹dzenie stosuje siê od 1.08.2007 a wiêc wtedy
kiedy po zakoñczeniu uzgodnieñ rozpocznie siê realizacja programów operacyjnych.

§ Kontrole finansowe sprowadzone przez organy pañ-

stwa- siedziby b¹d z ich zgod¹ wg. miêdzynarodowych standardów audytu.

Rozporz¹dzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE)
nr 1783/1999, Art.18, Dz.U L 210 s. 1 z dnia 31.7.2006
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4. POLITYKA SPÓJNOCI NA LATA 2007-2013 
PERSPEKTYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Witold Willak
Polityka spójnoci na przysz³y okres programowania, dalej
posiadaæ bêdzie geograficzny (przestrzennie okrelony) charakter. Postanowiono pozostaæ przy jej trzech celach, które
zosta³y jednak¿e inaczej nazwane. Pierwszym celem jest konwergencja, która ma podkrelaæ, i¿ g³ównym zadaniem regionów jest konwergowaæ  zbli¿aæ siê do poziomu rozwoju redniej unijnej. Drugi cel, który by³ w pewnym momencie najbardziej kwestionowany przez pewne kraje cz³onkowskie, które
chcia³y skoncentrowaæ polityke spójnoci tylko na regionach
najbiedniejszych, to regionalna konkurencyjnoæ i zatrudnienie. Odnosi siê on w bezporednim stopniu do Strategii Lizboñskiej. Zreszt¹ ze Strategi¹ Lizboñsk¹ jest tak¿e zwi¹zany
Cel pierwszy, natomiast Cel drugi ma byæ jej dok³adnym odzwierciedleniem. Cel trzeci Europejska wspó³praca terytorialna, stanowi w istocie podniesienie rangi INTERREGu do
poziomu celu. To uznanie zas³ug INTERREGu, jako narzêdzia
wspó³pracy miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej.
W ramach Celu pierwszego Polska ma dostêp do trzech
funduszy  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu
Spójnoci. Fundusz spójnoci jest okrelony na poziomie
jednej trzeciej alokacji dla Polski. Nie istnieje tu pole do
negocjacji w zakresie wielkoci tego funduszu, jako ¿e jest
on z góry okrelany w ramach pakietu finansowego dla
Polski. Natomiast relacja pomiêdzy EFRR a EFS to kwestia negocjacji pomiêdzy Komisj¹ a krajem cz³onkowskim
w trakcie dyskusji nad dokumentami programowymi.
Oprócz rozporz¹dzeñ i aktów prawnych na poziomie europejskim, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty bêd¹ dla Komisji Europejskiej podstawowym elementem oceny programów krajowych: oceny Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, jak i oceny programów regionalnych, w tym
MRPO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to dokument o randze trochê mniejszej ni¿ Podstawy Wsparcia
Wspólnoty. Komisja nie bêdzie zatwierdzaæ ca³ej treci
NSRO. Dokument ten ma za zadanie przedstawiæ, w jaki
sposób kraj cz³onkowski bierze pod uwagê i uwzglêdnia priorytety na poziomie europejskim. Natomiast ze wzglêdów
bud¿etowych, to, co bêdzie zatwierdzane przez Komisjê, to
oczywicie kwestie finansowych alokacji, tzn. liczby programów i kwestie alokacji pomiêdzy programy operacyjne 
i to bêdzie przyjmowane w formie decyzji.

4.1. BARDZIEJ STRATEGICZNE, MNIEJ
OPERACYJNE
Programy operacyjne na nowy okres programowania
bêd¹ mia³y bardziej strategiczny charakter, tzn. bêd¹
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej, sekcja ds. Polski

*

pozbawione szczegó³owych elementów operacyjnych,
które projektodawców najbardziej interesuj¹ (np. wielkoæ
dotacji, typy dzia³añ do dofinansowania). W duchu uproszczenia Polityki Spójnoci definiowanie takich elementów
bêd¹ pozostawione w gestii kraju cz³onkowskiego. Ta decentralizacja niesie jednak niebezpieczeñstwo, ¿e procedury krajowe bêd¹ zbyt skomplikowane. Musi istnieæ dobry plan, obejmuj¹cy przede wszystkim sposób wdra¿ania programów operacyjnych na gruncie krajowym.
Wybór projektów to kwestia le¿¹ca tak¿e po stronie pañstwa cz³onkowskiego, oczywicie z wyj¹tkiem tzw. du¿ych
projektów FS i EFRR  tzn. tych powy¿ej 50 mln euro we
wszystkich sektorach i powy¿ej 25 mln euro w sektorze
ochrony rodowiska (projekty bêd¹ przychodziæ do KE
w celu zatwierdzenia). W FS istnia³y tzw. roczne alokacje i kraj
cz³onkowski by³ zobowi¹zany wype³niæ t¹ alokacjê projektami
w danym roku. Powodowa³o to zawsze du¿e napiêcie pod
koniec roku, gdy trzeba by³o projekty zatwierdziæ, inaczej kwota
alokacji by³a tracona. Teraz nie bêdzie ju¿ tego problemu, pojawia siê jednak oczywicie zasada n+3 (n+2) dla FS.

4.2. DECENTRALIZACJA
I UPROSZCZENIE SYSTEMU
W obecnym okresie programowania Komisji Europejskiej przywieca³y dwie g³ówne zasady: decentralizacja
i uproszczenie systemu. Zdecydowano siê tak¿e zachowaæ inne zasady, które do tej pory okaza³y siê skuteczne
w polityce spójnoci m.in.:
§ zasada n+2,
§ zasada wspó³finansowania,
§ zasada systemu zaliczek, która jest bardzo istotna

w zakresie realizowania p³atnoci.

Odrzucono natomiast te elementy, które by³y problematyczne, a niewiele wnosi³y do jakociowego wdra¿ania funduszy strukturalnych. Przyk³adem jest tzw.
Uzupe³nienie Programu, które by³o czêsto zmieniane
i powodowa³o niepotrzebny wzrost obci¹¿eñ administracyjnych. Plany finansowe zosta³y równie¿ uproszczone.
Zarz¹dzanie finansowe bêdzie na poziomie priorytetów,
a nie na poziomie dzia³añ. Komisja nie bêdzie monitorowaæ wiêc wdra¿ania dzia³añ, lecz wdra¿anie priorytetów.
I oczywicie, w przypadku kontroli, kraje bêd¹ mia³y
uproszczone zasady dotycz¹ce kontroli wydatków.
Niektórzy podkrelaj¹, ¿e polityka spójnoci nie jest
pierwszoplanow¹ polityk¹ UE, lecz narzêdziem pobocznym dla regionów opónionych. Oczywicie z punktu
widzenia DG ds. Polityki Regionalnej, takie podejcie nie
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znajdywa³o uzasadnienia w wietle dotychczasowych dokonañ Polityki Spójnoci w Europie. W celu przeciwdzia³ania takiemu podejciu, w nowej Polityce Spójnoci podkrelono du¿y zwi¹zek miêdzy polityk¹ spójnoci a odnowion¹
Strategi¹ Lizboñsk¹. Bêdzie siê to odbywa³o poprzez tzw.
zaznaczenie (ang. earmarking) wydatków na politykê spójnoci czyli przeznaczenie pewnej puli rodków na dzia³ania
uznane za bezporednio powi¹zane ze Strategi¹ Lizboñsk¹.
Dla nowych krajów cz³onkowskich to nie jest obowi¹zkowe, natomiast Komisja bardzo zachêca nowe kraje cz³onkowskie, aby Strategia Lizboñska by³a równie¿ g³ównym elementem w ich programach operacyjnych. W celu zdynamizowania wdra¿ania Strategii Lizboñskiej zosta³y zmienione
metody wdra¿ania/raportowania dzia³añ podejmowanych
przez Kraje Cz³onkowskie na rzecz Strategii Lizboñskiej.
Obecnie kraje cz³onkowskie przedstawiaj¹ Narodowe
Programy Reform, które pokazuj¹, w jaki sposób kraj cz³onkowski bêdzie realizowa³ t¹ politykê. Komisja Europejska,
oceni³a ju¿ pierwszy plan przes³any przez Polskê. W trakcie
negocjacji programów dla Polski podejmowane bêd¹ starania, aby powsta³a logiczna sekwencja pomiêdzy Narodowym Planem Reform i Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia oraz pomiêdzy rol¹ polityki spójnoci, jako
elementu finansowego wdra¿aj¹cego politykê Lizboñsk¹.
Instrumenty finansowe dotycz¹ce Polityki rybackiej i polityki w zakresie obszarów bêd¹ juz traktowane jako fundusze
strukturalne. S¹ to wiêc obecnie w stosunku do Polityki Spójnoci polityki komplementarne. Komisja Europejska, jak i kraj

cz³onkowski jest zobowi¹zany na mocy rozporz¹dzeñ do
wprowadzania mechanizmu koordynacji i do okrelenia linii
demarkacyjnej pomiêdzy funduszem rolnym, funduszem rybackim a polityk¹ spójnoci. W przypadku Polski, jako kraju
o wa¿nej roli polityki rozwoju obszarów wiejskich, postanowiono powo³aæ zespó³ koordynacyjny miêdzy Dyrekcj¹ Polityki Regionalnej a Dyrekcj¹ ds. Rolnictwa w celu okrelenia
jak najlepszych zale¿noci, skoordynowania negocjacji dotycz¹cych przysz³ych programów operacyjnych. Dla programów realizowanych z Funduszy Strukturalnych celem Komisji Europejskiej jest uzgodnienie, przynajmniej nieformalne, programów przed koñcem 2006 roku (oczywicie przy
za³o¿eniu, ¿e prace legislacyjne na poziomie europejskim bêd¹
posuwaæ siê w odpowiednim tempie). Pañstwa cz³onkowskie mog³yby wtedy otrzymaæ informacjê, czego mog¹ oczekiwaæ oraz jakie s¹ kierunki rozwoju nakrelone w programach operacyjnych. Ten sam manewr zosta³ zreszt¹ zastosowany w roku 2004, kiedy to Komisja Europejska uzgodni³a
formalnie plany operacyjne dla nowych pañstw cz³onkowskich w grudniu 2003 r. Natomiast programy by³y formalnie
przed³o¿one ju¿ po rozszerzeniu i zosta³y bardzo szybko przyjête w oparciu o negocjacje przeprowadzone w roku 2003.

4.3. STRATEGICZNE WYTYCZNE
WSPÓLNOTY DLA POLITYKI SPÓJNOCI
Ten nowy dokument na poziomie europejskim bêdzie
finalnie przyjmowany przez Radê UE w porozumieniu

Rys. 14. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla polityki spójnoci
ród³o: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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z Parlamentem Europejskim. W projekcie Strategicznych
Wytycznych Wspólnoty jest wskazanie wagi polityki spójnoci i jej roli we wdra¿aniu Strategii Lizboñskiej. A zatem jest to inwestowanie w obszarach charakteryzuj¹cych siê wysokim potencja³em wzrostu, gdzie wystêpuje
pewien niedobór inwestycji i kapita³u. Wartoæ zwrotu,
jak¹ mo¿na uzyskaæ poprzez inwestowanie w tych regionach jest relatywnie du¿a. To tak¿e inwestowanie w tzw.
lokomotywy wzrostu i zatrudnienia, czyli w te dziedziny, które w tych regionach opónionych, pozostawa³y
niewykorzystane, a w których wyzwoliæ mo¿na wielki potencja³. Kierunki inwestycji obejmuj¹ potencja³ badawczo-rozwojowy, dostêpnoæ, infrastrukturê, zasoby ludzkie. Celem interwencji jest wsparcie potencja³u endogenicznego (wewnêtrznego) tych regionów. Projekty
z zakresu jakoci ¿ycia bêd¹ traktowane jako priorytet
drugorzêdny. Priorytetem pierwszorzêdnym bêd¹ inwestycje pro-zatrudnieniowe i pro-wzrostowe.

4.4. POLITYKA SPÓJNOCI DWIGNI¥
DLA INNYCH POLITYK EUROPEJSKICH
Tworzenie synergii i komplementarnoci z innymi politykami wspólnotowymi stanowi jedn¹ z zalet programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.
Polityka spójnoci jest traktowana jako dwignia dla innych polityk europejskich. Projektodawcom zwrócono
uwagê na kwestie ochrony rodowiska. Dyrekcja ds. rodowiska u¿y³a dofinansowania z FS do zwiêkszenia aktywnoci, znaczenia i roli ochrony rodowiska w projektowaniu inwestycji. Podobnie sieci transportowe, korytarze transeuropejskie s¹ wdra¿ane za pomoc¹ polityki
spójnoci w sposób zintegrowany. Spo³eczeñstwo informacyjne, polityka w zakresie przedsiêbiorczoci oraz inne

polityki prowadzone przez pozosta³e Dyrekcje KE s¹ tak¿e
wspierane poprzez politykê spójnoci. Podejmowane s¹
starania, aby wszystkie polityki wdra¿ane by³y w sposób
zintegrowany i uwzglêdniaj¹cy aspekt prestrzenny. Zasada
wspó³finansowania jest tak¿e istotna  powstaje tzw. efekt
dwigni; nasze inwestycje powoduj¹ dodatkowe inwestycje po stronie kraju cz³onkowskiego. Jest to szczególnie widoczne w Celu drugim ni¿ w Celu pierwszym, choæ w Celu
pierwszym rednie wspó³finansowanie wynosi 50 proc.
Poprawa rz¹dzenia to aspekt, który jest niedoceniany 
szczególnie w krajach, które maj¹ relatywnie ma³¹ alokacjê z FS i funduszy strukturalnych. Powoduje to, ¿e
mechanizmy wspó³pracy miêdzy ró¿nymi instytucjami,
mechanizmy konsultacyjne czy prawne, a tak¿e same fundusze regionalne wymuszaj¹ pewn¹ efektywnoæ i szybkoæ w gospodarowaniu rodkami publicznymi. Nie jest
to efekt mierzalny w sensie wzrostu, czy miejsc pracy,
ale przyczynia siê do podniesienia jakoci administracji.

4.5. PRIORYTETY STRATEGICZNYCH
WYTYCZNYCH WSPÓLNOTY
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty obejmuj¹ trzy priorytety, które bêd¹ realizowane w ramach programów i projektów. Pierwszym jest atrakcyjnoæ pañstw cz³onkowskich, regionów i miast dla inwestowania, jako miejsc pracy i jako miejsc
zamieszkania. Drugim  poprawa innowacyjnoci, przedsiêbiorczoci i gospodarki opartej na wiedzy. Trzeci priorytet
obejmuje tworzenie wiêkszej liczby miejsc pracy. W tych
wszystkich obszarach Polska ma du¿e zaleg³oci i pewien wysi³ek restrukturyzacyjny musi zostaæ wykonany. Te trzy cele,
priorytety s¹ ujête w tzw. wytyczne. S¹ to dzia³ania, które
uznane zosta³y za priorytetowe z punktu widzenia Komisji.

Rys. 15. Fundusze strukturalne 2007-2013
ród³o: opracowanie w³asne
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Obszar pierwszy obejmuje polepszenie infrastruktury
transportowej. W celu zwiêkszenia dostêpnoci, koniecznie jest polepszenie synergii pomiêdzy ochron¹ rodowiska a tworzeniem wzrostu gospodarczego oraz miejsc pracy. Istotna jest tak¿e promocja odnawialnych róde³ energii. Na tym polu realizowane s¹ cele wytyczone w Strategii
Lizboñskiej, czyli zwiêkszenie zu¿ycia energii odnawialnej.
Drugim obszarem jest upowszechnienie wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu, a wiêc potencja³ badawczorozwojowy. W Polsce g³ównym problemem jest zwiêkszenie spójnoci pomiêdzy polityk¹ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw a potencja³em badawczo-rozwojowym. Znalezienie tych po³¹czeñ bêdzie priorytetowe w nastêpnym
okresie programowania. W Polsce sektor przedsiêbiorstw jest rozdrobniony, przewa¿aj¹ ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa, które maj¹ problem z dostêpem do
finansowania. Jednym z priorytetów jest zwiêkszenie
dostêpu do róde³ finansowania. Istnieje specjalna inicjatywa Komisji o nazwie JEREMIE, która ma za zadanie skoordynowaæ ród³a finansowania dla podmiotów gospodarczych i promocjê spo³eczeñstwa informacyjnego
wród wszystkich podmiotów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, a tym samym w³¹czenie ich w proces rozwojowy.
Trzeci¹ wytyczn¹ jest wiêksza liczba lepszych miejsc
pracy. To przede wszystkim dziedzina Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, ale tak¿e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym przypadku chodzi
g³ównie o zmniejszenie zró¿nicowañ w dostêpie do opieki
zdrowotnej w niektórych obszarach  tam, gdzie ta opieka jest niewystarczaj¹ca, gdzie powoduje pogorszenie stanu zdrowia mieszkañców. Nacisk jest te¿ k³adziony na
wzmocnienie sektora edukacji wy¿szej w Polsce. Kolejnym kwesti¹ priorytetow¹ jest adaptacyjnoæ pracowników i elastycznoæ rynków pracy oraz zwiêkszenie liczby
ludzi aktywnych zawodowo. To s¹ trzy g³ówne wytyczne,
które s¹ bezporednio zwi¹zane ze Strategi¹ Lizboñsk¹.
Jest jeszcze czwarty element  spójnoci terytorialnej,
gdzie podkrelany jest aspekt terytorialny tych wszystkich zmian. Przede wszystkim mowa tutaj o wk³adzie
miast w tworzenie miejsc pracy, o wspieraniu gospodarczej intensyfikacji obszarów wiejskich, oraz o wspó³pracy transgranicznej miêdzy regionami.
8,9 proc. wzrostu PKB,
pó³ miliona nowych miejsc pracy
Jakie z kolei s¹ oczekiwania Komisji Europejskiej? Na
podstawie modelu HERMIN, który jest modelem ekonomicznego oddzia³ywania transferów z UE, Komisja oczekuje, ¿e te fundusze przyczyni¹ siê do stworzenia w nowych krajach cz³onkowskich dodatkowego wzrostu PKB
rzêdu 10 proc. Przy czym w przypadku Polski szacuje siê,
¿e da to oko³o 8,9 proc. dodatkowego wzrostu PKB. Drugie oczekiwanie to podniesienie produktywnoci. W przypadku Polski oczekiwane jest, ¿e wyniesie ono 5,7 proc.
Trzecie oczekiwanie to wzrost zatrudnienia  w sumie
2,5 mln miejsc pracy w dziesiêciu nowych krajach cz³on-

kowskich. W Polsce liczba ta powinna wynieæ ponad
0,5 mln nowych miejsc pracy. Pytaniem otwartym pozostaje kwestia ile z tych wskaników bêdzie do osi¹gniêcia
w Ma³opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym.
Inna kwestia to makroekonomiczne efekty transferów
z UE. P³atnoci mog¹ dojæ do 6 proc. PKB. Mo¿e to powodowaæ napiêcia inflacyjne w niektórych sektorach, np.
w sektorze budownictwa, albo w niektórych obszarach,
w których realizowane s¹ te zwiêkszone inwestycje. Zadaniem zarówno Komisji, jak i rz¹du jest przewidzenie
tych mechanizmów w celu unikniêcia jakichkolwiek efektów ubocznych, jak efektu wypychania inwestycji prywatnych, efektu inflacyjnego czy podwy¿szenia stóp procentowych, które zniwelowa³yby pozytywny wp³yw funduszy strukturalnych. G³ównym aspektem, który martwi
Komisjê jest mobilnoæ i elastycznoæ si³y roboczej. Istnieje obawa, ¿e na skutek problemów w kwalifikacjach
(niedopasowania do potrzeb rynku pracy) byæ mo¿e zaistnieje sytuacja, w której nie bêdzie mo¿liwe podjêcie
pracy (zjawisko presji poda¿owej pracy).
Du¿e inwestycje infrastrukturalne wymagaj¹ oczywicie
wiêkszych nak³adów, lepszego planowania i s¹ generalnie
trudniejsze do realizacji. Dlatego w tym wzglêdzie istnieje
potrzeba dobrego finansowania projektów, umiejêtnego
przewidywania p³atnoci zobowi¹zañ, by unikn¹æ jakichkolwiek problemów z zasad¹ n+2. Zasada ta jest stosowana miêdzy innymi w programie ZPORR. W chwili obecnej p³atnoci, które ju¿ dosz³y do Komisji wynosz¹ 65 proc.
kwoty, która jest potrzebna do spe³nienia zasady n+2
w roku 2006. Natomiast p³atnoci, które s¹ w regionach,
zap³acone beneficjentom przewy¿szaj¹ w sposób znacz¹cy tê kwotê potrzebn¹ do spe³nienia n+2. Województwo
Ma³opolskie jest pod tym wzglêdem jednym z liderów
w zakresie osi¹gów p³atnoci. Tak, wiêc za rok 2004 z zasad¹ n+2, przynajmniej w przypadku ZPORR, nie bêdzie
problemów tak¿e dziêki istnieniu tzw. zaliczek. Komisja
przekaza³a je do programu w 2004 roku w wysokoci
1,5 mld euro i traktuje je jako wydatki z bud¿etu odliczane od celu n+2. Powoduje to, ¿e oczywicie w roku 2006
zasada n+2 jest nieco l¿ejsza, ³atwiejsza do osi¹gniêcia.

4.6. WIÊCEJ DECENTRALIZACJI
W ZARZ¥DZANIU
Nastêpna wa¿na kwestia to zwiêkszona decentralizacja
w zarz¹dzaniu. Jeli chodzi o zarz¹dzanie na poziomie krajowym, to Komisja wycofuje siê na bardziej strategiczne pozycje.
Oznacza to, ¿e ca³y system wdra¿ania w Polsce bêdzie musia³
byæ bardzo dobrze zaprojektowany, zarówno w sensie instytucjonalnym, prawnym, jak i proceduralnym. Polska jest najwiêkszym beneficjentem w Europie  jest swoistym okrêtem
flagowym dla Polityki Spójnoci. Zatem jakiekolwiek problemy z wdra¿aniem polityki spójnoci w Polsce bêd¹ oznacza³y
problemy z efektywnoci¹ polityki spójnoci w ca³ej Europie.
Trzeba zatem zdawaæ sobie sprawê z wagi roli Polski w tym
procesie i staraæ siê osi¹gn¹æ za³o¿one cele (zarówno w sensie
finansowego rozliczenia programów operacyjnych, jak i efektów pro-wzrostowych, jakie te programy winne wygenerowaæ).
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Ostatnia kwestia to obszary rolne i potrzeba koordynacji pomiêdzy Funduszem Rolnym a polityk¹ spójnoci.
Jest potrzeba delimitacji (okreslenia), które projekty
bêdzie mo¿na realizowaæ z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Rolnych, a które z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak ju¿ wspomnia³em powo³ana zosta³a grupa koordynacyjna, której zadaniem jest sprecyzowanie wspomnianej delimitacji.
Ta kwestia tyczy siê najbardziej programów regionalnych,
które zawieraj¹ komponent rozwoju lokalnego.

Pojawia siê pytanie, o to jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ,
by polityka spójnoci mia³a jak najwiêksze oddzia³ywanie. Po pierwsze, projekty musz¹ przyczyniaæ siê do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego,
a te z zakresu jakoci ¿ycia powinny byæ realizowane
w ostatecznoci. To nie znaczy oczywicie, ¿e podniesienie jakoci ¿ycia nie jest celem ostatecznym. Natomiast
rodkiem do jego osi¹gniêcia jest skoncentrowanie siê
na projektach, które bezporednio oddzia³uj¹ na tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarcze-

Rys. 16. Nowa Strategia Lizboñska i polityki spójnosci, rolnictwa i rybo³ówstwa
ród³o: opracowanie w³asne

go. Jest to szczególnie istotne przy pomocy bezporedniej
dla przedsiêbiorstw. Mo¿na wesprzeæ pewne przedsiêbiorstwa ze rodków zewnêtrznych kosztem upadku innych
przedsiêbiorstw i efekt koñcowy, sumaryczny jest wówczas zerowy. Trzeba zatem bardzo uwa¿aæ, w jakich dziedzinach fundusze strukturalne s¹ rozdysponowywane.

4.7. WYBÓR DZIA£AÑ DAJ¥CYCH
NAJWIÊKSZE EFEKTY
Potrzeb jest bardzo wiele i nawet ogromna kwota
59 mld EUR (w cenach 2004 r.) nie jest w stanie zaspokoiæ ich wszystkich. Zasada koncentracji, czyli wyboru
tych dziedzin, które dadz¹ najwiêkszy efekt, musi do pewnego stopnia obowi¹zywaæ, je¿eli chcemy oczekiwaæ, ¿e
fundusze naprawdê przyczyni¹ siê do zmian.
Kolejne zagadnienie obejmuje dylemat wyboru prostych projektów i szybkiej absorpcji czy te¿ projektów

zintegrowanych, rozwi¹zuj¹cych problemy trudniejsze
i obszerniejsze. Jest to pytanie na ile celem regionów bêdzie prosta absorpcja rodków, a na ile bêdzie wdra¿anie projektów, które bêdzie mo¿na uznaæ za trudniejsze, które mog¹ wymagaæ wiêkszej pracy, ale przynios¹
wiêksze rezultaty. Jest to kwestia do rozwa¿enia przez
ka¿dy region indywidualnie. Musi on oceniæ, jak silny czuje
siê pod wzglêdem administracyjnym, merytorycznym, by
dokonaæ tego wyboru.
Trochê o samej konstrukcji programów  programy
bêd¹ bardziej strategiczne. Dla Komisji podstawowym elementem jest strategia ogólna programów operacyjnych
oraz podzia³ na priorytety. Wybór poszczególnych dzia³añ bêdzie nale¿eæ ju¿ do kompetencji kraju cz³onkowskiego. W celu dobrego okrelenia konstrukcji priorytetu (jego
jednolitoci i mierzalnoci) propozycja Komisji zmierza
do tego, ¿eby priorytety odpowiada³y polom (priorytetom), które s¹ nakrelone w rozporz¹dzeniu dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dobór prio-
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rytetów to oczywicie kwestia dyskusji. Nie wszystkie
regiony bêd¹ realizowa³y zadania we wszystkich priorytetach, gdy¿ w niektórych przypadkach mo¿e to nie byæ
potrzebne. Natomiast taki podzia³ pozwala na ocenê skutków wdra¿ania danego priorytetu. Priorytety winne byæ mierzalne, powinny mieæ jasne wskaniki, co chce siê osi¹gn¹æ
w danej dziedzinie; nale¿y odejæ od okrelenia priorytetów
typu ZPORR w obecnym kszta³cie (inwestycje zebrane by³y
w priorytetach z ró¿nych dziedzin interwencji i w wyniku
czego ocena jakoci wdra¿ania by³a utrudniona).
Obok omawianych priorytetów tematycznych istnieje jeszcze mo¿liwoæ posiadania priorytetów terytorialnych, jak choæby aspektu miejskiego, czy wspó³pracy
miêdzyregionalnej. Z zadowoleniem przyj¹æ mo¿na propozycjê istnienia priorytetów dla miasta Krakowa, jako
g³ównego motoru wzrostu w tym regionie. Jest jeszcze
pytanie, co zrobiæ z innymi miastami  jak np. Tarnowem, czy Nowym S¹czem oraz innymi miastami, sieci¹
miasteczek, które maj¹ kontakt z obszarami rolnymi.
Oddzia³ywanie Krakowa jest bowiem ograniczone 
mo¿na uznaæ, ¿e geograficznie w obszarze do 50 kilo-

metrów. Istnieje jeszcze potrzeba zajêcia siê obszarami bardziej oddalonymi.
W aspekcie miejskim podstawowym zagadnieniem jest
w jaki sposób nale¿y pomóc rozwin¹æ potencja³ miast,
by powodowaæ jednoczenie efekty dyfuzyjne w ich otoczeniu. W Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia zosta³o wskazane, ¿e miasta rednie i miasteczka
s¹ na etapie, w którym ich funkcje metropolitarne zamieraj¹, na skutek przenoszenia siê ludnoci do g³ównych centrów. Sprawia to, ¿e du¿e miasta staj¹ siê wyspami prosperity, która nie jest niestety rozpowszechniana na obszar ca³ego regionu. Komisja przygotowuje
komunikat pt. Rola miast w okresie programowania.
Dokument ten, obecnie na etapie konsultacji spo³ecznych
ma stanowiæ pewn¹ wytyczn¹, w jaki sposób podejæ do
kwestii obszarów miejskich w przysz³ym okresie planowania. Istnieje ponadto kwestia delegacji uprawnieñ
wdra¿aj¹cych do miast, tzw. grantów globalnych. Jest to
dosyæ popularne na Zachodzie, gdzie istnia³a inicjatywa
URBAN, która w³anie w taki sposób jest programowana i wdra¿ana. Natomiast w Polsce inicjatywa URBAN

Rys. 17. Proponowana nowa konstrukcja prawna
ród³o: opracowanie w³asne
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nie by³a dostêpna w obecnym okresie programowania.
Dlatego kwestia, czy bêd¹ u¿ywane granty globalne, pozostaje do rozpatrzenia przez rz¹d.
Drugim obszarem, na którym trzeba siê bêdzie skupiæ
terytorialnie jest gospodarcza dywersyfikacja obszarów
wiejskich. Komisja uwa¿a, ¿e jednym z g³ównych problemów w Polsce jest restrukturyzacja obszarów wiejskich,
zapewnienie elastycznego przechodzenia z sektora rolniczego do innych obszarów dzia³alnoci. W tym przypadku dzia³ania powinny siê koncentrowaæ na tworzeniu lokalnych orodków, centrów rozwoju, gdy¿ dobrze
funkcjonuj¹ca sieæ ma³ych miasteczek mo¿e wzmocniæ
te obszary rolne o nowe funkcje o charakterze us³ugowym i tym samym o elementy, które mog¹ zró¿nicowaæ
potencja³ gospodarczy orodków wiejskich. Z dowiadczeñ wynika, ¿e koncepcja tworzenia tzw. klastrów gospodarczych jest bardzo trudna do zrealizowania. Tworzenie takich sektorów od zera jest niezmiernie utrudnione, dlatego nale¿y siê oprzeæ na tym, co ju¿ jest
w regionach, zidentyfikowaæ te obszary przedsiêbiorczoci, które istniej¹ na tych obszarach wiejskich i staraæ siê
wesprzeæ ich rozwój.

4.8. ZPORR BY£ TYLKO TRENINGIEM
W trakcie negocjacji w regionach przedstawiciele Komisji bêd¹ siê starali zadaæ ró¿ne pytania np. co poszczególne regiony uwa¿aj¹ za swoj¹ si³ê, a co za s³aboci, które przemys³y s¹ rosn¹ce, a które upadaj¹ce, czy celem
jest stworzenie w³asnej bazy badawczo-rozwojowej, czy
raczej strategi¹ regionu bêdzie oparcie siê na przyci¹gniêciu inwestycji zagranicznych, czy region jest atrakcyjnym
miejscem do pracy i zamieszkania pod wzglêdem us³ug
publicznych, spêdzania wolnego czasu. Programy sektorowe i krajowe w du¿ym stopniu bêd¹ determinowaæ pozycjê konkurencyjn¹ regionów i tam, gdzie istniej¹ pewne szlaki
komunikacyjne regiony otrzymuj¹ swoist¹ premiê rozwojow¹. Istotne jest te¿, jak organy lokalne wewn¹trz regionu
zorganizuj¹ swój system drogowy. Czy jest w regionie co,
czego nie maj¹ inne regiony? To kwestia tego, co uznawane
jest za wyj¹tkowe w danym regionie, co da impuls rozwojowy, przewagê w globalizuj¹cym siê wiecie.
Program ZPORR 2004-2006 by³ tylko treningiem pod
wzglêdem iloci funduszy, jak i programowania. Wiêkszym wyzwaniem bêdzie nowy program na pe³ne siedem
lat, w których regiony bêd¹ mia³y wiêksze kompetencje
w zakresie tego, czego chc¹ dokonaæ za pomoc¹ funduszy strukturalnych na swoim obszarze. W tym zakresie
sam program nie wystarczy. Wa¿na jest dobra wspó³praca wewn¹trz samorz¹du województwa, wspó³praca

z gminami, powiatami. S¹ to elementy, w których przewaga konkurencyjna danego regionu i jego sprawnoæ
administracyjna mo¿e zostaæ uwypuklona. Rozs¹dny
wybór musi byæ podjêty tak¿e w kwestii, co jest siê
w stanie zrobiæ na poziomie regionalnym, a co na poziomie krajowym. Czy jest sens budowania w ka¿dym regionie np. centrum biotechnologicznego? Okazuje siê, ¿e
s¹ dziedziny, w których konkurencja jest bardzo mocna
i to, co siê mo¿e wydawaæ silne na poziomie regionalnym, niekoniecznie w zetkniêciu z konkurencj¹ bardziej
globaln¹ ma szanse na przetrwanie.
Ponadto nacisk bêdzie k³adziony na okrelenie jasnej
strategii rozwoju z mierzalnymi metodami, celami, wskanikami, gdy¿ Komisja chce wzi¹æ tak¿e odpowiedzialnoæ
za to, co ten program wdra¿a. Chce wiedzieæ, co w danym programie siê dzieje, chce wiedzieæ, w jaki sposób
samorz¹dy województw bêd¹ wdra¿aæ Strategiê Lizboñsk¹ na swoim obszarze.
Ostatnia kwestia, która warto poruszyæ to tworzenie miejsc pracy nie tylko przy realizacji danego projektu, ale równie¿ oddzia³ywanie na tworzenie miejsc pracy w innych dziedzinach. Dobry projekt to taki, który
dokonuje swoistej zmiany jakociowej w ca³ym systemie, który powoduje, ¿e ludzie zaczynaj¹ o¿ywaæ, tworzyæ nowe projekty. Projekty powinny byæ trwa³e pod
wzglêdem finansowym. Jest to kwestia nie tylko stworzenia, ale i utrzymania danej infrastruktury, czy dana
inwestycja bêdzie generowaæ wystarczaj¹ce dochody,
czy bêdzie twa³a pod wzgledem finansowym. Projekty
powinny wpisywaæ siê w cele danego programu, dan¹
politykê regionaln¹ nie tylko pod k¹tem przedmiotu, ale
i pod k¹tem czasowym. Ró¿ne projekty mog¹ oddzia³ywaæ wzajemnie na siebie i tworzyæ nawzajem korzystne warunki do rozwoju.Trzeba pomyleæ tak¿e i o tym,
podczas opracowywania wizji regionu za siedem lat 
wizji, która chc¹ Pañstwo zrealizowaæ za pomoc¹ rodków unijnych.
Na koñcu warto wspomnieæ o inicjatywach Komisji,
wspomagaj¹cych realizacjê polityki spójnoci na lata
2007-2013. Pierwsz¹ z nich jest inicjatywa JASPERS, realizowana wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Za³o¿ona zostanie placówka w Warszawie, która
bêdzie s³u¿yæ pomoc¹ w opracowaniu projektów. Druga inicjatywa  JEREMIE, obejmuje dzia³ania w zakresie
róde³ finansowania przedsiêbiorstw. Stworzona jest
równie¿ we wspó³pracy Komisji z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym. W trakcie tworzenia jest inicjatywa JESSICA, w zakresie wspierania mieszkalnictwa. Ma ona
pomóc w zarz¹dzaniu przestrzeni¹ miejsk¹.
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5. MA£OPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
2007-2013 *

Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny 20072013 (MRPO) to dokument o charakterze operacyjnym
 programuj¹cy g³ówne kierunki i cele rozwoju województwa, poprzez wykorzystanie rodków pochodz¹cych z EFRR. Dlatego te¿, nale¿y traktowaæ go jako podstawê dla realizacji przez samorz¹d województwa polityki rozwoju regionu, która z kolei wpisuj¹c siê
w Narodow¹ Strategiê Spójnoci 2007-2013 oraz w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, tworzy na poziomie regionalnym warunki dla urzeczywistniania celów
wyznaczonych przez przywo³ane strategie.
Jednym z podstawowych punktów odniesienia przy
opracowywaniu MRPO by³a równie¿ Strategia Rozwoju
Województwa Ma³opolska 2015, która jako g³ówny
dokument planistyczny województwa, zawiera nadrzêdne za³o¿enia polityki rozwoju regionalnego. W strategii
wyznaczono trzy kluczowe cele: wzmocnienie konkurencyjnoci gospodarczej województwa, stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju spo³ecznego i wysokiej jakoci ¿ycia oraz wzmocnienie potencja³u instytucjonalnego województwa. Dlatego te¿ MRPO traktowaæ
nale¿y jako g³ówny instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolska 2015  pozwoli on
bowiem urzeczywistniæ du¿¹ czêæ zapisów strategii poprzez wykorzystanie rodków ze róde³ unijnych.
Prace nad przygotowaniem nowego programu regionalnego dla Ma³opolski na okres programowania 20072013 trwa³y od koñca 2004r. Zgodnie z harmonogramem prac, wstêpny projekt MRPO zosta³ przyjêty przez
zarz¹d województwa 27 grudnia 2005 r., a w okresie od
kwietnia do sierpnia 2006r. powsta³y jeszcze cztery,
wersje wspomnianego dokumentu, uwzglêdniaj¹ce wy-

niki przeprowadzanych konsultacji oraz uzgodnieñ eksperckich i spo³ecznych. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e
projekt MRPO spotka³ siê z du¿ym odzewem opinii publicznej, nades³anych zosta³o ponad 150 uwag.
Zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi na poziomie krajowym, zdecydowana wiêkszoæ zadañ zwi¹zanych z
wdra¿aniem MRPO skoncentrowana zostanie na poziomie regionalnym opieraj¹c siê na za³o¿eniu, i¿ wykonawcami wszystkich funkcji w tym zakresie bêd¹ instytucje
publiczne. Dlatego te¿ zarz¹d województwa, jako instytucja zarz¹dzaj¹ca programem regionalnym, ponosiæ bêdzie pe³n¹ odpowiedzialnoæ za kwestie zwi¹zane nie tylko z przygotowaniem, ale równie¿ z zarz¹dzaniem i wdra¿aniem programu.
Celem g³ównym dla MRPO jest tworzenie warunków
dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zosta³o zdefiniowane jako cel g³ówny Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Bêdzie on
osi¹gany w szczególnoci poprzez prokonkurencyjne inwestycje infrastrukturalne, rozwijanie innowacyjnoci
i spo³eczeñstwa informacyjnego oraz poprawê stanu rodowiska naturalnego i kulturowego.
Zgodnie z planem finansowym zawartym w projekcie
MRPO, rodki pochodz¹ce z EFRR przeznaczone na realizacjê tego programu wynios¹ 1 147 mln EUR, a po uzupe³nieniu krajowym wk³adem publicznym oraz rodkami
prywatnymi wartoæ MRPO osi¹gnie ok. 1,5 mld EUR.
Struktura wersji projektu MRPO z dnia 21 sierpnia
2006r. zak³ada 9 priorytetów, a w ich ramach 24 dzia³ania  szczegó³ow¹ konstrukcjê zawiera poni¿sza tablica.

Tab. 1 Zestawienie priorytetów i dzia³añ MRPO 2007-2013
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*

Opracowa³ Jakub Szymañski, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu MRPO 2007-2013 z dnia 21.08.2006r.

Podzia³ rodków na priorytety RPO ustala zarz¹d województwa, przy uwzglêdnieniu ustalonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego procentowych limitów.
Limity te odnosz¹ siê do nastêpuj¹cych obszarów:
§ sfera produkcyjna  min. 40% ca³kowitej przyznanej

alokacji;

§ infrastruktura spo³eczna i ochrona zdrowia  maks.

7% ca³kowitej przyznanej alokacji (w tym 3% na
ochronê zdrowia);

§ wspó³praca miêdzyregionalna  maks. 2% ca³kowitej

przyznanej alokacji.

§ ma³e projekty infrastrukturalne  maks. 20% ca³ko-

witej przyznanej alokacji;

Rys. 18. Struktura finansowa MRPO 2007-2013
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu MRPO 2007-2013 z dnia 21.08.2006r.
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Jak wynika z powy¿szego wykresu dominuj¹c¹ pozycjê
w strukturze wydatków, przewidzianych w ramach MRPO
2007-2013, zajmuj¹ rodki przeznaczone na rozbudowê
i modernizacjê infrastruktury regionalnej (28%). G³ówny
nacisk zosta³ zatem po³o¿ony na stworzenie sprawnie funkcjonuj¹cej, szeroko rozumianej, infrastruktury transportowej  jako g³ównego czynnika warunkuj¹cego rozwój
regionalny. Drugie miejsce w strukturze przewidywanych
wydatków zajmuj¹ priorytety ukierunkowane z jednej strony na sektor MSP  ze szczególnym uwzglêdnieniem ich
wspó³pracy z sektorem badawczo-rozwojowym, a z drugiej strony na tworzenie podstaw dla rozwoju nowoczesnego spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, posiadaj¹cego
umiejêtnoci i warunki do efektywnego korzystania z najnowszych technik informacyjnych.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na wzajemne relacje
pomiêdzy priorytetami MRPO i skoncentrowanie uwagi na
tworzeniu mo¿liwie najlepszych warunków do inwestowania. Dotyczy to nie tylko tworzenia nowoczesnej infrastruktury transportowej  niezwykle istotnej z punktu widzenia
potencjalnych inwestorów  ale i wspierania rozwoju stref
aktywnoci gospodarczej (Priorytet 4). Dodatkowo, zogniskowano wsparcie na sferze B+R oraz MSP dzia³aj¹cych
w tym niezwykle perspektywicznym obszarze (Priorytety
2 i 5). To potencja³ innowacyjny regionu budowany m.in.
przez wspieranie tworzenia w Ma³opolsce nowoczesnej
przestrzeni badawczej, popartej siln¹ sfer¹ edukacji mo¿e
okazaæ siê kluczem do trwa³ego wzrostu i rozwoju regionu.

Rodzaje przyjêtych w MRPO priorytetów i dzia³añ
wskazuj¹ na próbê stworzenia warunków zachêcaj¹cych
do inwestowania w regionie przede wszystkim przedsiêbiorstw innowacyjnych, najlepiej wspó³pracuj¹cych ze
sob¹, mo¿e to bowiem stanowiæ istotny bodziec do wejcia regionu na cie¿kê trwa³ego rozwoju. W takiej sytuacji, mo¿na ponadto oczekiwaæ, ¿e zdynamizowanie rozwoju regionu oraz nap³yw inwestorów stan¹ siê czynnikami przyci¹gaj¹cymi kolejnych inwestuj¹cych.
G³ównym przes³aniem MRPO jest zatem tworzenie
odpowiednich warunków dla inwestorów, szczególnie
operuj¹cych w tzw. bran¿ach napêdowych, a wiêc zwi¹zanych z nowoczesnymi technologiami, daj¹cych wysoki
poziom przychodów i zysków na jednego zatrudnionego.
Mo¿na postawiæ pytanie, czy JST z obszaru Ma³opolski bêd¹ w stanie wygenerowaæ odpowiednie rodki w³asne na zrealizowanie przyjêtych projektów. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ oszacowa³, i¿ mo¿liwoci
takie istniej¹ a wykorzystanie ich w po³¹czeniu ze rodkami unijnymi i prywatnymi wygeneruje znaczny impuls
dla zwiêkszenia potencja³u rozwojowego województwa.
Szacowana wielkoæ rodków, jakie JST z obszaru
województwa ma³opolskiego bêd¹ mog³y przeznaczyæ na
dzia³ania rozwojowe w nowej perspektywie finansowej
prezentuje poni¿szy wykres.

Rys. 19. Szacunkowe wielkoci rodków JST mo¿liwe do przeznaczenia na dzia³ania rozwojowe w Ma³opolsce
w okresie 2007-2013 (mln z³) oraz redniorocznie w Województwie Ma³opolskim
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych IBnGR.
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rodki finansowe na realizacjê programu pochodziæ
bêd¹ zasadniczo z dwóch róde³, tj. z wk³adu publicznego, którego ³¹czna wartoæ wyniesie 1 350,23 mln EUR

oraz róde³ prywatnych (126,65 mln EUR)  rodki te
stanowiæ bêd¹ oko³o 8,6% ca³kowitych wydatków przewidzianych na realizacjê MRPO.

Rys. 20. rodki na realizacjê MRPO 2007-2013 wed³ug róde³ pochodzenia
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu MRPO 2007-2013 z dnia 21.08.2006r.

Wk³ad publiczny dzieli siê na rodki pochodz¹ce ze
róde³ krajowych  w przypadku MRPO jest to równowartoæ 202,53 mln EUR, co stanowi 15% wspomnia-

nego wk³adu  oraz rodki publiczne UE (EFRR) w wysokoci 1 147,70 mln EUR. Ca³ociowy wk³ad publiczny
ilustruje poni¿szy wykres.

Rys. 21. Wk³ad publiczny z podzia³em na rodki unijne i krajowe w ramach MRPO 2007-2013
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie projektu MRPO 2007-2013 z dnia 21.08.2006r.

Nadchodz¹cy okres programowania w funduszach europejskich nale¿y traktowaæ nie tylko jako powa¿ne wyzwanie w zakresie celowej i efektywnej ich absorpcji,
ale tak¿e jako ród³o potencjalnych wyzwañ i szans
dla regionu.

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e kluczem do wzrostu gospodarczego i zrównowa¿onego rozwoju, w tym tak¿e regionalnego, jest odpowiednia polityka makroekonomiczna  bez niej
niestety wykorzystywane fundusze europejskie nie bêd¹ przek³adaæ siê na trwa³y, zrównowa¿ony wzrost gospodarczy.
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6. FUNDUSZE NA ROZWÓJ W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO W MA£OPOLSCE
Dr Wojciech Misi¹g, dr Marta Mackiewicz, El¿bieta Malinowska-Misi¹g, Marcin Tomalak

Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ sporz¹dzi³ 
w zwi¹zku z pracami nad Strategi¹ Rozwoju Województwa Ma³opolskiego oraz Ma³opolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym  analizê Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata
2007-2013. Analiza ta powsta³a jeszcze w grudniu
2005 r., natomiast w lutym tego roku podobny dokument zosta³ przygotowany dla wszystkich województw.
Wnioski z niego p³yn¹ce wykorzystano tak¿e w niniejszym opracowaniu.
Celem analizy by³o oszacowanie kwoty, jak¹ jednostki
samorz¹du terytorialnego województwa ma³opolskiego
mog¹ w latach 2007-2013, przeznaczyæ na finansowanie szeroko rozumianych przedsiêwziêæ rozwojowych.
Za potencja³ inwestycyjny uznano rodki, które jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿e w okrelonym okresie przeznaczyæ na finansowanie nowych przedsiêwziêæ
rozwojowych, przy za³o¿eniu, ¿e wykonywaæ bêdzie
wszystkie bie¿¹ce (sta³e) zadania oraz dokonywaæ nie-

*

zbêdnej wymiany sprzêtu, a tak¿e utrzyma bezpieczny
dla jednostki poziom zad³u¿enia.
Ca³kowit¹ kwotê, jak¹ jednostki samorz¹dowe województwa mog¹ przeznaczyæ na przedsiêwziêcia rozwojowe, oblicza siê jako sumê trzech sk³adników:
§ potencja³u inwestycyjnego,
§ rodków otrzymanych z bud¿etu Unii Europejskiej,
§ rodków prywatnych, wspó³finansuj¹cych przedsiê-

wziêcia rozwojowe.

rodki zewnêtrzne pozyskane w formie kredytów, po¿yczek i emisji papierów d³u¿nych zwiêkszaj¹ w okrelonym roku mo¿liwoci inwestycyjne, ale w d³ugim okresie
nie wp³ywaj¹ na ³¹czn¹ wielkoæ wydatków rozwojowych.
Z powy¿szej kwoty 9 817,9 mln z³ potencja³u w³asnego
na gminy województwa ma³opolskiego przypada 72,5
proc., samorz¹d województwa dysponuje 20,1 proc.

Rys. 22. rodki na przedsiêwziêcia rozwojowe
ród³o: opracowanie w³asne

*

Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹
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Tab. 2. Potencja³ w³asny jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 2007-2013
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ród³o: Dane opracowane przez IBnGR

a potencja³ inwestycyjny powiatów stanowi tylko 7,4 proc.
potencja³u jednostek samorz¹dowych województwa. Powy¿szy rozk³ad oznacza, i¿ ponadgminne w³adze samorz¹dowe (powiaty i województwo) bêd¹ mia³y doæ ograniczone mo¿liwoci kreowania swej polityki rozwojowej.

roku 2013 wyniesie 745,8 mln z³. Kwota ta zwiêksza
rodki na rozwój w latach 2007-2013, ale jednoczenie
 podobnie jak pozosta³e zobowi¹zania zaci¹gane w tym
okresie i niesp³acone do koñca roku 2013  zmniejszy
rodki na rozwój w kolejnym okresie.

Dodatkowym ród³em rodków na rozwój mog¹ byæ
zobowi¹zania (kredyty, po¿yczki), zaci¹gane przez jednostki samorz¹dowe. Z analiz wynika, ¿e jednostki samorz¹dowe województwa ma³opolskiego mog¹  bez
zagro¿enia dla stabilnoci ich finansów  zwiêkszyæ w latach 2007-2013 swe zad³u¿enie o ok. 1.286 mln z³.
Zwiêkszenie zad³u¿enia mo¿e wiêc powiêkszyæ potencja³ rozwojowy województwa o ok. 10 proc. Kwota ta
nie obejmuje oddzielnie po¿yczek na prefinansowanie,
czyli na przejciowe sfinansowanie wydatków podlegaj¹cych refundacji ze rodków bud¿etowych UE.

Zak³adane finansowanie zadañ ze rodków prywatnych w latach 2007-2013 wyniesie oko³o 162,2 mln z³.

Przewiduje siê, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego bêd¹ zaci¹gaæ po¿yczki na prefinansowanie wydatków,
a saldo zaci¹gniêtych i sp³aconych po¿yczek na koniec

Szacuje siê, ¿e w latach 2007-2013 dochody ogó³em
jednostek samorz¹du terytorialnego w województwie
ma³opolskim wynios¹ 74.176,0 mln z³. Najwiêksz¹ czêæ

rodki na rozwój, jakimi dysponowaæ bêd¹ w latach
2007-2013 jednostki samorz¹dowe województwa ma³opolskiego oszacowano ostatecznie na oko³o 20.997,2 mln z³,
czyli ok. 2.999,7 mln z³ rocznie.
Po przeliczeniu na ceny sta³e 2004 r. przeciêtne roczne rodki na rozwój bêd¹ wiêksze od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez jednostki samorz¹dowe
województwa ma³opolskiego w 2004 r. o 180,0 proc.

Tab. 3. Szacunek wielkoci rodków jednostek samorz¹du terytorialnego, jakie bêd¹ mog³y byæ przeznaczone na
dzia³ania rozwojowe w województwie ma³opolskim w latach 2007-2013
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ród³o: Dane opracowane przez IBnGR

ich dochodów stanowiæ bêd¹ dochody w³asne, równe
37.232,6 mln z³. Drugim, pod wzglêdem wielkoci, ród³em zasilania bud¿etów bêdzie subwencja ogólna. Zgodnie z prognoz¹ wyniesie ona 26.241,0 mln z³. Znacznie
mniejszy udzia³ w dochodach przypadnie dotacjom, które ³¹cznie w badanym okresie wynios¹ 10.647,2 mln z³.
Zmieni siê tak¿e struktura dochodów  dochody w³asne

bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu zastêpowa³y dotacje
i subwencje, co jeszcze bardziej zwiêkszy swobodê gospodarowania rodkami przez samorz¹dy.
Szacuje siê, ¿e kwota 74.176 mln z³ krajowych dochodów publicznych otrzymanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego z województwa ma³opolskiego w la-
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Tab. 4. Dochody JST z województwa ma³opolskiego w latach 2007-20131
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Bez dochodów z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójnoci UE oraz bez wp³at przedsiêbiorstw do bud¿etów JST na
wspó³finansowanie projektów rozwojowych
1

ród³o: Dane opracowane przez IBnGR

tach 2007-2013 zostanie rozdysponowana w nastêpuj¹cy sposób:
§ 62.247,6 mln z³ sfinansuje wydatki bie¿¹ce,
§ 455,5 mln z³ zostanie przeznaczone na zakupy inwe-

stycyjne,

§ 1.655,1 mln z³ samorz¹dy przeznacz¹ na dokoñczenie

projektów inwestycyjnych rozpoczêtych przed koñcem
2005 roku (z wy³¹czeniem projektów wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych i z funduszu spójnoci UE),

§ 9.817,9 mln z³ stanowiæ bêdzie potencja³ w³asny na

finansowanie zadañ rozwojowych, w tym wszystkich

zadañ wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych
i z funduszu spójnoci UE.
Jeli uwzglêdnimy saldo zobowi¹zañ jednostek samorz¹du terytorialnego, to dodatkowo otrzymamy 2.032,2
mln z³ na finansowanie projektów rozwojowych. £¹czny
potencja³ inwestycyjny jednostek samorz¹du terytorialnego w województwie ma³opolskim w latach 2007-2013
wyniesie zatem 11.850,1 mln z³.
Analiza potencja³u jednostek samorz¹du terytorialnego z
terenu wszystkich województw i odniesienie Ma³opolski do
tych danych doprowadzi³o do nastêpuj¹cych wniosków.

Tab.5. Potencja³ inwestycyjny JST w latach 2007-2013
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ród³o:
Dane opracowane przez IBnGR


W kolejnym okresie programowania (2007-2013) potencja³ jednostek samorz¹du terytorialnego w skali kraju
prognozowany jest na poziomie 105.432,9 mld z³ co daje
redniorocznie kwotê 15.061,8. W po³¹czeniu ze rodkami z Unii Europejskiej oraz mo¿liwymi po¿yczkami kwota potencja³u inwestycyjnego wzrasta do 38.793,3 mld z³
rednio na rok.

wród wszystkich województw. Jednak w przeliczeniu
na jednego mieszkañca w Ma³opolsce bêdzie przypadaæ
5.516,5 z³ co plasuje j¹ na ostatnim miejscu w kraju. Zró¿nicowanie pomiêdzy Ma³opolsk¹ i Województwem Warmiñsko-Mazurskim, w którym iloæ rodków na rozwój
na jednego mieszkañca jest najwy¿szy w Polsce ,jest znacz¹ce i wynosi ponad 67 proc.

Wed³ug prognoz województwo ma³opolskie w okresie 2007-2013 bêdzie dysponowaæ rodkami na rozwój
w wysokoci 18.148,8 mln z³ co daje mu pi¹te miejsce

Mimo najni¿szego w Polsce poziomu wydatków bie¿¹cych na jednego mieszkañca oraz wzglêdnie niskim poziomem obci¹¿enia zwi¹zanym z obs³ug¹ zad³u¿enia, Ma-
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Tab. 6. Czynniki kszta³tuj¹ce wielkoæ rodków na rozwój w uk³adzie województw
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ród³o: opracowanie w³asne



³opolska dysponuje relatywnie najmniejszymi rodkami
na rozwój. Mo¿na wyró¿niæ dwa powody takiej sytuacji:
1. Przyjête metody podzia³u rodków pochodz¹cych
z bud¿etu UE.
2. Niski poziom dochodów (przedostatnie miejsce
w Polsce przed Województwem Podkarpackim).
Podobne wnioski nasuwaj¹ siê po przeanalizowaniu
potencja³u inwestycyjnego w poszczególnych województwach. Ma³opolska mimo niskich wydatków bie¿¹cych
oraz niskiego poziomu zobowi¹zañ równie¿ plasuje siê
pod koniec stawki w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Odzwierciedla to problemy, jakie zaobserwowano
przy potencjalnych rodkach rozwojowych.

Dla efektywnej absorpcji rodków pochodz¹cych
z bud¿etu UE du¿e znaczenie ma relacja wielkoci niezbêdnego wspó³finansowania (finansowania rodkami
w³asnymi) projektów wspieranych rodkami UE do
³¹cznej wartoci rodków na rozwój znajduj¹cych siê
w dyspozycji jednostek samorz¹du terytorialnego zamierzaj¹cych wykorzystywaæ rodki UE. Im relacja ta jest
wy¿sza, tym wiêksze jest ryzyko potencjalnej kolizji potrzeb wspó³finansowania programów realizowanych ze
wsparciem UE z potrzebami wynikaj¹cymi z realizacji innych przedsiêwziêæ. Tym wiêksze jest te¿ ryzyko tego, ¿e
w przypadku gorszego ni¿ zak³adamy przebiegu procesów
finansowania jednostek samorz¹du terytorialnego pojawi¹
siê problemy z utrzymaniem równowagi finansowej.
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Fundusze na rozwój w dyspozycji jednostek samorz¹du terytorialnego w Ma³opolsce

Rys. 23. Dochody i wydatki bie¿¹ce w latach 2007-2013 (redniorocznie)
ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 24. Obci¹¿enie potencja³u wydatkami na wspó³finansowanie projektów unijnych w 2013 roku
ród³o: opracowanie w³asne

Wskaniki zamieszczone na mapie pokazuj¹, ¿e znalezienie odpowiednich rodków na wspó³finansowanie
projektów wspieranych rodkami UE mo¿e byæ powa¿nym problemem dla dwóch województw  lubelskiego
i warmiñsko-mazurskiego (w mniejszym stopniu równie¿

podkarpackiego i wiêtokrzyskiego), gdzie pod koniec
rozpatrywanego okresu lat 2007-2013 praktycznie nie
bêdzie ju¿ mo¿liwoci podejmowania projektów innych
ni¿ realizowane w ramach programów operacyjnych i finansowanych g³ównie rodkami UE.
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7. UNIWERSYTET PRZEDSIÊBIORCZY
JAKO ORODEK WZROSTU INNOWACYJNOCI REGIONU
Dr Krzysztof Paw³owski

7.1. STRATEGIA LIZBOÑSKA I JEJ
ZWI¥ZEK Z OBSZARAMI BADAÑ
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
Trudno ten referat nie zacz¹æ od drobnej refleksji  jestem 60-latkiem, który swój najlepszy okres zawodowy
(jestem fizykiem) prze¿y³ w okresach, w których nikt ze
zwyk³ych obywateli Polski nie mia³ wp³ywu na przysz³oæ
swojego pañstwa. Decyzje zapad³y w Warszawie i to
w jednym orodku decyzyjnym, a decyzje geopolityczne
w Moskwie. Cz³owiekowi, który nie godzi³ siê z tym pozostawa³a emigracja - dos³owna, tzn. wyjazd z kraju, b¹d
wewnêtrzna - zamkniêcie siê w swojej pracy zawodowej. Ja wybra³em dzia³alnoæ badawcz¹. Pracowa³em
w laboratorium przemys³owym zajmuj¹c siê fizyk¹ i technologi¹ grafitu i wêgli. Rok 1989 zmieni³ moje ¿ycie 
zacz¹³em mieæ wp³yw, i to rosn¹cy, na swoj¹ i innych przysz³oæ. Z dum¹ chcia³bym powiedzieæ, ¿e by³em w latach
1992-1993 pierwszym przewodnicz¹cym nadzwyczajnej
Komisji polskiego Senatu ds. Integracji Europejskiej i to
w okresie negocjowania uk³adu stowarzyszeniowego.
Wszystko czym siê dzisiaj zajmujê ma istotny wp³yw na
przysz³oæ mojego miasta, regionu i kraju. Wejcie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku powita³em
swoj¹ pierwsz¹ samodzieln¹ ksi¹¿k¹ Spo³eczeñstwo wiedzy  szansa dla Polski1, w której przed³o¿y³em swoj¹
opiniê na temat przysz³oci europejskiego szkolnictwa
i sektora badañ naukowych w kontekcie komunikatu
Komisji Europejskiej z 2003 roku Rola wy¿szych uczelni
w Europie Wiedzy.2
W tym widzê istotn¹ ró¿nicê pomiêdzy tym co dzia³o
siê w Polsce 20 lat temu i dzisiaj  mieszkaj¹c w tym
samym miejscu, nie pe³ni¹c ¿adnych funkcji publicznych,
bêd¹c przedsiêbiorc¹ i organizatorem szkó³ wy¿szych
mogê zabraæ g³os na najwa¿niejsze tematy dotycz¹ce
nie tylko Polski ale i ca³ej Unii Europejskiej. To wprowadzenie moim zdaniem by³o niezbêdne, gdy¿ jestem
surowym krytykiem europejskiego systemu szkolnictwa
wy¿szego, ale czyniê to chc¹c wp³yn¹æ na jego zmianê
Rektor Wy¿szej Szko³y Biznesu  National-Louis University
w Nowym S¹czu

*

1
Paw³owski, K. (2004). Spo³eczeñstwo wiedzy  szansa dla
Polski, ZNAK, Kraków.

Paw³owski, K. (2004). Rediscovering higher education in Europe, CEPES, Bucharest.
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich. (5 luty 2003),
Rola wy¿szych uczelni w Europie wiedzy, Bruksela. [on-line]. Tryb
dostêpu: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/
com2003_0058en01.pdf
2

*

i uczynienie obszaru R+D najwa¿niejszym narzêdziem
rozwoju Unii Europejskiej.
Strategia lizboñska by³a i jest potrzebna. W³adze Unii
Europejskiej s³usznie dostrzegaj¹ rosn¹ce zagro¿enia 
zewnêtrzne, szczególnie przenoszenie siê centrum rozwoju przysz³ego wiata w region Pacyfiku jak i wewnêtrzne 3 starzenie siê europejskiego spo³eczeñstwa i utrata
impetu rozwojowego przez wiêkszoæ pañstw UE.
Strategia lizboñska jest oczywicie wieloaspektowa, ja
chcê zaj¹æ siê tylko jednym obszarem, wed³ug mnie wp³ywaj¹cym najmocniej na przysz³oæ ca³ej Unii jak i ka¿dego z jej obywateli, tj. obszarem szkolnictwa wy¿szego
i badañ naukowych.
B³êdem fundamentalnym strategii lizboñskiej by³o przyjêcie zbyt krótkiego horyzontu czasowego  to b³¹d typowy dla wiêkszoci polityków, którzy patrz¹ w przysz³oæ w perspektywie kilku kadencji parlamentarnych.
Procesy spo³eczne, zmiany instytucjonalne, wp³ywanie na
ludzkie reakcje wymagaj¹ znacznie d³u¿szego czasu.
Przedstawienie w strategii uchwalonej w 2000 roku celów do osi¹gniêcia ju¿ w 2010 roku uczyni³o strategiê
od razu dokumentem ¿yczeniowym, którego cele nie s¹
w ci¹gu 10 lat mo¿liwe do osi¹gniêcia, nawet przy zastosowaniu optymalnych narzêdzi do ich realizacji.
Analizuj¹c strategiê z perspektywy 2006 roku mo¿na
stwierdziæ z bardzo wysokim stopniem prawdopodobieñstwa, ¿e zarówno gospodarka jak obszar R+D nie stan¹ siê
w 2010 roku wiatowym punktem odniesienia. Co gorsze
gospodarka amerykañska wci¹¿ ucieka europejskiej (w chwili obecnej tempo wzrostu PKB w USA jest ponad 2-krotnie
wy¿sze ni¿ wzrost PKB w Unii Europejskiej), coraz wyraniej widaæ, ¿e wzrost Chin i Indii nie ma charakteru koniunkturalnego tylko jest to zjawisko d³ugotrwa³e. Coraz wiêkszy wp³yw na rozwój gospodarczy ma obszar R+D, pojêcie
gospodarki opartej na wiedzy przestaje byæ tylko modnym
has³em, staje siê czêci¹ rzeczywistoci.
Niew¹tpliwie coraz istotniejsz¹ spraw¹ staje siê tempo transferu osi¹gniêæ z obszaru R+D do gospodarki
a wzrastaj¹ca konkurencyjnoæ nowych rozwijaj¹cych
siê gospodarek narodowych bêdzie szybkoæ transferu
czyni³a jeszcze wa¿niejszym. Unia Europejska wyznaczy³a, a precyzyjniej rz¹dom pañstw cz³onkowskich osi¹gniêcie poziomu finansowania w obszar R+D na poziomie
3% PKB rocznie, okazuje siê, ¿e w 2010 roku redni poziom finansowania osi¹gnie tylko 2,2%.
Przygnêbiaj¹co wygl¹da uredniona (w okresach 10letnim) statystyka przyznanych nagród Nobla w obszarze nauki  wyrazicie wzrasta liczba nagród Nobla otrzymywanych przez uczonych zatrudnionych na amerykañ-
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skich uniwersytetach a maleje liczba nagród uzyskiwanych
przez uczonych z europejskich uniwersytetów i niewiele
poprawia tê statystykê fakt, ¿e kilka z tych nagród uzyskali Europejczycy pracuj¹cy od dawna w USA.

Rys. 25. Statystyka przyznanych nagród Nobla w dziedzinie nauki
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Nagroda Nobla
[on-line]. Tryb dostêpu: www.nobel.se

W 2005 roku po raporcie Komisji Kooka Komisja Europejska w specjalnym komunikacie skierowanym do
Rady i Parlamentu Europejskiego Wspólne dzia³ania na
rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboñski 3 przedstawi³a korektê Strategii lizboñskiej.
Wci¹¿ brakuje mi jednoznacznego okrelenia, ¿e to strategia na minimum 25 lat i to w sytuacji pe³nego zaanga¿owania pañstw cz³onkowskich ale korekta strategii idzie
w dobrym kierunku. Po pierwsze Komisja zrezygnowa³a
z podkrelania celu jakim jest osi¹gniêcie wiatowego
punktu odniesienia, obecnie zadania nierealistycznego.
Komisja s³usznie pokazuje wzrost i zatrudnienie jako priorytet i przedstawia wspieranie wiedzy i innowacji jako
g³ówne narzêdzie wzrostu gospodarczego.
To co zwróci³o pozytywnie moj¹ uwagê w Komunikacie to:
§ zalecenie, aby w programach finansowanych z Fundu-

szy Strukturalnych i Funduszy Spójnoci wspieraæ wyranie inwestycje w wiedzê, innowacje, potencja³ badawczy oraz lepsze kszta³cenie i szkolenie zawodowe,

§ uruchomienie na lata 2007-2013 nie tylko VII pro-

gramu ramowego na rzecz badañ, rozwoju technologicznego i wdro¿eñ ale i programu ramowego na
rzecz wzrostu innowacyjnoci i innowacji.

3
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego.
(20 lipca 2005), Wspólne dzia³ania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboñski, Bruksela. [on-line].
Tryb dostêpu: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/
COM2005_330_pl.pdf

To co zwraca moj¹ uwagê negatywnie, a nawet raz
mieszy³o, to wskazanie koniecznoci intensyfikacji
wspó³pracy z przemys³em publicznych instytucji badawczych. Jestem g³êboko przekonany o wy¿szoci prywatnych instytucji tak¿e w obszarze szkolnictwa wy¿szego
i badañ naukowych i nie trzeba w tym celu przywo³ywaæ
przyk³adów wy³¹cznie amerykañskich. Wiêc zamiast
prosiæ czy nalegaæ na publiczne instytucje naukowe aby
zechcia³y zintensyfikowaæ relacje z gospodark¹ mo¿e
lepiej uruchomiæ takie mechanizmy finansowania, które
zmusz¹ te instytuty do wzrostu efektywnoci i bliskich
zwi¹zków otoczeniem gospodarczym.
Dla pañstw mniej rozwiniêtych, a szczególnie dla nowych cz³onków Unii, w tym Polski, nowe rozwi¹zania
i priorytety mog¹ oznaczaæ sygna³y (a wiêc w przysz³oci
decyzje) negatywne  oznaczaæ koncentracjê inwestycji
w regiony najbardziej rozwiniête i instytucje dysponuj¹ce najwiêkszym potencja³em, kosztem polityki zrównowa¿onego rozwoju. Takie dzia³anie spowodowa³oby niew¹tpliwie wzrost efektywnoci u¿ytych funduszy, przy
okazji da³oby dalszy wzrost stopnia metropolizacji, ale
utrudni³oby nowym pañstwom cz³onkowskimi i ich regionom szybki rozwój i uzyskanie potencja³u pozwalaj¹cego konkurowaæ z najlepszymi.
Dlatego w dalszej czêci referatu koncentrujê siê na
dzia³aniach, które tak¿e w regionach rednio lub nawet
s³abo rozwiniêtych pozwalaj¹ uruchomiæ wyraziste mechanizmy rozwojowe.

7.2. KTO, CO I JAK MO¯E DAÆ IMPULS
ROZWOJOWY REGIONOWI?
Literatura fachowa wymienia wiele czynników i instytucji wp³ywaj¹cych w sposób mniej lub bardziej silny do
rozwoju lokalnego i regionalnego. Na Rys. 2 przedstawiono najwa¿niejsze zdaniem autora instytucje i mechanizmy, wyranie z pozycji nie teoretyka tematu i uczonego, ale z kilkunastoletniej perspektywy cz³owieka zaanga¿owanego w sposób aktywny i wielosektorowy
w proces rozwoju lokalnego i regionalnego.
Autor jest g³êboko przekonany, ¿e najwa¿niejszym
czynnikiem jest czynnik najtrudniejszy, tzn. indywidualna przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ osób zamieszkuj¹cych dan¹ miejscowoæ lub region. Efekt mo¿e byæ silniejszy je¿eli ta przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ jest
wsparta przez instytucje wspieraj¹ce, w³adze lokalne
i regionalne tworz¹ce atmosferê wsparcia, ale i uruchamiaj¹ce odpowiednie mechanizmy wsparcia (np. ulgi podatkowe czy specjalne kredyty), ale kluczem jest budowana przez wiele lat, a czasem przez stulecia, wieloaspektowa kultura przedsiêbiorczoci, atmosfera czyni¹ca
indywidualnego przedsiêbiorcê czy grupê obywateli podejmuj¹cych wspóln¹ inicjatywê pozytywnymi, z bohaterami dzia³aj¹cymi na rzecz dobra wspólnego. Dla uzyskania prawdziwego, a wiêc wielopokoleniowego efektu
potrzebny jest system edukacji (pocz¹wszy od I klasy
szko³y podstawowej), który rozbudza w dzieciach i m³o-

53

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

53

2006-11-16, 09:44

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 1-2/10-11/2006

Rys. 26. Wp³yw instytucji i mechanizmów na wzrost regionu
ród³o: opracowanie w³asne

dzie¿y postawy przedsiêbiorcze i innowacyjne. Pozosta³e przedstawiane na rys. 2 instytucje i mechanizmy wsparcia odgrywaj¹ wa¿n¹, czasem bardzo istotn¹, ale jednak
drugoplanow¹ rolê. Uwa¿am dla przyk³adu, ¿e stan gospodarki lokalnej i regionalnej, a wiêc g³ównie ma³ych
i rednich firm ni¿ nawet du¿e inwestycje korporacji ponadnarodowych. Korporacje ponadnarodowe mog¹ daæ
konkretnemu regionowi istotny impuls rozwojowy
umo¿liwiaj¹cy intensywniejszy rozwój firm lokalnych, ale
z natury rzeczy takie korporacje w sposób ³atwy i szybki
przenosz¹ swoje oddzia³y produkcyjne w nowe miejsca
przynosz¹ce szybsze czy te¿ wiêksze zyski. Polityka lokalna i regionalna odgrywa du¿¹ rolê, je¿eli w³adze lokalne potrafi¹ zrozumieæ swoj¹ rolê s³u¿ebn¹, to jest rol¹
inspiruj¹c¹ i wspieraj¹c¹ (np. poprzez inwestycje w infrastrukturê). Instytucje finansowe i instytucje wspieraj¹ce odgrywaæ mog¹ wa¿n¹ rolê, ale tylko wtedy, gdy bêd¹
dzia³aæ w sposób elastyczny i bardzo szybki. Nieszczêciem pierwszych lat cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej jest potworne (trudno znaleæ bardziej odpowiednie s³owo) zbiurokratyzowanie i d³ugi czas podejmowania decyzji przez instytucje, które zarz¹dzaj¹
programami Unii Europejskiej. W du¿ej mierze procedury biurokratyczne nie wynikaj¹ z narzucenia tych procedur przez stosowne w³adze Unii Europejskiej, tylko
wynikaj¹ z radosnej twórczoci oddolnej urzêdników
chc¹cych siê zabezpieczyæ przed odpowiedzialnoci¹ za
b³êdne decyzje.
Polskie regiony s¹ wci¹¿ w fazie wstêpnej uruchamiania d³ugookresowych programów rozwoju. Polska jest
po pierwszym okresie (od 1989), w którym samo wyeliminowanie regu³ ograniczaj¹cych indywidualn¹ przedsiêbiorczoæ przynios³o rezultaty przekraczaj¹ce przewidywania i prognozy. Ale ten ³atwy etap, w którym by³o
tyle wielkich, wolnych obszarów na rynku, a nie tylko
nisz, ¿e wystarczy³o w sposób pragmatyczny zorganizowaæ firmê czy instytucjê, aby uzyskaæ ponadnormalny
sukces, ju¿ siê koñczy. Wchodzimy w okres, w którym
konkurencja na rynkach lokalnych jest ju¿ bardzo ostra,
wiêc firmom i instytucjom, które chc¹ siê nadal rozwijaæ
coraz czêciej bêdzie potrzebne wsparcie zewnêtrzne,

nie tylko w ich jednostkowym interesie, ale i w interesie
ca³ej spo³ecznoci lokalnej i regionalnej.
W tym miejscu trzeba wymieniæ czynnik, który coraz
mocniej wp³ywaæ bêdzie na osi¹gniêty poziom rozwoju
i na jego potencja³ konkurencyjny tzn. ca³y system edukacji, a nie tylko szko³y wy¿sze czy instytucje naukowe
dzia³aj¹ce w danym miecie czy regionie. Kluczem, choæ
wci¹¿ niedocenionym przez w³adze lokalne jest odpowiedni system kszta³cenia ucznia w pocz¹tkowym okresie 
w szkole podstawowej. To w tym okresie kszta³tuj¹ siê podstawy  ciekawoæ wiata, pozytywne podejcie do rozwi¹zywania problemów, odwaga intelektualna a wiêc cechy,
które póniej formuj¹ postawê przedsiêbiorcz¹ i innowacyjn¹. Mo¿na dzisiaj z du¿ym stopniem prawdopodobieñstwa wyrokowaæ, ¿e te spo³ecznoci lokalne, które najsilniej zainwestuj¹ w swoje szko³y podstawowe uzyskaj¹ najwy¿sz¹ wartoæ dodan¹ za kilkadziesi¹t lat pod warunkiem,
¿e potrafi¹ swoja m³odzie¿ zatrzymaæ u siebie.
W dobie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy coraz
mocniej o stanie rozwoju lokalnego czy regionalnego
decydowaæ bêd¹ instytucje obszaru R+D, a wiêc szko³y
wy¿sze, instytuty badawcze i instytucje wspieraj¹ce, porednicz¹ce i transferuj¹ce wyniki badañ do gospodarki.
Z 5 najwa¿niejszych obecnie, zdaniem autora, czynników wzrostu regionu to jest:
§ przedsiêbiorczoci indywidualnej,
§ innowacyjnoci,
§ wykszta³cenia,
§ badañ naukowych,
§ transferu wiedzy i technologii,
a¿ cztery zale¿¹ w sposób zasadniczy od stanu szkó³
wy¿szych i instytucji badawczych znajduj¹cych siê na danym terenie lub pracuj¹cych na rzecz tego miasta lub
regionu. rodki finansowe s¹ te¿ oczywicie potrzebne,
ale odgrywaj¹ one rolê wtórn¹  potrzebne s¹ wtedy gdy
jest rezultat badañ naukowych czy konkretna innowacja, która powinna i mo¿e byæ wdra¿ana i przynieæ wartoæ dodan¹. Obszar szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych to obszar, na który mog¹ mieæ wp³yw w³adze
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lokalne czy regionalne - nie wprost i nie poprzez proste
sterowanie, ale poprzez stymulacjê, inspiracjê, motywacjê i wreszcie wyraziste, a tak¿e elastyczne szybkie wsparcie finansowe konkretnych inicjatyw.

7.3. RÓ¯NICA POMIÊDZY
AMERYKAÑSKIM I EUROPEJSKIM
SYSTEMEM R+D
W³adze Unii Europejskiej jak i rz¹dy poszczególnych
pañstw cz³onkowskich oraz w³adze regionów realizuj¹c strategiê lizboñsk¹ musz¹ analizowaæ dowiadczenia wiatowe i stosowaæ zasadê najlepszych wzorów
i rozwi¹zañ. Takim rozwi¹zaniem w zakresie szkolnictwa wy¿szego, obszaru badañ i zastosowañ, a wiêc
szeroko rozumianego obszaru R+D jest amerykañski
system szkolnictwa wy¿szego. Trudno w krótkim z koniecznoci referacie przedstawiæ dok³adnie zasadnicze
elementy wp³ywaj¹ce na skutecznoæ amerykañskiego systemu, jednak warto zwróciæ uwagê na czynniki
najwa¿niejsze.
Liczba uczelni w Unii Europejskiej i USA jest porównywalna. W wiêkszoci pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej finansowanie dzia³alnoci wszystkich uczelni pañstwowych jest równe, algorytm uwzglêdnia liczbê studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych.
Obowi¹zuje zasada równego demokratycznego rozsmarowywania nak³adów bud¿etowych niezale¿nie od
jakoci prac naukowych i osi¹gniêæ. W USA w wiêkszoci uniwersytetów kszta³cenie studentów finansuj¹ sami
studenci poprzez czesne, a w³adze federalne ze swoich
rodków finansuj¹ g³ównie oko³o 50 najlepszych uniwersytetów. Udzia³ procentowy rodków publicznych przeznaczonych przez Uniê Europejsk¹ i USA jest zbli¿ony
(1,0 - 1,2 %), zasadniczo ró¿ni¹ siê rodki na R+D przeznaczone przez gospodarkê i prywatne instytucje (np.
fundacje). W USA fundusze prywatne przeznaczone na
R+D s¹ o kilka razy wiêksze od europejskich. Bardzo
wa¿na jest tak¿e szybkoæ, z jak¹ uniwersytety amerykañskie i ich otoczenie (firmy spin off) potrafi¹ wdra¿aæ
do zastosowañ praktycznych osi¹gniêcia naukowe. Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e stabilnoæ zasilania finansowego uniwersytetów europejskich usypia w³adze
uczelni i czêæ pracowników.
Autor jest przekonany, ¿e jednym z istotnych czynników wy¿szej skutecznoci uniwersytetów amerykañskich
jest sposób kierowania uczelniami oraz krótka cie¿ka
kariery naukowej. Zasada rozwiniêtej autonomii akademickiej w wiêkszoci pañstw Unii Europejskiej powoduje, ¿e pracownicy danej uczelni sami wybieraj¹ w³adze
uczelni. Czêsto rektorami czy dziekanami zostaj¹ wybitni uczeni, gwiazdy naukowe swoich uniwersytetów.
W USA sprofesjonalizowano stanowisko rektora, to normalny zawód, do którego poprzez stopniowe obejmowanie stanowisk i system szkolenia przygotowuje siê
mened¿erów. Ostatecznie prezydenta uczelni wybieraj¹
cz³onkowie rady powierniczej, nie pracuj¹cy w uniwer-

sytecie, a cia³a uniwersyteckie kolegialne maj¹ tylko g³os
doradczy. Kilkunastoletnia obserwacja autora obu systemów szkolnictwa wy¿szego amerykañskiego i europejskiego wskazuje, ¿e mened¿erskie zarz¹dzanie uczelniami jest jednym z najwa¿niejszych elementów przewagi
amerykañskiego uniwersytetu.
Akademicki system w USA ma tylko jeden tytu³ naukowy  doktora. Pozwala to na wyranie szybsze uzyskanie
samodzielnoci badawczej i dydaktycznej przez najzdolniejszych i najbardziej pracowitych pracowników naukowych. Profesor jest tylko stanowiskiem na konkretnym
uniwersytecie. Niezwykle istotnym elementem kultury
organizacyjnej jest niepisana ale powszechnie obowi¹zuj¹ca zasada, ¿e doktorat uzyskuje siê na innej uczelni ni¿
uczelnia w której koñczy siê studia I czy II stopnia. Pozwala to na unikniêcie przypadków, ¿e naukowiec od
skoñczenia studiów do koñca kariery nie pracuje w innej
uczelni ni¿ macierzysta. Istotnym elementem systemu
amerykañskiego jest du¿a mobilnoæ pracowników naukowych  typowa kariera naukowa to przechodzenie po kilku latach pracy do bardziej presti¿owego uniwersytetu,
a¿ do osi¹gniêcia tzw. tenure i stanowiska profesora
w uczelni uznanej przez siebie za optymalna z uwagi na
mo¿liwoci badawcze, presti¿ i wynagrodzenie. System
ewaluacji wymusza sta³¹ aktywnoæ badawcz¹, a przy ocenie uwzglêdnia siê nie tylko publikacje, ale na równych prawach tak¿e wdro¿enia w³asnych osi¹gniêæ badawczych.

7.4. UNIWERSYTET PRZEDSIÊBIORCZY
Pojêcie uniwersytetu przedsiêbiorczego zosta³o wprowadzone przez B.R. Clarka Creating Entrepreneurial Universities: Pathways of Transformation4 z 1998 roku. Clark
badaj¹c struktury i skutecznoæ wielu uniwersytetów
zauwa¿y³, ¿e do wspó³czesnych zadañ przed którymi stoi
wiat akademicki lepiej s¹ przygotowane stosunkowo
niewielkie uczelnie posiadaj¹ce elastyczne struktury organizacyjne, uczelnie niedawno zak³adane, czêsto ulokowane w niewielkich miastach. Okrelenie uniwersytet
przedsiêbiorczy oczywicie nie jest zwi¹zane z podstawowymi kierunkami dydaktycznymi, nie zastêpuje nazwy
szko³y biznesu tylko odnosi siê do sposobu dzia³ania w³adz
uniwersyteckich, które w sposób przedsiêbiorczy reaguj¹
na sygna³y dochodz¹ce z otoczenia, na potrzeby konkretnych firm czy administracji publicznej potrafi¹ te¿ rozpoznaæ potrzeby spo³eczne. W³adze uniwersytetu przedsiêbiorczego nie tworz¹ sta³ych hierarchicznych struktur organizacyjnych ze sta³ymi (na kilkadziesi¹t lat)
kierownikami katedr czy instytutów tylko tworz¹ zespo³y
zadaniowe do realizacji konkretnych zadañ, nie tylko na
styku z wdro¿eniami i edukacj¹, ale tak¿e zadaniowe zespo³y badawcze. Elastycznoæ struktur organizacyjnych
z mened¿erami zarz¹dzaj¹cymi prac¹ zespo³ów zwiêksza mobilnoæ pracowników wewn¹trz uczelni i zwiêk4
Clark, Burton R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organisational Pathways of Transformation, Oxford, New
York: Published for the IAU Press by Pergamon Press.
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sza efektywnoæ dzia³ania. Uniwersytet przedsiêbiorczy
to uczelnia silnie zwi¹zana z bli¿szym i dalszym otoczeniem, to uczelnia wtopiona w spo³ecznoæ lokaln¹ przez
udzia³ uczonych w klubach, stowarzyszeniach, inicjatywach lokalnych.
Uniwersytet przedsiêbiorczy jest przeciwieñstwem tradycyjnego europejskiego uniwersytetu bêd¹cego swoist¹,
izolowan¹ wie¿¹ z koci s³oniowej, w której ¿ycie akademickie toczy siê swoim rytmem bez zwi¹zku z otaczaj¹cym
wiatem. Niew¹tpliwie najtrudniej jest uzyskaæ wiêksz¹ efektywnoæ dzia³ania w du¿ych publicznych uniwersytetach,
których istnienie jest zagwarantowane nie dziêki jakoci
badañ czy kszta³cenia ale przez finansowanie ze rodków
publicznych. W takich uczelniach z rozwiniêt¹ autonomi¹
akademick¹, z du¿ymi uprawnieniami profesorskich cia³
kolegialnych trudno wprowadziæ metody zarz¹dzania mened¿erskiego oparte na zasadzie jednoosobowych uprawnieñ i jednoosobowej odpowiedzialnoci.
Uczelnia prywatna aby przetrwaæ i rozwijaæ siê musi
stale udowadniaæ swoj¹ przydatnoæ  studentom, otoczeniu, partnerom i rynkowi. Brak d³ugoterminowego
bezpieczeñstwa finansowego wymusza wiêc na w³adzach
uczelni dzia³ania przedsiêbiorcze, sta³e przystosowanie
siê do potrzeb otoczenia, wprowadzenie zasad kultury
organizacyjnej instytucji ucz¹cej siê i otwartej na nieustanna zmianê. To co zmusza do szybkiego dzia³ania uczelnie
prywatne to: brak pewnoci przetrwania, brak bezpiecznego i sta³ego ród³a finansowania, koniecznoæ konkurowania o studenta i koniecznoæ znalezienia dla siebie
nisz badawczych i tematów, które bêd¹ atrakcyjne dla
otoczenia gospodarczego. To co dodatkowo spowalnia
dzia³ania uczelni pañstwowych to powolnoæ decyzyjna
cia³ kolegialnych, tradycyjne metody oceny pracy zatrudnionych pracowników (zdecydowanie wa¿niejsze s¹ publikacje naukowe ni¿ wdro¿enia osi¹gniêæ naukowych do
praktyki czy osi¹gniêcia dydaktyczne) oraz pewnoæ zatrudnienia po osi¹gniêciu okrelonego tytu³u czy/i stanowiska, niezale¿nie od aktywnoci akademickiej. Oczywicie uniwersytet, tak¿e uniwersytet przedsiêbiorczy
to nie korporacja gospodarcza i nie mo¿na regu³ w niej
istniej¹cych i skuteczny w warunkach gospodarczych
przenosiæ bezkrytycznie na dzia³alnoæ szkó³ wy¿szych.
Znacznie d³u¿szy musi byæ okres oceny pracy danego
zespo³u czy indywidualnego pracownika akademickiego,
nie mo¿na w sposób uproszczony mierzyæ efektywnoæ
dzia³ania, jednak w czasach zwielokrotnionej konkurencji na rynkach na których dzia³aj¹ partnerzy uniwersytetów nie mo¿na te¿ bezkrytycznie przenosiæ w uniwersytecie rozwi¹zañ, które by³y odpowiednie 100 czy 50 lat
temu. Pomys³ uniwersytetu przedsiêbiorczego jest prób¹
wypracowania nowego, bardziej odpowiadaj¹cego czasom wspó³czesnym modelu uniwersytetu. Niew¹tpliwie
patrz¹c z perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego to miasto czy region bardziej potrzebuje uniwersytetu przedsiêbiorczego ni¿ publiczny uniwersytet bezpieczny w swoim trwaniu dziêki pieni¹dzom publicznym bêdzie otwarty na zaanga¿owanie siê w sprawy lokalne,
a szczególnie przyspieszenie tempa dzia³ania. Autor uwa-

¿a, ¿e szczególnie regiony mniej rozwiniête, ale przyjmuj¹ce strategiê szybkiego rozwoju i konkurowania z najlepszymi nie s¹ w stanie osi¹gn¹æ zamierzonego celu bez
dzia³ania na ich terenie przynajmniej kilku uczelni, które
mo¿na by okreliæ jako uniwersytety przedsiêbiorcze. Jest
wrêcz spraw¹ oczywist¹, ¿e strategii szybkiego rozwoju
nie mo¿na oprzeæ tylko na inwestycjach korporacji ponadnarodowych czy liczeniu na mo¿liwoæ wspó³pracowania z uczelniami z ca³ego wiata. Stale dzia³aj¹cy orodek rozwoju lokalnego czy regionalnego mog¹ stworzyæ
tylko uczelnie dzia³aj¹ce na tym terenie, uczelnie zwi¹zane w sposób organiczny ze swoim miastem czy regionem.
Uczelnie, których kierownictwo i pracownicy s¹ tak¿e
zaanga¿owani emocjonalnie w rozwój miasta i regionu
w którym ¿yj¹ mieszkaj¹, szczególnie w Europie, w której
mobilnoæ wiata akademickiego jest niewielka.

7.5. CASE WSB-NLU
Poni¿ej opisano próbê tworzenia uczelni, której dzia³anie, a tak¿e przyjêta misja i strategia nawi¹zuje do modelu uniwersytetu przedsiêbiorczego.
WSB-NLU jedna z pierwszych uczelni prywatnych powsta³ych na pocz¹tku okresu transformacji systemu politycznego i gospodarczego w Polsce, szko³a powsta³a od
podstaw, bez publicznego wsparcia organizacyjnego i finansowego, by³a inicjatyw¹ prywatn¹  próba po raz
pierwszy stworzenia elitarnej szko³y wy¿szej w ma³ym
miecie. Inicjator i organizatorzy nie przenieli na nowotworzon¹ instytucjê tradycyjnych rozwi¹zañ polskich
uczelni pañstwowych opieraj¹c siê na programach i kulturze organizacyjnej partnera amerykañskiego oraz
z koniecznoci (brak stabilnych róde³ finansowania)
przyjêli mened¿erski system zarz¹dzania uczelni¹. To co
by³o istotnymi czynnikami zagro¿enia w I kilkuletnim
okresie dzia³alnoci (brak pieniêdzy, brak w³asnej kadry,
brak dowiadczeni akademickiego organizatorów) nieoczekiwanie dla otoczenia sta³o siê ród³em sukcesu.
Z koniecznoci organizator musia³ zachowywaæ siê innowacyjnie - na tyle skutecznie, ¿e ju¿ po 5 latach uczelnia zaczê³a wygrywaæ rankingi na najlepsz¹ prywatn¹ szko³ê biznesu w Polsce, a w roku 2002 uda³o siê zakoñczyæ
inwestycje w budowlê nowoczesnej infrastruktury
w wysokoci ok. 50 mln z³, z czego tylko 3 mln z³ pochodzi³y ze rodków publicznych. WSB-NLU nie mia³o byæ
i nie jest uczelni¹ du¿¹ - obecnie liczba studentów wynosi 2 tys. full-time i 2 tys. part-time, a dodatkowo liczba
studentów full-time ma wzrosn¹æ do 3 tys., a ca³kowita
liczba studentów do 5 tysiêcy.
Do 2001 roku WSB-NLU by³a ca³kowicie skoncentrowana na kszta³ceniu studentów. Od 2001 roku szko³a
ostro¿nie rozwija tak¿e badania naukowe, ostro¿nie bo
wiadomie poszukuje swoistych nisz badawczych, czyli
obszarów badañ nie rozwijanych w Polsce, b¹d ca³kowicie nowych obszarów badañ oraz dlatego, ¿e dysponuje bardzo ograniczonymi zasobami na finansowanie
badañ. Od pocz¹tku uczelnia budowa³a bardzo mocne
wiêzi z otoczeniem, zarówno gospodarczym jak i lokal-
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nym, jednak istotny rozwój aktywnoci zewnêtrznej
(szkolenie, badania i innowacje dydaktyczne) nast¹pi³ po
wejciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wydaje siê, ¿e prze³om w kontaktach z otoczeniem i dzia³aniem na rzecz rozwoju lokalnego nastêpuje obecnie,
w 2006 roku.
W 2004 i 2005 roku Instytut Zaawansowanego Zarz¹dzania, wyspecjalizowana komórka organizacyjna
WSB-NLU zajmuj¹ca siê kszta³ceniem i szkoleniem osób
p³ac¹cych (w tym prowadz¹ca studia MBA i studia podyplomowe) z³o¿y³a kilka wniosków adresowanych do ró¿nych programów szkoleniowych finansowanych ze rodków europejskich, uzyskuj¹c ich akceptacjê i finansowanie.
W 2006 roku realizujemy 4 du¿e projekty szkoleniowe
i badawcze na kwotê ponad 10 mln z³, czyli kwotê przewy¿szaj¹c¹ 50% wyp³at czesnego wnoszonego rocznie
przez studentów. Obs³uga administracyjna tych projektów jest bardzo uci¹¿liwa, zbiurokratyzowana, ale utrzymanie siê obecnie na rynku szkoleñ, a szczególnie rynku
kszta³cenia ustawicznego, bez aktywnego udzia³u w programach finansowanych ze rodków europejskich, jest
praktycznie niemo¿liwe, gdy¿ te programy adresowane
s¹ do wszystkich kategorii przedsiêbiorstw i instytucji
i ca³kowicie zmieniaj¹ sytuacjê na rynku szkoleñ. Udzia³,
szczególnie w du¿ych programach, pozwala tak¿e wykszta³ciæ za rodki zewnêtrzne profesjonaln¹ kadrê obs³uguj¹c¹ projekty i przygotowuj¹c¹ nowe wnioski. Zakres prac wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych
zajmuj¹cych siê programami krajowymi i miêdzynarodowymi wzrós³ w ci¹gu 2 lat tak, ¿e liczba osób zatrudnionych przy realizacji projektów wzros³a z 3 osób do 12
osób zatrudnionych i 3 studentów wolontariuszy.
Obecnie WSB-NLU wchodzi w fazê realizacyjn¹ bardzo du¿ego projektu realizowanego wspólnie ze spó³k¹
gie³dow¹ Optimus S.A. produkuj¹c¹ komputery (powsta³a w Nowym S¹czu w tym samym czasie co WSBNLU) nazwanego roboczo S¹decka Sieæ Innowacji i Transferu Wiedzy. Zasadnicz¹ ide¹ jest stworzenie instytucji,
która bêdzie mia³a fundamentalnie wkomponowane mechanizmy organizacji ucz¹cej siê oraz innowacyjnej,
w której bêd¹ dzia³a³y jednostki organizacyjne wyprzedzaj¹ce czas, skoncentrowane na tworzeniu nowych, a
nie odtwarzaniu rozwi¹zañ ju¿ istniej¹cych. Dziêki kszta³ceniu kadr na potrzeby Sieci w WSB-NLU i dziêki dostêpowi do nowych technologii oraz infrastruktury potrzebnej do rozwoju S¹decka Sieæ bêdzie wraz z pozyskanymi
partnerami wprowadzaæ nowe technologie i rozwi¹zania oraz przyczyni siê do transferu wiedzy z zakresu wysokich technologii.

FAZA POCZ¥TKOWA  URUCHOMIENIE SIECI
W S¹deckiej Sieci Innowacji i Transferu Wiedzy po³¹czone zostan¹ w pierwszej fazie si³y kilku grup tj. studentów oraz kadry dydaktycznej uczelni wy¿szej oraz ekspertów z firmy OPTIMUS. W fazie pocz¹tkowej trwania
projektu, planowane jest finansowanie dzia³añ z funduszy strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu  wniosek o dofinansowanie zo-

sta³ ju¿ z³o¿ony w ramach Dzia³ania 2.6  Regionalne
strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Pocz¹tkowy
okres to 18 miesiêcy, podczas których powstan¹ dwa
modu³y, które zapocz¹tkuj¹ rozbudowê Sieci. Ju¿ na tym
etapie uwzglêdniona bêdzie wspó³praca sieciowa i swobodny przep³yw informacji oraz zgromadzonej w czasie
trwania projektu wiedzy. Ponadto wypracowane zostan¹
efektywne metody opracowywania i formu³owania zdobytej wiedzy, a nastêpnie sposoby jej skutecznego przekazywania do kolejnych grup dzia³aj¹cych w projekcie
oraz bêd¹cych poza sam¹ Sieci¹ Innowacji. Centralne elementy S¹deckiej Sieci Innowacji i Transferu Wiedzy stanowiæ bêd¹ Obserwatorium Technologiczne i Centrum
Doradztwa Innowacyjnego.
Obserwatorium Technologiczne bêdzie skupiaæ ekspertów wysokich technologii, studentów kierunku Informatyka, przedstawicieli kadry naukowej i dydaktycznej
WSB-NLU oraz partnerów technologicznych. Obserwatorium pozyskiwaæ bêdzie wiedzê na temat nowych technologii na rynku, pojawiaj¹cych siê nowatorskich rozwi¹zañ biznesowych  bêdzie analizowaæ i gromadziæ biznesowe oraz technologiczne know-how. Rezultatem
przekazywanym na zewn¹trz bêd¹ m.in. gotowe do zastosowania rozwi¹zania biznesowe oraz innowacyjne
produkty wypracowane w ramach sieci, przeznaczone
na rynek. Obserwatorium bêdzie przekazywaæ zdobyt¹
wiedzê dotycz¹c¹ technologii oraz rozwi¹zañ biznesowych do Centrum Doradztwa Innowacyjnego, które
bêdzie wdra¿aæ te rozwi¹zania bezporednio w podmiotach, które bêd¹ korzystaæ z jego us³ug.
Centrum Doradztwa Innowacyjnego bêdzie zajmowaæ
siê rozpoznawaniem potrzeb firm, organizacji i jednostek samorz¹dowych w regionie na podstawie wizyt
i bezporednich obserwacji procesów tam zachodz¹cych.
Rozwi¹zania wypracowane przez Centrum Doradztwa
Innowacyjnego bêd¹ przekazywane na zewn¹trz, do podmiotów w regionie, w postaci us³ug doradczych i pomocy przy przeprowadzaniu zmian innowacyjnych. Centrum
gromadziæ bêdzie informacje o rynku w regionie, mo¿liwociach i potrzebach przedsiêbiorstw na rynku lokalnym oraz innych instytucji wspó³pracuj¹cych w Sieci Innowacji. Efektem dzia³ania tego Centrum to rozwi¹zania, które mo¿na zastosowaæ na lokalnym rynku,
doradztwo w zakresie dzia³alnoci innowacyjnej, gotowe produkty i rozwi¹zania.
Obserwatorium Technologiczne oraz Centrum Doradztwa Innowacyjnego bêd¹ mia³y czêæ wspóln¹ zachodz¹c¹ na siebie, dziêki czemu utworzony zostanie prosty, obustronny, kana³ transferu wiedzy miêdzy tymi jednostkami.

DZIA£ANIE W D£UGIM OKRESIE CZASU 
KOLEJNE 25 I WIÊCEJ LAT
Celem pocz¹tkowej fazy projektu bêdzie stworzenie
kompleksowego planu rozwoju S¹deckiej Sieci Innowacji i Transferu Wiedzy na kolejne 25 lat oraz uruchomienie dwóch pierwszych modu³ów, które rozpoczn¹ pro-
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ces budowy Sieci. Po okresie finansowania projektu
z funduszy ZPORR, S¹decka Sieæ bêdzie mia³a stabilne
podstawy ku temu by realizowaæ za³o¿enia wypracowane we wczeniejszym okresie  zak³adaj¹ce d³ugofalowe
dzia³anie Sieci  rozwój Sieci, rozwój technologii, rozwi¹zañ i regionu. Uczelnia wy¿sza  WSB-NLU zapewni
transfer wiedzy pomiêdzy istniej¹cymi zespo³ami, a osobami dopiero do nich wchodz¹cymi, np. studentami czy
te¿ reprezentantami nowych partnerów.

§ Centrum technologii mobilnych (przygotowuj¹cego

W d³ugim okresie czasu projekt zacznie nabieraæ znaczenia ponadregionalnego dziêki zakresowi dzia³alnoci,
jaki i poziomowi innowacji, jaki zostanie zaplanowany
i realizowany d³ugofalowo.

informatycznych (laboratorium sieciowe, konfiguracja i administracja serwerów, hostingu i kolokacji,
organizacji przetwarzania danych dla zewnêtrznych
u¿ytkowników, tworzenia platform e-biznesowych ,
konsultingu),

Zak³ada siê, ¿e w pierwszym etapie Sieæ bêdzie
dzia³aæ g³ównie w obszarze informatycznym, jednak
struktura instytucji zarz¹dzaj¹cej bêdzie taka, by pozwoliæ na szybkie poszerzenie obszarów aktywnoci,
b¹d jej zmiany.
Planuje siê, ¿e Sieæ prowadziæ bêdzie dzia³alnoæ:
§ edukacyjn¹ (studia) i szkoleniow¹,
§ orodka badawczo-wdro¿eniowego ze szczególnym

naciskiem na prowadzenie dzia³alnoci typu spin-off,

§ parku technologicznego (prowadz¹cego dzia³alnoæ

innowacyjn¹, wdro¿eniow¹, produkcyjn¹) przez firmy powstaj¹ce na terenie parku lub przenosz¹ce tu
swoj¹ dzia³alnoæ,

§ inkubatora firm, pomys³ów, idei szczególnie dla stu-

dentów i pracowników uczelni,

§ miejsca lokalizacji ró¿norodnych inicjatyw nie mieszcz¹-

cych siê w podstawowych zadaniach wydzia³ów WSBNLU czy zadaniach firm dzia³aj¹cych w ramach Sieci,

§ orodka rozwoju lokalnego i regionalnego wp³ywa-

j¹cego na rozwój gospodarki Nowego S¹cza i Powiatu S¹deckiego.

Planowane jest tak¿e utworzenie nowych jednostek
organizacyjnych WSB-NLU, tj:
§ Informatycznego Inkubatora Przedsiêbiorczoci Stu-

oprogramowanie dla telefonii komórkowej, PDA,
GPS, itp.),

§ Centrum multimedialnego (przygotowuj¹cego opro-

gramowanie dla multimediów, programowanie dla
gier komputerowych, prowadz¹cego badania w zakresie radia i telewizji internetowej),

§ Centrum wspierania biznesu w zakresie technologii

§ Centrum wspierania edukacji (oprogramowanie dla

edukacji, portale edukacyjne, warsztaty wyspecjalizowane prowadzone pod patronatem znanych i cenionych na rynku firm polskich jak i miêdzynarodowych,

§ Centrum innowacyjnoci i kreatywnoci,
§ Laboratorium internetowego.

W chwili obecnej opracowywane s¹ scenariusze rozwoju S¹deckiej Sieci i wszystkie one zak³adaj¹ funkcjonowanie i rozwój tego projektu przez d³ugi okres.
W skali kraju nie ma podobnych przedsiêwziêæ, a na wiecie jest ich zaledwie kilkadziesi¹t, z czego nie wszystkie
mog¹ wykorzystywac potencja³ wynikaj¹cy z synergii firmy technologicznej oraz uczelni wy¿szej.
Celem g³ównym projektu podejmowanego przez WSBNLU z Optimusem jest stworzenie prawdziwego uniwersytetu przedsiêbiorczego g³êboko wtopionego w lokalne
i regionalne otoczenie, dzia³aj¹cego szybko i elastycznie
i dostosowuj¹cego siê do potrzeb regionu. Niew¹tpliwie si³¹ projektu jest mo¿liwoæ u¿ycia dwóch mocnych
brandów WSB-NLU i Optimus S.A., bêd¹cymi lokalnymi, ale powszechnie znanymi w ca³ym kraju legendami
swoistym mitem pierwszych 10 lat transformacji systemu gospodarczego w Polsce.

denckiej,
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8. INSTYTUCJA I ZADANIA PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)
Pawe³ Kuglarz
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, która ma daæ administracji podstawê
prawn¹ do realizacji przedsiêwziêæ wspólnie z kapita³em
prywatnym poprzez zawieranie partnerstw publicznoprywatnych, budzi wiele kontrowersji i zamiast redukowaæ w¹tpliwoci, mno¿y znaki zapytania.
Do tej¿e ustawy wydano w ostatnim czasie trzy rozporz¹dzenia. Dwa wyda³o Ministerstwo Gospodarki.
Zosta³y one opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 125
poz. 867 i 868 z 2006 roku. S¹ to rozporz¹dzenie
w sprawie szczegó³owego zakresu, form i zasad sporz¹dzania informacji dotycz¹cych umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym i rozporz¹dzenie w sprawie ryzyk zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzecie rozporz¹dzenie w sprawie niezbêdnych elementów analizy przedsiêwziêcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz.U Nr 125 poz. 866 z
2006r.) wyda³o z kolei Ministerstwo Finansów.
Przejdmy do krótkiego omówienia instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego, jej celu i zadañ oraz zastanówmy siê nad uregulowaniem tej instytucji.

8.1. POJÊCIE PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO
Zgodnie z definicj¹ ustawy, PPP to oparta na umowie
wspó³praca podmiotu publicznego i partnera prywatnego s³u¿¹ca realizacji zadania publicznego. Zak³ada ono
d³ugotrwa³¹ wspó³pracê podmiotów nale¿¹cych do
dwóch odrêbnych sektorów: publicznego i prywatnego.
Ma ona na celu pobudzenie inwestycji sektora publicznego, zw³aszcza inwestycji infrastrukturalnych, poprzez
stworzenie optymalnych ram prawnych dla przedsiêwziêæ publicznych z udzia³em partnerów prywatnych.
Celem tej wspó³pracy jest osi¹gniêcie obopólnej korzyci, a kluczow¹ cech¹ jest ukierunkowanie na realizacjê
celów danego przedsiêwziêcia, zarówno komercyjnych
jak i spo³ecznie u¿ytecznych.
Wi¹¿e siê to z realizacj¹ us³ug publicznych, a nie tylko
inwestycji. Prywatny partner staje siê d³ugoletnim dostawc¹ us³ugi publicznej, a nie tylko prostym twórc¹ aktywów, bowiem PPP obejmuje ca³y cykl ¿ycia projektu.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e zakres odpowiedzialnoci partnera prywatnego mo¿e byæ ró¿ny  jest to g³ówne kryterium wyodrêbniania wielu szczegó³owych modeli PPP
DBO  projektuj, buduj, eksploatuj,
BOO  buduj, b¹d w³acicielem, eksploatuj
BOR  buduj, eksploatuj, odnawiaj koncesjê
BOT  buduj, eksploatuj, przeka¿
* Radca Prawny w Kancelarii Beiten Burchardt

*

DBFO  projektuj, buduj, finansuj, eksploatuj
DBFM  projektuj, buduj, finansuj, utrzymuj.
Zastosowanie procedury PPP mo¿liwe jest w wielu
dziedzinach uwa¿anych do tej pory za domenê w³adzy
publicznej, takich jak energetyka, sektor wodoci¹gowy,
kanalizacja, edukacja, komunikacja czy te¿ w s³u¿bie zdrowia. Model ten nale¿ycie stosowany stanowi szansê na
poprawê infrastruktury przyczyniaj¹c siê jednoczenie do
rozwoju najbiedniejszych regionów Polski. Stosowanie
tej koncepcji mo¿e przynieæ wymierne korzyci w rozwoju infrastruktury i przyczyniæ siê do szybszego wzrostu inwestycji w sektorze u¿ytecznoci publicznej i rozwoju sektora us³ug publicznych.

8.2. PARTNERZY PPP
Inwestycji przeprowadzane w formule PPP, nie nale¿y
traktowaæ tylko i wy³¹cznie jako wspó³pracy podmiotu
publicznego i prywatnego, bowiem w jej strukturze
finansowej wystêpuje wiele podmiotów porednich, maj¹cych swój znacz¹cy udzia³ w przedsiêwziêciu. Nie mo¿na zapominaæ tak¿e o jednostkach publicznych o charakterze nadzorczym, jednostkach samorz¹du terytorialnego lub samym rz¹dzie i o tym, ¿e przedsiêwziêcie PPP mo¿e
byæ realizowane nie tylko przez podmiot prywatny bêd¹cy bezporednim partnerem sektora publicznego jak Spó³ka SPV, ale te¿ przez kredytodawców tego podmiotu oraz
jego akcjonariuszy, podwykonawców, dostawców, itp.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c, i przedstawiaj¹c strukturê podmiotów bior¹cych udzia³ w przedsiêwziêciu PPP, mo¿a
wyró¿niæ w niej nastêpuj¹cych uczestników:
§ jednostka sektora publicznego
§ inwestorzy kapita³owi, którzy zwykle tworz¹ pry-

watn¹ spó³kê SPV, wspó³pracuj¹c¹ z podmiotem publicznym i g³ównymi podwykonawcami

§ instytucje finansuj¹ce inwestycjê
§ podwykonawcy
§ w koñcu innych uczestników takich jak: doradcy, in-

stytucje ubezpieczeniowe, agencje ratingowe, instytucje gwarantuj¹ce.

8.2.1. PODMIOT PUBLICZNY
Uznawany jest za najwa¿niejsze ogniwo w tym ³añcuchu, on bowiem podejmuje decyzje, czy dana inwestycja
bêdzie realizowana w modelu PPP. Do niego nale¿y tak¿e wybór i zdefiniowanie celów I efektów spo³eczno-ekonomicznych, które maj¹ byæ zrealizowane. On tak¿e
monitoruje, czy realizacja odbywa siê zgodnie z za³o¿onymi standardami, a w koñcu zabezpiecza szeroko rozumiany interes publiczny. Musi sporz¹dziæ on wstêpne stu-
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dium feasibility, w którym powinny zostaæ dok³adnie
przeanalizowane: skala przedsiêwziêcia, lokalizacja, rozwi¹zania techniczne, wp³yw na rodowisko i strumieñ
przychodów generowanych przez przedsiêwziêcie. Podsumowuj¹c, do niego nalezy planowanie, monitorowanie wykonania zadania i zarz¹dzanie kontraktem.
Partnerami publicznymi s¹:
organy administracji rz¹dowej, jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz ich zwi¹zki, fundusze celowe, pañstwowe szko³y wy¿sze, jednostki badawczo-rozwojowe,
samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej,
pañstwowe lub samorz¹dowe instytucje kultury, Polska
Akademia Nauk i tworzone przez ni¹ jednostki organizacyjne, pañstwowe lub samorz¹dowe osoby prawne
utworzone na podstawie odrêbnych ustaw w celu wykonywania zadañ publicznych, z wy³¹czeniem przedsiêbiorstw, banków i spó³ek handlowych.

8.2.2. PARTNER PRYWATNY
Do jego podstawowych zadañ w uk³¹dzie PPP nale¿y:
wykonanie zadania publicznego, przejêcie odpowiedzialnoæ za projektowanie, organizowanie, budowê, utrzymanie, eksploatacjê, zorganizowanie finansowania projektu, a w koñcu wiadczenie us³ugi na z góry okrelonym i akceptowalnym spo³ecznie poziomie. Ponosi on
odpowiedzialnoæ za wykonanie kontraktu.
Po stronie sektora prywatnego partnerem jest:
przedsiêbiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej; organizacja pozarz¹dowa,
koció³ lub inny zwi¹zek wyznaniowy, podmiot zagraniczny, je¿eli jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu prawa kraju
rejestracji i spe³nia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoci gospodarczej; banki; fundusze inwestycyjne; firmy ubezpieczeniowe.

8.2.3. INWESTORZY KAPITA£OWI
Inwestycja w modelu PPP mo¿e mieæ ró¿ne ród³a finansowania, mo¿e to byæ: kapita³ w³asny, kapita³ poredni
i kredyty.
Najbardziej tradycyjnym ród³em finansowania s¹ rodki pochodz¹ce od banków komercyjnych. Istniej¹ tak¿e
inne podmioty, które mog¹ sfinansowaæ konkretne przedsiêwziêcie, mog¹ to byæ firmy ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne czy fundusze inwestycyjne, bowiem z uwagi
na d³ugoterminowy charakter posiadanych rodków, s¹
one w stanie zapewniæ d³ugoterminowe finansowanie.
Instytucje finansowe przejmuj¹ czêæ ryzyk zwi¹zanych
z komercyjn¹ efektywnoci¹ przedsiêwziêcia.

8.2.4. PODWYKONAWCY
W STRUKTURZE PPP
Podwykonawcy realizuj¹ obowi¹zki spó³ki SPV wzglêdem
partnera publicznego. To oni buduj¹ obiekt, czy te¿ zajmuj¹
siê jego wyposa¿eniem. Ka¿de zadanie realizowane jest
przez podwykonawcê na podstawie osobnej umowy po-

miêdzy nim a Spó³k¹ SPV. Zasadniczo, w strukturze przedsiêwziêcia PPP, firmy bêd¹ce podwykonawcami s¹ tak¿e
inwestorami kapita³owymi, czyli akcjonariuszami Spó³ki SPV.

8.2.5. INNI UCZESTNICY INWESTYCJI
Mog¹ byæ to: doradcy, miêdzynarodowe instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, agencje ratingowe.
Istotn¹ rolê w przedsiêwziêciu prowadzonym w ramach PPP odgrywaj¹ doradcy, wspó³pracuj¹cy zarówno
sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu i to w zakresie kwestii finansowych, prawnych, technicznych i jak
i innych. Miêdzynarodowe instytucje finansowe, zwykle
wspieraj¹ finansowo stronê rz¹dow¹ lub prywatnych uczestników. Poprzez sfinansowanie pracy doradców, doradztwie
przy realizacji procesu przetargowego, czy udostêpnieniu
gwarancji kredytowych. Z kolei instytucje ubezpieczeniowe maj¹ zmniejszaæ ryzyko komercyjne i polityczne, poprzez tworzenie pakietu ubezpieczeniowego redukuj¹cego niekorzystne skutki ponoszonych ryzyk.
Natomiast agencje ratingowe uczestnicz¹ w procedurze PPP, gdy inwestycja jest finansowana poprzez emisjê
publicznych papierów d³u¿nych, by uzyskaæ ocenê wiarygodnoci kredytowej dla danej emisji.
Omawiaj¹c zagadnienie podmiotów bior¹cych udzia³
w przedsiêwziêciu realizowanym w formule PPP warto przybli¿yæ jeszcze pojêcia Spó³ki SPV i operatora. Otó¿ Spó³ka
SPV, to spó³ka specjalnego przeznaczenia, z która podmiot
publiczny podpisuje umowê na realizacjê inwestycji.
W jej mieniu dzia³a operator. Cel i przedmiot dzia³alnoci
spó³ki nie mo¿e wykraczaæ poza zakres okrelony umow¹
o PPP. Spó³ka ta mo¿e, ale nie musi byæ powo³ywana na okolicznoæ realizacji inwestycji.Tworz¹ j¹ zwykle inwestorzy
kapita³owi. Obowi¹zki spó³ki SPV. wobec podmiotu publicznego s¹ realizowane przez wyspecjalizowanych podwykonawców. Zasadniczo w strukturze PPP firmy bêd¹ce podwykonawcami s¹ tak¿e inwestorami kapita³owymi, czyli akcjonariuszami spó³ki SPV. Natomiast operator to firma
dzia³aj¹ca w imieniu spó³ki SPV. Zarz¹dza obiektem po jego
wybudowaniu. To operator dba o utrzymanie obiektu a tak¿e zajmuje siê pobieraniem nale¿noci od strony publicznej.
Jest on czêsto podmiotem, który zg³asza podmiotowi publicznemu pomys³ i chêæ realizacji danej inwestycji w formule PPP.

8.2.6. TRYB WYBORU PARTNERA
Do wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny
stosuje jeden z przewidzianych w Prawie zamówieñ publicznych (pzp) trybów. Wybór partnera mo¿e nast¹piæ
w drodze:
§ przetargu nieograniczonego,
§ negocjacji z og³oszeniem,
§ negocjacji bez og³oszenia,
§ zamówienia z wolnej rêki.

Istnieje równie¿ mo¿liwoæ wyboru partnera w trybie
zapytania o cenê lub aukcji elektronicznej. Jednak¿e ze
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wzglêdu na charakter obu trybów jest to znacznie ograniczone bowiem przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenê lub aukcji elektronicznej mog¹ byæ wy³¹cznie dostawy lub us³ugi, których wartoæ nie przekracza 60 tys. euro.
Nale¿y ponadto zaznaczyæ, i¿ w wypadku postêpowañ,
których wartoæ przekracza 60 tys. euro, zastosowanie
trybu negocjacji bez og³oszenia b¹d zamówienia z wolnej rêki wymaga uzyskania uprzedniej zgody prezesa UZP,
wyra¿onej w drodze decyzji administracyjnej. Rozwi¹zanie to istotnie ogranicza mo¿liwoæ zastosowania obu
trybów do wyboru partnera prywatnego. W takiej sytuacji stosunkowo najwygodniejszy jest tryb negocjacji
z og³oszeniem. Zgodnie z art. 14 ustawy o PPP w wypadku
negocjacji z og³oszeniem uprzednia zgoda prezesa UZP nie
jest wymagana. Tryb ten jest równie¿ znacznie bardziej elastyczny ani¿eli przetarg ograniczony lub nieograniczony.
Dodatkowo ustawa o PPP wprowadzi³a istotn¹ modyfikacjê w zakresie zasad sk³adania ofert przez podmioty
zainteresowane uzyskaniem statusu partnera prywatnego. Zgodnie z art. 17 ustawy w wypadku przedsiêwziêæ
szczególnie skomplikowanych lub wymagaj¹cych zastosowania innowacyjnych rozwi¹zañ podmiot publiczny
mo¿e pokryæ czêæ kosztów przygotowania oferty
wszystkim oferentom na równych warunkach. Informacjê o zakresie ewentualnego pokrycia kosztów podmiot
publiczny zobowi¹zany jest przedstawiæ w specyfikacji
wyboru partnera prywatnego.
Wybór odpowiedniego partnera z którego udzia³em
ma nastêpowaæ realizacja przedsiêwziêcia jest spraw¹
o znaczeniu podstawowym poniewa¿ zawieraj¹c umowê o PPP strony decyduj¹ siê na wspó³pracê przez kilka
lat. Zatem w ich interesie jest to, aby by³a to wspó³praca
udana, a przede wszystkim  by prowadzi³a do realizacji
przedsiêwziêcia. Przygl¹daj¹c siê zasadom wyboru partnera prywatnego przewidzianym w ustawie, mo¿na mieæ
uzasadnione w¹tpliwoci, czy post¹piono s³usznie, tak
dalece komplikuj¹c i wyd³u¿aj¹c ten proces bo przecie¿
ustawa, która mia³a u³atwiæ i przyspieszyæ realizacjê publicznych przedsiêwziêæ z udzia³em prywatnych podmiotów, dodaje tylko biurokratycznej mitrêgi, mog¹cej zniechêciæ potencjalnych partnerów do anga¿owania siê we
wspó³pracê. Niezmiernie wa¿ne jest aby przy wybieraniu partnera prywatnego by³y stosowane przejrzyste zasady, ponadto wskazanym by³oby doprecyzowaæ pojecie partnera prywatnego.

8.2.7. ZMIANA PARTNERA
W kontekcie wyboru partnera prywatnego istotn¹
rolê odgrywaj¹ przepisy ustawy o PPP dotycz¹ce mo¿liwoci zmiany partnera ju¿ po dokonaniu wyboru. Zgodnie z art. 27 tej ustawy w razie wyst¹pienia okolicznoci
uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê przedsiêwziêcia przez dotychczasowego partnera prywatnego inny podmiot
prywatny w trybie w³aciwym dla wyboru partnera prywatnego mo¿e wst¹piæ w ca³oæ albo czêæ praw i obowi¹zków dotychczasowego partnera prywatnego wynikaj¹cych z zawartej umowy. Analogiczne rozwi¹zanie

bêdzie mo¿na zastosowaæ w razie rozwi¹zania umowy
o PPP. Przepis ten zas³uguje na krytykê poniewa¿ jego
skutek mo¿e byæ bardzo niekorzystny dla prywatnych
przedsiêbiorców gdy¿ nie okrela wyranie sytuacji, kiedy zmiana partnera jest mo¿liwa i w praktyce mo¿e rodziæ liczne nadu¿ycia.

8.3. PRZEDMIOT PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO
Przedmiotem PPP jest realizacja przez partnera prywatnego przedsiêwziêcia za wynagrodzeniem na rzecz
podmiotu publicznego. Partner prywatny ponosi w ca³oci lub w czêci nak³ady na realizacjê przedsiêwziêcia.
Przedsiêwziêciem w rozumieniu ustawy jest:
§ zaprojektowanie lub realizacja inwestycji w wykona-

niu zadania publicznego,

§ wiadczenie us³ug publicznych przez okres powy¿ej

trzech lat, je¿eli obejmuje eksploatacjê, utrzymanie
lub zarz¹dzanie niezbêdnym do tego sk³adnikiem
maj¹tkowym,

§ dzia³ania na rzecz rozwoju gospodarczego i spo³ecz-

nego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania
miasta lub jego czêci albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przed³o¿onego przez
podmiot publiczny lub po³¹czone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, je¿eli wynagrodzenie partnera prywatnego nie bêdzie mieæ formy
zap³aty sumy pieniê¿nej przez podmiot publiczny,

§ przedsiêwziêcie pilota¿owe, promocyjne, naukowe,

edukacyjne lub kulturalne, wspomagaj¹ce wykonywanie zadañ publicznych, je¿eli wynagrodzenie partnera
prywatnego bêdzie pochodzi³o w przewa¿aj¹cej czêci ze róde³ innych ni¿ rodki podmiotu publicznego.

Przedmiot umowy zosta³ okrelony bardzo szeroko,
tak aby umo¿liwiæ zawi¹zanie partnerstw dla ró¿norodnych zdañ publicznych, projektów dofinansowanych ze
róde³ funduszy unijnych oraz mechanizmów finansowych,
a tak¿e umo¿liwiæ tworzenie indywidualnych rozwi¹zañ
prawno-organizacyjnych w celu realizacji inwestycji.
PPP nie jest ograniczone do ustawowo okrelonych
zadañ publicznych, ale mo¿e wykraczaæ szeroko poza ich
zakres, jeli w uzasadnieniu przedsiêwziêcia da siê udowodniæ, ¿e ma ono charakter wspomagaj¹cy.
Z regu³y s¹ to inwestycje, które przerastaj¹ mo¿liwoci finansowe lub organizacyjne partnera publicznego.
Czêsto wykraczaj¹ one równie¿ poza mo¿liwoci pojedynczego partnera prywatnego dlatego te¿ ustawodawca stworzy³ mo¿liwoæ porozumienia siê zarówno po
stronie partnerów prywatnych, jak i po stronie partnerów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsiêwziêcia. Wyrazem tego jest: mo¿liwoci wspólnego ubiegania siê o zawarcie umowy PPP przez partnerów prywatnych oraz mo¿liwoæ porozumienia siê podmiotów
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publicznych w celu wykonania dla nich wspólnego zadania. Z regu³y po stronie partnerów prywatnych wspólnie ubiegaj¹cych siê o udzielenie zamówienia dochodzi
do zawarcia odrêbnej umowy zwanej umow¹ konsorcjum, która reguluje ich wzajemne zobowi¹zania w zwi¹zku z wykonaniem zamówienia.
Podmioty publiczne mog¹ z kolei zawrzeæ umowê lub
porozumienie w celu wykonania wspólnego dla nich zadania publicznego. Mo¿liwoæ zawarcia umowy PPP przez
kilka podmiotów publicznych uzale¿niona jest od istnienia wspólnego zadania publicznego np. realizacje wspólnego przedsiêwziêcia z zakresu gospodarki odpadami,
wspólnego przedsiêwziêcia komunikacyjnego lub ogólnie inwestycji we wspóln¹ infrastrukturê.

8.4. PRZYGOTOWANIE PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO
Z inicjatyw¹ realizacji danego przedsiêwziêcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego mo¿e wyst¹piæ
zarówno podmiot publiczny jak i podmiot prywatny.
Na podmiocie publicznym natomiast ci¹¿y obowi¹zek
zdecydowania czy dane zadanie publiczne ma byæ wykonane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja przedsiêwziêcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego mo¿liwa jest tylko wtedy, gdy przyniesie
ono wiêksze korzyci dla interesu publicznego ni¿ inne
sposoby realizacji przedsiêwziêcia. Korzyciami tymi
mog¹ byæ w szczególnoci: oszczêdnoci w wydatkach
podmiotu publicznego, podniesienie standardu wiadczonych us³ug lub obni¿enie uci¹¿liwoci dla otoczenia. Bior¹c to pod uwagê niezmiernie istotna jest procedura ustalenia, ¿e okrelone zadanie publiczne ma byæ wykonane
w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Dlatego ustawodawca nak³ada na podmiot publiczny
bezwzglêdny obowi¹zek przeprowadzenia wstêpnej analizy potencjalnych skutków wyboru PPP jako formy wykonania zadania publicznego. Zgodnie z art. 21 nieprzeprowadzenie analizy powoduje bezwzglêdn¹ niewa¿noæ
umowy o partnerstwie publiczno-prawnym. Analiza bowiem jest najwa¿niejszym elementem w procedurze podejmowania decyzji o przedsiêwziêciu w ramach PPP.
Ma ona na celu okrelenia efektywnoci i zagro¿eñ
zwi¹zanych z jego realizacj¹ przedsiêwziêcia. Jest ona
przeprowadzona w szczególnoci w zakresie: ryzyk zwi¹zanych z realizacj¹ projektowanego przedsiêwziêcia,
z uwzglêdnieniem ró¿nych sposobów ich podzia³u miêdzy
podmiot publiczny i partnera prywatnego oraz wp³ywu
na poziom d³ugu publicznego i deficytu sektora finansów
publicznych; aspektów ekonomicznych i finansowych
projektowanego przedsiêwziêcia, w tym porównania
kosztów realizacji przedsiêwziêcia w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego z kosztami jego realizacji w inny
sposób; porównania korzyci zwi¹zanych z realizacj¹
przedsiêwziêcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z korzyciami i zagro¿eniami spo³ecznymi zwi¹zanymi z realizacj¹ przedsiêwziêcia w inny sposób; stanu

prawnego sk³adników maj¹tkowych, je¿eli prawo do
sk³adników maj¹tkowych ma byæ przeniesione lub ustanowione przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego lub spó³ki, o której mowa w art. 19 ust. 1.

8.5. ANALIZA RYZYKA
Analiza ryzyka powinna uwzglêdniaæ ró¿ny sposób jego
podzia³u miêdzy podmiot publiczny i partnera prywatnego oraz wp³yw na poziom d³ugu publicznego deficytu
sektora finansów publicznych.
Wydane na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno  prywatnym rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki, z dnia 21 czerwca 2006r w sprawie ryzyk
zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach partnerstwa publiczno  prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868)
okrela rodzaje ryzyk zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, podzia³ ryzyk pomiêdzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, a tak¿e wp³yw ryzyk na poziom d³ugu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.
W paragrafie drugim okrelono szczegó³owo rodzaje
ryzyk zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach
PPP, ryzyka zwi¹zane z budow¹, z dostêpnoci¹, z popytem, z przygotowaniem przedsiêwziêcia, z dostêpnoci¹
nak³adów na jego realizacjê. Przewidziano tak¿e ryzyka
o charakterze politycznym, legislacyjnym, makroekonomicznym, regulacyjnym, a tak¿e te zwi¹zane z przychodami przedsiêwziêcia, z si³¹ wy¿sz¹, ze stanem rodowiska naturalnego, z lokalizacj¹ przedsiêwziêcia, z przekazywaniem sk³adników maj¹tkowych, z koñcow¹ ich
wartoci¹, a wreszcie z brakiem spo³ecznej akceptacji.
Podzia³ tych ryzyk, pomiêdzy stronami umowy o PPP,
czyli pomiêdzy partnera prywatnego i podmiot publiczny, powinien byæ dokonany z zastosowaniem zasady optymalnej alokacji ryzyka, uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoci i umiejêtnoci zarz¹dzania ryzykiem przez strony, w celu osi¹gniêcia jak najwiêkszej wartoci dodanej analizowanego
przedsiêwziêcia w ramach PPP.
Paragraf czwarty tego rozporz¹dzenia stanowi, wskazuje kiedy zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy o PPP maj¹
wp³yw na poziom d³ugu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych, bêd¹ to sytuacje gdy podmiot
publiczny ponosi wiêkszoæ ryzyk zwi¹zanych z budow¹,
z dostêpnoci¹ i popytem. Ustalenie, czy bêdzie mia³o
miejsce taki podzia³ ryzyk ma nast¹piæ w oparciu o wyniki analizy jakociowej tych ryzyk, a gdy to oka¿e siê niewystarczaj¹ce, konieczne bêdzie przeprowadzenie analizy wartociowej tych ryzyk.
Z kolei je¿eli podzia³ ryzyk zwi¹zanych z budow¹, dostêpnoci¹ i popytem, nie pozwala na ustalenie, która ze
stron ponosi wiêkszoæ ryzyk, ustalenie czy zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy o PPP maj¹ wp³yw na d³ug publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych, nastêpuje z uwzglêdnieniem podzia³u ryzyka zwi¹zanego
z koñcow¹ wartoci¹ sk³adników maj¹tkowych.
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Natomiast w przypadku, gdy podmiot publiczny bêdzie
ponosi³ ryzyko zwi¹zane z koñcow¹ wartoci¹ sk³adników maj¹tkowych lub podzia³ tego ryzyka pomiêdzy strony nie bêdzie przejrzysty co do tego, kto ponosi wiêkszoæ tego ryzyka, zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy
o PPP bêd¹ mia³y wp³yw na poziom d³ugu publicznego
oraz deficytu sektora finansów publicznych.

zadania publicznego w PPP w terminie 60 dni od dnia
otrzymania wniosku. Je¿eli zgoda nie zostanie udzielona
podmiot publiczny mo¿e z³o¿yæ kolejny wniosek, ale tylko w przypadku gdy zmieni przewidywan¹ wysokoæ
rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na realizacjê przedsiêwziêcia lub podzia³ ryzyka zwi¹zanego miêdzy partnerem prywatnym i podmiotem publicznym.

Zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w art. 11 ust. 2 ustawy
PPP, Minister Finansów wyda³ Rozporz¹dzenie w z dnia
30 czerwca 2006 r.w sprawie niezbêdnych elementów
analizy przedsiêwziêcia w ramach PPP wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o PPP.

Warunkiem bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym jest podanie informacji o planowanej realizacji okrelonego przedsiêwziêcia na zasadach PPP w Biuletynie Zamówieñ Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej. Naruszenie
tego obowi¹zku skutkuje niewa¿noci¹ umowy zawartej
w ramach PPP.

Rozporz¹dzenie to okrela niezbêdne elementy analizy przesiêzwiêcia w ramach PPP.
Przed podjêciem decyzji o realizacji przedsiêwziêcia w
ramach PPP, podmiot publiczny sporz¹dza wstêpn¹ analizê tego przedsiêwziêcia, odrêbnie analizuj¹c jego realizacjê w ramach PPP oraz jego realizacjê w inny sposób,
w tym jego realizacjê przez podmiot publiczny.
Analiza ka¿dego ze sposobów realizacji przedsiêwziêcia obejmuje w szczególnoci: okrelenie zakresu przedsiêwziêcia i analizy: ekonomiczno-finansow¹, prawn¹
i rodzajów ryzyka i wra¿liwoci przedsiêwziêcia na rodzaje ryzyka.
Podmiot publiczny okrela zakres przedsiêwziêcia oraz
harmonogram jego realizacji.
Po przeprowadzeniu analizy rodzajów ryzyka podmiot
publiczny opracowuje ró¿ne warianty ich podzia³u miêdzy podmiot publiczny a partnera prywatnego oraz okrela potencjalny wp³yw przysz³ych zobowi¹zañ umownych,
w zwi¹zku z dokonanymi podzia³ami, na poziom d³ugu
publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych.
Do identyfikacji rodzajów ryzyka, ich podzia³u pomiêdzy strony, okrelania ich wp³ywu na poziom d³ugu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych stosuje siê przepisy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk zwi¹zanych
z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach PPP (Dz. U. Nr 125,
poz.868).
Wynikiem przeprowadzonych analiz ró¿nych sposobów realizacji przedsiêwziêcia jest porównanie ka¿dego
sposobu jego realizacji, w szczególnoci w odniesieniu
do: efektów finansowych, korzyci i kosztów spo³ecznych, podzia³u rodzajów ryzyka pomiêdzy podmiot
publiczny i partnera prywatnego oraz ich wp³ywu na poziom d³ugu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. Wynik tego¿ porównania powinien wskazywaæ i uzasadniaæ, który ze sposobów realizacji przedsiêwziêcia przynosi korzyci dla interesu publicznego (art. 3
ustawy), przewa¿aj¹ce w stosunku do korzyci wynikaj¹cych z innych sposobów realizacji tego przedsiêwziêcia.
Je¿eli z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e przedsiêwziêcie, choæby w czêci, wymaga finansowania z bud¿etu pañstwa, zgodê na nie wydaje minister w³aciwy do
spraw finansów publicznych. Zgodê wydaje siê na wniosek podmiotu publicznego zainteresowanego realizacj¹

Ponadto ustawa wyranie wskazuje, ¿e podmiot prywatny który z³o¿y³ propozycjê wykonania zadania w ramach PPP, nie mo¿e byæ traktowany w sposób uprzywilejowany przez podmiot publiczny w trakcie postêpowania o wybór partnera.
Regulacja dotycz¹ca przygotowania partnerstwa publiczno-prywatnego sk³ada siê tylko z czterech artyku³ów i wydaje siê byæ zbyt lakoniczna. W szczególnoci
brakuje procedury rozpatrzenia wniosku o realizacjê
okrelonego przedsiêwziêcia oraz postêpowania po przeprowadzeniu analizy. Nie jest te¿ okrelone, kto mia³by
dokonaæ takiej analizy i jakimi powinien wykazaæ siê kwalifikacjami. Jest to niezmiernie wa¿ne, poniewa¿ na podstawie analizy sporz¹dzonej przez bli¿ej nieokrelon¹
osobê mog¹ byæ podejmowane wa¿ne decyzje finansowe, ekonomiczne i spo³eczne.
Rozporz¹dzenia do ustawy o PPP wesz³y niedawno
w ¿ycie, a mo¿na ju¿ wska¿aæ na ich wady, a tak¿e na
niew¹tpliwe zalety. Po pierwsze, je¿eli chodzi o rozporz¹dzenie w sprawie niezbêdnych elementów analizy,
która musi przejæ ka¿de PPP. Wypunktowano tam bardzo szczegó³owo, co musi zrobiæ strona publiczna aby
zrealizowaæ PPP. Jedak od strony praktycznej, taka szczegó³owa analiza jest potrzeba tylko przy najwiêkszych projektach (np. budowa dróg, metra) i wydaje siê, ¿e przy
ma³ych przedsiêwziêciach jest ona zbyt czaso- i kapita³och³onna, zwa¿ywszy na koniecznoæ sporz¹dzania kosztownych analiz, nawet gdy niewiadomo bêdzie, czy partnerstwo publiczno-prywatne bêdzie w ogóle mo¿liwe do
zrealizowania.
Z analizy art. 3 i art. 21 ustawy o PPPwynika, ¿e poza
przypadkami wynikaj¹cymi wprost z innych przepisów,
ka¿de nawet najmniejsze PPP musi byæ przygotowane
i przeprowadzone na podstawie ustawy. W konsekwencji mo¿e to przyczyniæ siê do rezygnacji z formy PPP przy
ma³ych projektach, poniewa¿ koszty przygotowania i d³ugotrwa³a procedura bêd¹ nieadekwatne do ich skali.
Dlatego wydaje siê wskazane wprowadzanie rozwi¹zañ,
które wy³¹cza³yby spod dzia³ania ustawy ma³e projekty
ograniczone do pewnej kwoty. Innym pomys³em jest
zwolnienie pewnych przedsiêwziêæ z przeprowadzenia
wstêpnej analizy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odpowiedzialnoæ za realizacjê
misji publicznej, ustawowo na³o¿onej na podmioty pu-
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bliczne, pozostaje ca³y czas po ich stronie. Podczas zawi¹zywania i funkcjonowania partnerstwa nie mamy nigdy do czynienia z prywatyzacj¹ w ustawowym i potocznym rozumieniu tego s³owa. Mo¿na jedynie mówiæ o prywatyzacji wykonywania zadañ publicznych, gdy podmiot
publiczny staje siê organizatorem dzia³añ wykonywanych
w celu realizacji zadañ publicznych. Po zapoznaniu siê
z ustaw¹ w jej obecnym kszta³cie burmistrz czy prezydent miasta nie uwolni siê od w¹tpliwoci, czy realizuj¹c
dany projekt PPP i podejmuj¹c wymagane w jego toku,
takie i nie inne decyzje, nie naruszy dyscypliny finansów
publicznych, zasad zawierania umów z podmiotami spoza
sektora publicznego albo wymogów gospodarnoci w zarz¹dzaniu mieniem komunalnym bowiem wejcie w ¿ycie
ustawy nie zmniejszy³o poczucia niepewnoci politycznej,
decyzyjnej czy prawnej towarzysz¹cej dotychczas sektorowi publicznemu, partnerom prywatnym oraz podmiotom finansuj¹cym realizacjê projektów PPP.
Jednak mo¿na powiedziec, ¿e rozporz¹dzenia do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym to d³ugo wyczekiwane akty. Fakt ich pojawienia siê sprawi, ¿e zamawiaj¹cy zapewne chêtniej bêd¹ siêgaæ po tê formê realizacji inwestycji. W dobie ci¹g³ego kryzysu bud¿etowego
PPP ma szansê staæ siê rodkiem na ³atanie dziur w bud¿ecie zw³aszcza mniejszych jednostek samorz¹dowych.

8.6. CO DALEJ PO ANALIZACH?
Je¿eli wymagane przez ustawê analizy zostan¹ przeprowadzone i bêdzie z nich wynikaæ, ¿e metoda PPP jest najkorzystniejsz¹ metod¹, czy te¿ jest korzystniejsza od
metody tradycyjnej, przystêpuje siê do og³oszenia przetargu. Ustawa PPP w tej kwestii co do zasady odsy³a do
Prawa Zamówieñ Publicznych ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy, ¿e mamy do wyboru który
z trybów przewidzianych Prawem Zamówieñ Publicznych
oraz równoczenie jestemy nara¿eni na sprzeciwy i protesty oraz ca³e dobrodziejstwo Prawa Zamówieñ Publicznych. Wydaje siê, ¿e najbardziej odpowiednim dla
umów PPP jest tryb negocjacji z og³oszeniem, bowiem
zak³ada on etap negocjacji, konsultacji i rozmów miêdzy
sektorem prywatnym a publicznym, a bez tego elementu bezporedniego kontaktu czy negocjacji trudno by³oby osi¹gn¹æ porozumienie. Ustawa o PPP zezwala na zastosowanie trybu negocjacji z og³oszeniem bez koniecznoci wykazywania przes³anek, które zgodnie z PZP
musia³yby zostaæ wykazane, aby móc zastosowaæ ten tryb.
Zwa¿ywszy na to, ¿e umowa PPP jest umow¹ d³ugoterminow¹, restrykcje zwi¹zane z zawieraniem umów
powy¿ej trzech lat, które istniej¹ w Prawie Zamówieñ
Publicznych s¹ zniesione i nie dotycz¹ projektu PPP.
Mo¿na wiêc umówiæ siê na dwadziecia lub trzydzieci
lat, a nawet d³u¿ej.
Kryteria wyboru partnera prywatnego s¹ w doæ enigmatyczny sposób opisane w ustawie o PPP. Mowa o najkorzystniejszym bilansie wynagrodzenia i innych kryteriów realizacji projektu, miedzy innymi takich jak podzia³
zadañ i ryzyk zwi¹zanych z przedsiêwziêciem pomiêdzy

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym oraz
terminów i wysokoci przewidywanych p³atnoci z tytu³u zap³aty sumy pieniê¿nej lub innych wiadczeñ podmiotu publicznego, je¿eli s¹ one planowane.
Regu³a wyboru najkorzystniejszej oferty jest prób¹
transpozycji zasady money for value, czyli okreleniem,
a raczej postulatem aby za okrelone pieni¹dze uzyskaæ
mo¿liwie najlepsz¹ jakoæ us³ug.
Zasady tej nie stosuje siê, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi w ca³oci zap³ata sumy pieniê¿nej ze rodków podmiotu publicznego, wtedy jako kryterium w doborze partnera prywatnego mo¿na stosowaæ kryterium wiarygodnoci finansowej i technicznej partnera prywatnego.
Wracaj¹c do zasady ogólnej, kryteria wyboru partnera prywatnego, powinny siê znaleæ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poziom wniesionych kapita³ów w³asnych, poziom i forma oczekiwanego wsparcia
finansowego, poziom ceny za budowê i eksploatacje
obiektu, dowiadczenie i sytuacja finansowa akcjonariuszy partnera prywatnego, stopieñ akceptowalnoci projektu umowy PPP, czyli zgoda na w³aciw¹ alokacjê ryzyka, s³u¿y zorientowaniu siê w mo¿liwoci wykonania umowy przez partnera prywatnego i temu, by oferenci mogli
jak najwczeniej przedstawiæ, które z postanowieñ projektu umowy s¹ akceptowane przez podmiot prywatny.
Przetarg, bêdzie trwa³ tym d³u¿ej im bardziej skomplikowany projekt i im wiêksza konkurencja równie¿ pomiêdzy oferentami.
Partnerzy prywatni mog¹ tworzyæ konsorcja, ma znaczenie równie¿ przy realizacji kontraktów podwykonawczych. Ustawa zawiera jedynie jeden lakoniczny przepis,
jeli chodzi o tryb, jaki nale¿y stosowaæ przy wyborze
podwykonawców partnera prywatnego, mianowicie odsy³a do przepisów Prawa Zamówieñ Publicznych.

8.7. KONIECZNE ELEMENTY UMOWY
PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO
Konieczne elementy umowy PPP okrela art. 18 ustawy. Przede wszystkim trzeba okreliæ cel i przedmiot
przedsiêwziêcia oraz jego harmonogram, ³¹czn¹ wartoæ
rodków przewidzianych na ca³e przedsiêwziêcie, bêd¹ce przedmiotem umowy niezale¿nie od ród³a ich pochodzenia. Powinny byæ okrelone zobowi¹zania obu
stron umowy, czyli zobowi¹zania partnera prywatnego
do poniesienia w ca³oci albo w czêci nak³adów na
przedsiêwziêcie lub zapewnienie poniesienia tych nak³adów przez osoby trzecie a z drugiej strony zobowi¹zanie podmiotu publicznego, w tym wielkoæ, zasady i terminy wnoszenia wk³adu w³asnego, je¿eli wk³ad takli jest
przewidywany, a tak¿e zasady dysponowania tym wk³adem. Oczywistym jest te¿, by umowa okrela³a normy
jakociowe, wymagania i standardy stosowane przy prowadzeniu przedsiêwziêcia, uprawnienia podmiotu publicznego dotycz¹ce bie¿¹cej kontroli przedsiêwziêcia
przez partnera prywatnego lub spó³kê oraz zasady okre-
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sowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny
przedsiêwziêcia wraz z ustaleniami realizacyjnymi. Nie
mo¿na zapomnieæ, by okreliæ czas na jaki umowa zosta³a zawarta, oraz warunki przed³u¿enia lub skrócenia okresu obowi¹zywania umowy, a tak¿e warunki i sposób jej
rozwi¹zania przed up³ywem terminu, na jaki zosta³a zawarta, oraz zasady rozliczeñ i odszkodowañ w takim
wypadku, warunki i procedurê zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsiêwziêcia, je¿eli taka mo¿liwoæ by³a
przewidziana w specyfikacji wyboru partnera prywatnego. Istotne s¹ równie¿ kwestie dotycz¹ce formy wysokoæ i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia
partnera prywatnego, podzia³ ryzyka zwi¹zanego z prowadzeniem przedsiêwziêcia. Strony musz¹ tak¿e ustaliæ
zasady i zakres ubezpieczeñ przedsiêwziêcia, a tak¿e
dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowi¹zania stron
w tym przedmiocie i tryb i zasady rozstrzygania ewentualnych sporów wynik³ych na tle umowy. I co istotne, gdy
strony postanwi¹ zawi¹zaæ spó³kê, to postanowienia dotycz¹ce w³anie. S¹ to podstawowe kwestie, jakie musz¹
byæ uregulowane miêdzy partnerami. Jednak¿e dowiadczenie podpowiada, aby w umowie uj¹æ inne, szczegó³owe opisy bior¹c pod uwagê i¿ umowa jest zawierana na
kilkanacie lub kilkadziesi¹t lat i dlatego musi braæ pod
uwagê mog¹ce nast¹piæ zmiany spo³eczne, gospodarcze
jak równie¿ ewentualne zmiany prawne i finansowe.
Zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w art. 20 ust.3 ustawy
o PPP Minister Gospodarki wyda³ rozporz¹dzenie dnia
9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó³owego zakresu,
form i zasada sporz¹dzania informacji dotycz¹cych umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Do sporz¹dzania tych informacji bêdzie zobowi¹zany
ka¿dy podmiot publiczny, realizuj¹cy inwestycjê w oparciu o model PPP. Przedk³adanie tych danych, a tak¿e
zwi¹zana z tym mo¿liwoæ kontrolowania wielkoci d³ugu publicznego, jaki zwiêksza siê na skutek realizacji
przedsiêwziêcia w formule PPP, to zasadnicze cele dla
których wydano to rozporz¹dzenie.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o PPP podmiot publiczny przekazuje informacje wynikaj¹ce z tego¿ rozporz¹dzenia do ministra w³aciwego do spraw gospodarki,
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Oprócz tego zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o PPP podmiot publiczny bêdzie zobowi¹zany przekazaæ do ministra w³aciwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni
od dnia zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, informacje o ka¿dej zmianie tej umowy. Minister
mo¿e za¿¹daæ tez bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych inwestycji, wtedy
Podmiot publiczny jest zobowi¹zany wskazaæ cel i przedmiot przedsiêwziêcia oraz czas, na jaki zosta³a zawarta umowa. Kolejny element to ³¹czna kwota wydatków na wykonanie umowy (w tym ³¹czna kwota wydatków bud¿etu) oraz
³¹czna kwota wydatków na wykonanie umowy w poszczególnych latach (w tym ³¹czna kwota wydatków bud¿etu w
poszczególnych latach). Informacje te wskazuj¹, o ile zwiêkszy siê poziom d³ugu publicznego.

Ka¿da inwestycja, zw³aszcza tak ogromna jak PPP, wymaga szczegó³owej analizy ryzyka. Ministerstwo Gospodarki wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie ryzyk zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Ryzyko to prawdopodobieñstwo wyst¹pienia wyniku
ró¿nego od oczekiwanego. Odznacza siê ono tym, ¿e jest
mierzalne i mo¿na nim zarz¹dzaæ, tym ró¿ni siê ono od
niepewnoci. Profesjonalnie przygotowana analiza ryzyka pozwala unikn¹æ niebezpieczeñstwa niepowodzenia
realizacji inwestycji.
Z ryzykiem wi¹¿e siê jeszcze jeden element analizy,
mianowicie podzia³ ryzyk zwi¹zanych z budow¹, dostêpnoci¹ i popytem, wraz ze stwierdzeniem, czy zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wp³ywaj¹ na poziom d³ugu publicznego oraz deficytu jednostek sektora finansów publicznych.
Informacje te podmiot publiczny sporz¹dza w formie
tabeli analizy jakociowej zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia oraz w formie tabeli analizy wartociowej zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik nr 5 do rozporz¹dzenia.
Ponadto podmiot publiczny musi wskazaæ charakter
zobowi¹zañ stron wynikaj¹cych z umowy, w ka¿dym roku
jej obowi¹zywania, po to by ustaliæ, co w danym roku
powinien wykonaæ podmiot prywatny, a co w zamian
otrzymuje od podmiotu publicznego. Takie ujêcie sprzyja przejrzystoæ projektu, bowiem wiadomo co i w jakiej
kolejnoci ma byæ realizowane. Inwestycja w formule PPP
ma to do siebie, ¿e ka¿da ze stron wnosi pewien wk³ad
do danego przedsiêwziêcia  podmiot publiczny najczêciej nieruchomoci, ale nie tylko. Oprócz tego przy zawieraniu umów PPP na³o¿ono obowi¹zek wskazania rodzaju i wielkoci wk³adu w³asnego oraz zasad i terminów
jego wnoszenia przez podmiot publiczny, o ile wk³ad ten
jest przewidywany. W sprawozdaniu nale¿y tak¿e opisaæ normy jakociowe i standardy stosowane przy realizacji inwestycji. Podstawow¹ kwesti¹ dla umów PPP jest
oczywicie wynagrodzenie partnera prywatnego, którego szczegó³owy opis sposobów i terminów musi byæ
dok³adnie ustalony. W ramach informacji dotycz¹cej
umów przygotowaæ nale¿y tak¿e zasady okresowego
przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji
przedsiêwziêcia oraz bie¿¹cej kontroli realizacji inwestycji
przez podmiot publiczny. Podmiot publiczny musi tak¿e
przygotowaæ zasady i zakres ubezpieczeñ realizowanego przedsiêwziêcia oraz gwarancji udzielonych w ramach
umowy. Niezbêdne te¿ jest wskazanie zasad i trybów
rozstrzygania sporów pomiêdzy stronami.
Poza tym je¿eli zgodnie z art. 19 ust.1 i 2 ustawy
o PPP, strony zdecyduj¹ siê na zawi¹zanie spó³ki celowej
SPV, której cel i przedmiot dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza zakres okrelony umow¹ PPP, to informacje
o niej tak¿e powinny siê znaleæ w sprawozdaniu dotycz¹cym umowy o PPP. I wreszcie ostatni element informacji dotycz¹cej umowy o PPP, mianowicie warunki przekazania podmiotowi publicznemu sk³adnika maj¹tkowe-
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go, bêd¹cego przedmiotem umowy po zakoñczeniu jej
wykonywania lub innych postanowieñ dotycz¹cych tego
sk³adnika maj¹tkowego. Jest to szczególnie istotne
w przypadku zawierania umów PPP w modelu l BOT (ang.
Build-Operate-Transfer)  buduj, eksploatuj, przeka¿, zak³adaj¹cym, ¿e udzia³ inwestora-u¿ytkownika ogranicza
siê do budowy i eksploatowania inwestycji przez okrelony w umowie czas, po którego zakoñczeniu inwestor
prywatny, przekazuje obiekt wraz z prawami do eksploatacji jednostce sektora publicznego. Czas ten, od momentu wybudowania, do przekazania mo¿e 20-25 lat, co
wi¹¿e siê z tym, ¿e stan tego sk³adnika maj¹tkowego bêdzie odbiega³ od wartoci i stanu pocz¹tkowego.

8.8. KORZYCI P£YN¥CE
Z WYBORU PRZEDSIÊWZIÊCIA
PROWADZONEGO W MODELU PPP
Korzyci jakie stoj¹ przed sektorem publicznym, który siêga po ten rodzaj rozwi¹zania najbardziej pal¹cych
problemów w realizowaniu zadañ publicznych s¹ znacz¹ce. Zaczn¹ od tego, ¿e szybciej zostan¹ ukoñczone projektowane prace, z czego wynika wczeniejsza dostêpnoæ
danego rodzaju przedsiêwziêcia, co wi¹¿e siê z przeniesieniem odpowiedzialnoci za projektowanie i budowê na sektor prywatny, co w po³¹czeniu z p³atnociami zwi¹zanymi
z zakoñczonymi pracami i dostêpnoci¹ dla u¿ytkowników,
znacz¹co skraca czas budowy oraz ryzyko opónieñ.
Zwi¹zana jest z tym pewnoæ kosztów danej inwestycji,
bowiem je¿eli odpowiedzialnoæ za t¹ sferê zosta³a przeniesiona na sektor prywatny, powoduje to zmniejszenie
mo¿liwoæ wyst¹pienia du¿ego nieprzewidzianego wzrostu kosztów, co z kolei pozwala sektorowi publicznemu
ustalaæ d³ugoterminowe bud¿ety z wiêksz¹ pewnoci¹.
Alokacja ryzyka projektowego powinna natomiast
stworzyæ bodce dla us³ugodawcy z sektora prywatnego
do doskonalenia zarz¹dzania oraz poprawy wyników
w ramach ka¿dego projektu. Czêstokroæ jakoæ us³ug
osi¹gniêtych w ramach PPP jest lepsza ni¿ jakoæ us³ug w
ramach tradycyjnej realizacji, co jest skutkiem wy¿szej
integracji us³ug ze wspomagaj¹cym kapita³em, wprowadzenia nowatorskich rozwi¹zañ przy wiadczeniu us³ug,
kalkulacji kosztów i optymalizacji w ca³ym okresie realizacji projektu, a tak¿e zachêty do osi¹gania lepszych wyników i oczywicie kar zawarte w umowach o PPP. Dodatkowo przeniesienie odpowiedzialnoci za wiadczenie us³ug publicznych na sektor prywatny, powoduje ¿e
podmiot publiczny jest skoncentrowany na planowaniu
us³ug, monitorowaniu wyników i nadzorze, a nie za na
bie¿¹cym zarz¹dzaniu dzia³alnoci¹ operacyjn¹.
Z formu³¹ PPP zwi¹zane s¹ te¿ widoczne korzyci finansowe. Przede wszystkim zostaj¹ zniesione w znacznym stopniu zwi¹zane z dana inwestycj¹ ograniczenia
bud¿etowe, bowiem
Czynione na pocz¹tku realizacji przedsiêwziêcia nak³ady inwestycyjne, przek³adane s¹ na strumieñ bie¿¹cych
p³atnoci za us³ugi, a poza tym przy finansowaniu danej

inwestycji, mo¿e byæ wykorzystana zdolnoæ pozyskiwania kapita³u d³u¿nego. Mo¿e nast¹piæ ponadto znaczna
redukcja kosztów w ca³ym okresie realizacji projektu,
przy wiadczeniu us³ug operacyjnych i utrzymaniowych,
wytworzona bowiem presj¹ na sektora prywatny, spowoduje minimalizacje kosztów w ca³ym okresie realizacji projektu.
A alokacja ryzyka do strony, która posiada zdolnoæ
do najlepszego zarz¹dzania tym ryzykiem po najni¿szych
kosztach tak¿e mo¿e przynieæ korzystne efekty. Dodatkowo sektor prywatny mo¿e wytworzyæ dodatkowe
przychody, redukuj¹c w ten sposób wysokoæ niezbêdnej dotacji z sektora publicznego.
Realizacja danego przedsiêwziêcia w ramach PPP mo¿e
prowadziæ do unikniêcia rosn¹cego d³ugu sektora publicznego i sfinansowania projektu w taki sposób, aby zad³u¿enie by³o pozabilansowe. Jednak sektor publiczny oraz
u¿ytkownicy us³ugi nadal odpowiadaj¹ za obs³ugê zad³u¿enia, w zwi¹zku z tym nacisk powinien byæ po³o¿ony na
stworzenie struktury sk³adaj¹cej siê z kreatywnych i ekonomicznych sposobów wiadczenia us³ug.

8.9. POTENCJALNE RYZYKA
ZWI¥ZANE Z PPP
Formu³a PPP niesie niestety ze sob¹ wiele zagro¿eñ,
czego przy podejmowaniu decyzji o wyborze realizacji
danego przedsiêwziêcia w tym kszta³cie nie mo¿na pomijaæ. Mo¿e ona bowiem doprowadziæ do utraty kontroli przez w³adze pañstwowe w decyzje dotycz¹ce sposobu i wyceny wiadczonych us³ug, Oprócz tego prywatni
partnerzy mog¹ byæ nara¿eni na spory w miejscu pracy,
problemy finansowe lub na inne czynniki, które mog¹ im
uniemo¿liwiæ wype³nienie podjêtych zobowi¹zañ. Wystarczaj¹cym rozwi¹zaniem tych problemów jest odpowiednio skonstruowana Umowa Koncesyjna oraz ramy
regulacyjne.
W sytuacji, gdy tylko kilka podmiotów prywatnych jest
w stanie odpowiedzieæ na ofertê podmiotu publicznego,
mo¿e pojawiæ siê zagro¿enie, ¿e w tym konkretnym przypadku podmiot publiczny nie skorzysta z dobrodziejstw
p³yn¹cych z wolnej konkurencji. Poza tym, by zapobiec
nadmiernym kosztom us³ug wiadczonych w ramach PPP,
sektor publiczny powinien zagwarantowaæ wzrost efektywnoci oraz korzyci dla konsumentów. W dodatku
w przypadku przedsiêwziêæ w ramach PPP, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zakresy odpowiedzialnoci za wiadczenie us³ug
s¹ mniej przejrzyste dla opinii publicznej, ni¿ w przypadku tradycyjnie wiadczonych us³ug, co mo¿e doprowadziæ do wzmo¿onej krytyki samej instytucji PPP i co za
tym idzie oczywicie i partnera prywatnego.
Przy wiadczeniu us³ug w modelu PPP mo¿e pojawiæ
siê obawa, ¿e koszt us³ug mo¿e wzrosn¹æ, w celu zap³aty prywatnemu partnerowi z jego mar¿y zysku. Jednak
zysk jego powinien byæ realizowany tylko poprzez zwiêkszon¹ wydajnoæ lub poszerzenie us³ugi, a nie poprzez
wy¿sze ceny.
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8.10. KONFLIKT INTERESÓW

ust. 1 pkt. 1) oraz czy partner prywatny musi czy te¿
mo¿e finansowaæ infrastrukturê?

W wielu przypadkach udzia³ sektora prywatnego
w przedsiêwziêciach publicznych czêsto jest postrzegany jako obszar potencjalnych nadu¿yæ, z kolei wspó³praca z sektorem publicznym mo¿e wród przedsiêbiorców
budziæ skojarzenia z czasoch³onnymi procedurami,
brakiem decyzyjnoci i w konsekwencji zamro¿eniem kapita³u. Dzieje siê tak poniewa¿ strony zaanga¿owane
w projekty PPP maja indywidualne cele: sektor publiczny zmierza do osi¹gniêcia wy¿szej wartoci dodanej dla
koñcowego u¿ytkownika, z kolei podmioty komercyjne
d¹¿¹ do maksymalizowania zysków z inwestycji, lecz
zgodnie z definicj¹ partnerstwa, realizacja projektu PPP
powinna przynosiæ korzyci obu stronom. Urzêdnicy
zwracaj¹ uwagê, ¿e przedsiêbiorcy, dla których liczy siê
przede wszystkim zysk, mog¹ próbowaæ go zwiêkszyæ
kosztem mieszkañców np. winduj¹c ceny za wiadczone
przez siebie us³ugi.

Ustawa przes¹dza, w art. 9 ust. 1 (sprzeda¿ z zastrze¿eniem odkupu) i art. 25, i¿ partner prywatny nie mo¿e
byæ w³acicielem mienia bêd¹cego przedmiotem umowy
PPP po zakoñczeniu jej trwania.

8.11. WADY USTAWY O PPP
G³ównym problemem jest to ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa
jest nastawiona na wiêksze przedsiêwziêcia i jednoczenie nie jest przystosowana do realizacji mniejszych, przygotowanych przez gminy. Zad³u¿one jednostki bêd¹ bowiem mia³y k³opot ze skorzystaniem z tej ustawy w jej
obecnym kszta³cie, gdy¿ nie bêdzie ich staæ na prace przygotowawcze, nie mówi¹c ju¿ o realizacji projektu. Przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prawnego
jest zdecydowanie dro¿sze ni¿ tradycyjny przetarg publiczny. Dlatego nowelizacja ustawy powinna przede
wszystkim zmierzaæ do uproszczenia obowi¹zuj¹cych,
zbyt rygorystycznych procedur.
W¹tpliwoci budzi równie¿ centralistyczny system podejmowania (Rada Ministrów), z jednej strony i zdecentralizowany system przygotowania projektów (w ministerstwie)  z drugiej strony. Nasuwa siê pytanie, czy w zwi¹zku z tym Rada Ministrów nie zostanie zasypana lawin¹
wniosków i na jakiej podstawie bêdzie wydawaæ zgodê na
wspó³finansowanie? Mo¿na te¿ mieæ obawy, czy pozostawienie pe³nych kompetencji gminom od pocz¹tku wdra¿ania projektów PPP nie jest zbyt ryzykowne.
Ustawodawca polski, m.in. poprzez brak precyzji
w sformu³owaniach i nie do koñca przemylane definicje
art. 4 ustawy, zawêzi³ mo¿liwoci kontraktów PPP. Literalne czytanie ustawy prowadzi do wniosku, i¿ dopuszcza
ona: projektowanie lub budowê (rozbudowê, przebudowê) wraz z eksploatacj¹ i utrzymaniem lub zarz¹dzaniem
sk³adnikiem maj¹tkowym lub wiadczenie us³ug publicznych oparte na wybudowanych sk³adnikach maj¹tkowych
oraz wiadczenie us³ug publicznych wraz z eksploatacj¹,
utrzymaniem lub zarz¹dzaniem istniej¹cym (niewybudowanym w ramach umowy PPP) sk³adnikiem maj¹tkowym.
Ponadto nie jest jasne, czy przedsiêwziêcie jest obowi¹zkiem wy³¹cznie partnera prywatnego (art. 2 ust. 1
ustawy), czy te¿ mo¿e byæ zadaniem wspólnym (art.15

Z bogatej palety rozwi¹zañ przewidzianych w k.s.h
dotycz¹cych stosunków handlowych ustawa wybiera tylko jedno: zawi¹zanie spó³ki kapita³owej, ograniczonej
ponadto w celu i dzia³alnoci do zakresu okrelonego
umow¹ PPP (art.19 ustawy) Zatem ustawa uniemo¿liwia
przeprowadzenie nastêpuj¹cych operacji przewidzianych
w k.s.h.: ³¹czenie i podzia³ spó³ek, tworzenie grup kapita³owych spó³ek; prywatyzacje spó³ek poprzez sprzeda¿
udzia³ów lub akcji; prywatyzacje spó³ek poprzez podnoszenie ich kapita³u w celu objêcia podwy¿szonego kapita³u przez partnera prywatnego; zawieranie umów miedzy
spó³kami, je¿eli jedna z nich jest podmiotem publicznym.
Stron¹ umowy PPP nie mo¿e byæ pañstwowa i samorz¹dowa spó³ka handlowa (art. 4 ust 3 ustawy).
Ustawa nie daje ponadto mo¿liwoci tworzenia tzw.
spó³ek maj¹tkowych jako podmiotów publicznych bêd¹cych w³acicielem maj¹tku infrastrukturalnego, a zarazem
stron¹ umowy PPP.
Problemem jest tak¿e jêzyk samej ustawy, bardzo czêsto niedoskona³y, nieprecyzyjny i w niedalekiej przysz³oci mog¹cy budziæ sporo w¹tpliwoci interpretacyjnych.
O ile sama idea partnerstwa publiczno-prywatnego jest
niezwykle po¿yteczna i pozwala osi¹gn¹æ wiele korzyci,
o tyle mo¿na zastanawiaæ siê nad celowoci¹ polskiej
ustawy o PPP w jej obecnym kszta³cie.

8.12. UNIA EUROPEJSKA O PPP
Unia Europejska nie definiuje terminu PPP. W opublikowanej w 2004 roku Zielonej Ksiêdze Partnerstw Publiczno-Prywatnych i Prawo Wspólnot Kontraktów
i Koncesji Publicznych zakrela jedynie pewne ramy
mówi¹c i¿ termin ten odnosi siê do form wspó³pracy miêdzy w³adzami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest zapewnienie finansowania, budowy, modernizacji, zarz¹dzania i utrzymania infrastruktury s³u¿¹cej dostarczeniu okrelonych us³ug. Równie¿ prawo
wspólnotowe nie zawiera przepisów bezporednio reguluj¹cych instytucjê partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska wyda³a jedynie wytyczne z których jednoznacznie wynika, i¿ w systemie PPP istotnymi
elementami s¹ zapewnienie konkurencji, zabezpieczenie interesu publicznego, pe³nej spójnoci z przepisami
dotycz¹cymi pomocy pañstwa, wybór najodpowiedniejszego modelu partnerstwa i odpowiednie cele i najbardziej optymalny sposób wykorzystania rodków.
Komisja Europejska w Guidelines for successful Public Private Partnerships (Wytyczne KE) opisuj¹c
mo¿liwe struktury PPP (str. 16 czêæ 1 rozdz. 3) podaje
nastêpuj¹c¹ definicjê: Partnerstwo publiczno-prywatne

67

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

67

2006-11-16, 09:44

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 1-2/10-11/2006

(PPP) jest form¹ wspó³pracy pomiêdzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub wiadczenia
us³ug tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.
Uznaje siê, i¿ w PPP obie strony osi¹gaj¹ pewne korzyci, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie
okrelonych zadañ. Przez umo¿liwienie ka¿demu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, publiczne us³ugi oraz infrastruktura s¹ realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. G³ównym celem PPP jest
zatem kszta³towanie takich stosunków miêdzy stronami, aby ryzyko ponosi³a ta strona, która najlepiej potrafi
je kontrolowaæ.
Komisja Europejska podkrela przy tym, i¿ PPP pozostaje zmieniaj¹c¹ siê koncepcj¹ i nie jest jedynym czy te¿
preferowanym rozwi¹zaniem w odniesieniu do finansowania projektów. Debata nad terminologi¹ w zakresie
definicji PPP odzwierciedla ewolucjê koncepcji PPP oraz
zmiany w systemach regulacyjnych w zakresie definiowania PPP w krajach Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, ¿e PPP powinno zostaæ w sposób rozwa¿ny dopasowane do w³aciwoci konkretnego projektu.
Zapewnienie korzyci z PPP wymaga uznania odpowiednich mocnych i s³abych stron ka¿dego rodzaju struktury oraz d¹¿eñ i celów ka¿dej ze stron. Szczególne znaczenie ma rola sektora publicznego, który mo¿e przekszta³ciæ siê z us³ugodawcy w nadzoruj¹cego umowy
o wiadczenie us³ug.
Ponadto, w wietle stoj¹cych do dyspozycji naszego
kraju funduszy Unii Europejskiej, istotnego znaczenia
nabiera in¿ynieria finansowa i zdolnoæ do pozyskiwanie
w³asnych róde³ wspó³finansowania projektów inwestycyjnych. Du¿e projekty inwestycyjne, wskazywane jako
priorytety zawarte w celach wsparcia Unii Europejskiej
to g³ównie projekty z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury transportowej, w tym drogowej, a tak¿e z zakresu ochrony rodowiska. W takim ujêciu, na dalszy plan
mog¹ zostaæ odsuniête inne potrzeby spo³eczne, wymagaj¹ce inwestowania i modernizacji. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie nale¿y odnotowaæ w sektorze ochrony
zdrowia, w szczególnoci w infrastrukturze szpitalnej.

8.13. ZALECENIA
8.13.1. ROZWI¥ZANIA PRZYJMOWANE
W PRAKTYCE
Bior¹c pod uwagê ustawowe ograniczenia nale¿y przyj¹æ, i¿ wszelkie krajowe umowy PPP wykraczaj¹ce poza
zakres ustawy bêd¹ oparte na przepisach ogólnych prawa europejskiego i polskiego, szczególnie prawa cywilnego i prawa spó³ek.
Do czasu nowelizacji ustawy przepisy definicyjne oraz
przepisy sprzeczne nale¿y interpretowaæ tak, aby daæ jak
najwiêksz¹ swobodê stronom maj¹cym intencjê zrealizowania projektów infrastrukturalnych opartych na koncepcji PPP.

8.13.2. STANDARYZACJA UMÓW
D³ugi czas potrzebny do przygotowania dokumentacji
jest niew¹tpliwie s³aboci¹ projektów PPP poniewa¿
zwiêksza on bowiem pocz¹tkowe koszty przedsiêwziêcia i przesuwa w czasie jego realizacjê ze wszystkimi tego
skutkami finansowymi, spo³ecznymi i komercyjnymi.
Rozwi¹zaniem tego problemu w innych krajach okaza³a
siê standaryzacja dokumentacji PPP. Przyk³adem pañstw
które wprowadzi³y standaryzacjê dokumentacji PPP s¹
Wielka Brytania i Irlandia. W Wielkiej Brytanii Ministerstwo Skarbu przygotowa³o ju¿ trzecia wersjê standardowych dokumentów projektowych (Standardisation of
PFI Contract Private Finance Initioative). Je¿eli partner
publiczny bêdzie chcia³ zawrzeæ umowê w trybie PFI,
która przewiduje istotne odstêpstwa od standardowej
umowy PFI wówczas bêdzie musia³ uzyskaæ zgodê resortu. Rozwi¹zanie to wynika przede wszystkim nie tyle
z faktu, i¿ brak jest w Wielkiej Brytanii kompleksowego
aktu normatywnego reguluj¹cego problematykê PPP (co
nie jest niczym nadzwyczajnym w kulturze prawa opartego na precedensie tzw. common law) lecz z faktu maj¹cego na celu d¹¿enie do zredukowania czasu i kosztów
negocjowania umowy PPP. Standaryzacja wprowadzona
w Irlandii nie jest a¿ tak rygorystyczna jak w Wielkiej
Brytanii bowiem tam wzorce umów nie s¹ dla partnerów wi¹¿¹ce. Standardowe umowy PPP zosta³y tak¿e
wydane we wszystkich stanach w Australii oraz RPA.
W wielu innych krajach dostêpne s¹ natomiast kompleksowe opracowania opisuj¹ce i komentuj¹ce postanowienia typowej umowy PPP. Jest du¿o prawdopodobnym,
¿e na polskim rynku standaryzacja umów PPP mog³aby
odegraæ równie po¿yteczn¹ role, przyczyniaj¹c siê do
przyspieszenia jego rozwoju poprzez zmniejszenie kosztów przygotowania projektu oraz przeniesienie ciê¿aru
negocjacji na zagadnienia cile zwi¹zanie ze specyfik¹
danego partnerstwa. Istnienie wzorcowych umów o PPP
pozwoli³oby tak¿e uczestnikom projektu na precyzyjny
podzia³ oraz wycenê typowych rodzajów ryzyka.

8.13.3. LICZY SIÊ POMYS£
Z kolei przedsiêbiorcy zainteresowani PPP boja siê, ¿e
zostan¹ wykorzystani przez stronê publiczn¹, bo w biznesie liczy siê przede wszystkim pomys³. Ustawa bowiem
pozwala im zg³aszaæ propozycje inwestycji, które mog³yby zostaæ przeprowadzone metod¹ PPP, nie gwarantuje
im, ¿e zostan¹ oni wybrani. Co wiêcej, art. 10 ust. 2 zakazuje wprost traktowaæ inicjatora w sposób uprzywilejowany. W praktyce mo¿e to oznaczaæ, ¿e przedsiêbiorcy bêd¹ siê bali proponowaæ innowacyjne rozwi¹zania,
gdy¿ w ostatecznoci mo¿e z nich skorzystaæ konkurencyjna firma.

8.13.4. POD PATRONATEM RZ¥DU
Kolejnym rozwi¹zaniem, które mog³oby przyczyniæ siê
do rozwoju PPP w Polsce s¹ projekty pilota¿owe, które
mia³yby byæ przeprowadzane pod patronatem administracji rz¹dowej. Dowiadczenia innych pañstw wskazuj¹, ¿e
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to w³anie inspirowane i nadzorowane przez rz¹dowych
fachowców projekty pilota¿owe s¹ pierwszym krokiem
do stworzenia krajowego rynku PPP. W wiêkszoci krajów w których PPP siê rozwija, istnieje odpowiednia centralna, instytucja rz¹dowa o charakterze opiniodawczonadzorczym np. w Czechach PPP jest nadzorowane przez
Ministerstwo Finansów, w Wielkiej Brytanii rynek PPP
jest nadzorowany przez jeden z wydzia³ów w Ministerstwie Skarbu. Istniej¹ tam tak¿e specjalne zespo³y ds. PPP
w resortach zdrowia oraz obrony czy w Agencji Autostrad. W Irlandii natomiast zespo³owi Central Public Private Partnership Unit, który dzia³a w Departamencie Finansów, towarzysz¹ wydzia³y ds. PPP w departamentach
rodowiska i Samorz¹dów, Edukacji i Nauki oraz Przedsiêwziêæ Publicznych. Bior¹c pod uwagê dowiadczenia
w.w pañstw wskazanym jest aby projekty pilota¿owe
przeprowadzane by³y równie¿ w Polsce np. sektorach
(drogowym, kolejowym, wodoci¹gi) gdy¿ stworzy³yby
wiarygodny punkt odniesienia dla kolejnych projektów
PPP. Dlatego te¿ dla wsparcia rozwoju PPP w Polsce
kluczowe znaczenie mia³oby zatem zorganizowanie
w strukturach Ministerstwa Gospodarki zespo³u ekspertów ds. PPP wspó³pracuj¹cych m. in z samorz¹dami,
Urzêdem Zamówieñ Publicznych, organami kontroli finansowej i prywatnymi doradcami.

8.13.5. HYBRYDOWY MODEL PPP
Hybrydowy model PPP polega na jednoczesnym wykorzystaniu w projekcie PPP krajowych rodków publicznych, rodków pozyskiwanych z UE oraz prywatnego
kapita³u. Istnieje sporo korzyci przemawiaj¹cych za
wykorzystaniem hybrydowej metody PPP bowiem z dowiadczeñ krajów starej Unii wynika, ¿e dziêki jej zastosowaniu wspó³praca miêdzy sektorem publicznym i prywatnym przy wspó³udziale UE by³a skuteczna. W przypadku projektów hybrydowych obecnoæ partnera
prywatnego poprawia efektywnoæ i wskanik korzyci.
Natomiast udzia³ UE odgrywa wa¿n¹ rolê z powodu udostêpnienia finansowania oraz uwiarygodnienia projektów
wobec pozosta³ych partnerów. Ponadto Unia zapewnia
tak¿e pokrycie kosztów wstêpnych studiów projektu
i wsparcie instytucjonalne. Rada Europejska wezwa³a
Uniê i pañstwa cz³onkowskie do kontynuowania wysi³ków inwestycyjnych i popierania PPP równie¿ z wykorzystaniem rodków unijnych. Zastosowanie tego
rozwi¹zania wymaga zaanga¿owania rz¹dów i agencji rz¹dowych oraz wsparcia inicjatywy przez polityków i fachowców.

Tab. 7. Przyk³ady partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu hybrydowym
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9. USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
Micha³ Zieniewski

Od ponad roku funkcjonuje ustawa o Partnerstwie Publiczno Prywatnym oraz rozporz¹dzenia wykonawcze do
tej ustawy. Warto siê skupiæ nie tyle na samej ustawie, ile
na aspektach przygotowania projektu z perspektywy sektora publicznego, bowiem ustawa zdecydowan¹ wiêkszoæ
swoich regulacji powiêca tym w³anie zagadnieniom.
Pierwsz¹ istotn¹ kwesti¹ jest rola doradców w przygotowaniu ka¿dego przedsiêwziêcia PPP. Doradcy s¹
kosztowni, jednak¿e zatrudnienie doradców z dowiadczeniem w przygotowywaniu projektów PPP, szczególnie zdobytym w krajach, gdzie Partnerstwo Publiczno
Prywatne jest wdra¿ane od lat, powoduje, ¿e przygotowanie projektu PPP bêdzie sprawne, szybsze i oferuj¹ce
wiêksze bezpieczeñstwo sektorowi publicznemu. Koszt
doradców, który czasami jest wysoki, mo¿e byæ, w przypadku zamkniêcia finansowego projektu, czêciowo
zwracany przez partnera prywatnego. Bêdzie to element
kosztów projektu, na który sektor prywatny uzyska finansowanie i w rezultacie koszt doradcy partnera publicznego mo¿e byæ refinansowany przy zamkniêciu finansowym projektu.
Ustawa o PPP wymaga przeprowadzenia szeregu analiz i dosyæ gruntownego przygotowania siê podmiotu
publicznego do realizacji PPP.
Tych analiz jest kilka. Pierwsza to analiza porównawcza, maj¹ca zwi¹zek z ogóln¹ regulacj¹ ustawy, która
mówi, ¿e projekty PPP mo¿na realizowaæ wówczas, je¿eli korzyci z wybrania tej metody przewa¿aj¹ nad realizacj¹ danego przedsiêwziêcia tradycyjn¹ metod¹ zamówieñ publicznych. Do obliczenia tej relacji przydatne s¹
ró¿nego rodzaju analizy ekonomiczne, zwi¹zane z kosztem realizacji przedsiêwziêcia, zarówno na etapie budowlanym jak i operacyjnym, a tak¿e analizy prawne, analizy
zwi¹zane z oszacowaniem wartoci aktywów, w tym
wartoci koñcowej aktywów po up³ywie okresu ich eksploatacji przez partnera prywatnego. Wszystko to ma
s³u¿yæ temu, aby dowiedzieæ siê, czy metoda PPP jest
metod¹ bardziej lub mniej korzystn¹ od metody tradycyjnej. Nie chodzi tylko o to czy dana metoda jest tañsza
czy dro¿sza, ale aby wykazaæ, ¿e korzyci z wyboru formu³y PPP przewa¿aj¹. Takie korzyci to nie tylko koszt
realizacji przedsiêwziêcia, ale równie¿ na przyk³ad lepsza jakoæ budowanej infrastruktury lub wiêksze zaawansowanie technologiczne. Innymi s³owy  korzyæ z wyboru metody PPP musi byæ wiêksza, nawet w przypadku
wiêkszych kosztów. Przy czym porównuj¹c koszt realizacji inwestycji metod¹ PPP z kosztem realizacji inwestycji metod¹ tradycyjn¹ powinno siê braæ pod uwagê
ca³kowity okres eksploatacji danego obiektu. Przyk³adowo  jeli koncesja czy umowa z partnerem prywatnym
*

CMS cameron McKenna, starszy prawnik

*

bêdzie zawarta na okres na przyk³ad 30 lat, je¿eli wemiemy przyk³ad obwodnicy wokó³ jakiego miasta, to
bierzemy pod uwagê przy obliczaniu kosztów realizacji
takiej obwodnicy metod¹ tradycyjn¹ nie tylko koszt budowy obwodnicy, ale równie¿ zak³adane koszty utrzymania i eksploatacji takiej drogi przez nastêpne 30 lat
przez te organy czy przez te s³u¿by, które tê drogê bêd¹
utrzymywaæ i porównujemy to z kosztem umowy, czy
z kosztem wynagrodzenia partnera prywatnego w tym
okresie przy za³o¿eniu, ¿e przedsiêwziêcie by³oby realizowane metod¹ PPP.
Kolejn¹ wymagan¹ analiz¹ jest analiza stanu prawnego
maj¹tku przeznaczonego na przedsiêwziêcie PPP. Chodzi tu oczywicie o maj¹tek, który stanowi tzw. wk³ad
w³asny sektora publicznego, najczêciej bêdzie to grunt,
ewentualnie istniej¹ca infrastruktura, któr¹ partner prywatny mia³by rozbudowaæ czy zmodernizowaæ. Skutki
braku przeprowadzenia analiz s¹ drastyczne, mianowicie ustawa przewiduje, ¿e umowa zawarta z partnerem
prywatnym bêdzie niewa¿na, je¿eli partner publiczny takich analiz nie przeprowadzi³, st¹d pewnie dosyæ wyczerpuj¹ca regulacja w samej ustawie i rozporz¹dzeniach,
które o tych analizach traktuj¹. Analiza ryzyk i ich wp³yw
na d³ug publiczny jest przedmiotem rozporz¹dzenia wydawanego przez Ministra Gospodarki w porozumieniu
z Ministrem Finansów i Prezesem G³ównego Urzêdu Statystycznego. Jest to bardzo istotne rozporz¹dzenie, okrelaj¹ce kiedy wydatki po stronie sektora publicznego zaliczaj¹ siê d³ugu publicznego. Zasada przyjêta w projekcie rozporz¹dzenia jest taka, ¿e w przypadku kiedy koszt
lub ryzyko zwi¹zane z etapem budowy danego projektu
w ramach umowy PPP oraz przynajmniej jedno z dwóch
ryzyk zwi¹zanych z eksploatacj¹ wybudowanego obiektu: ryzyko dostêpnoci lub ryzyko zapotrzebowania/popytu na us³ugi, jest równie¿ po stronie sektora prywatnego, to generuje to koszty/wydatki, których nie zalicza
siê od razu do d³ugu publicznego danej jednostki bud¿etowej. Ma to zasadnicze znaczenie dla finansów sektora
publicznego oraz sposobu, w jaki dany projekt PPP bêdzie obci¹¿a³ bud¿et, dlatego przy konstruowaniu umowy i przy obarczaniu ryzykiem sektora publicznego, czy
przy podziale tych ryzyk na sektor publiczny i sektor prywatny, nale¿y o tym bezwzglêdnie pamiêtaæ. Niezwykle
wa¿na jest rola doradców, którzy powinni wspomagaæ
sektor publiczny zw³aszcza przy analizie porównawczej.
Potrzebna jest tu znajomoæ rynku, czyli w praktyce znajomoæ bran¿y i umiejêtnoæ opracowania modelu finansowego, który zak³ada³by pewne koszty przedsiêwziêcia
realizowanego tak¹, b¹d inn¹ metod¹. Istotna jest równie¿ alokacja ryzyka. W tabeli nr 8 przedstawiony zosta³
standardowy, czyli za³o¿ony podzia³ ryzyk, pomiêdzy sektorem prywatnym i sektorem publicznym.
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Tab. 8. Alokacja ryzyka
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ród³o:
opracowanie w³asne
Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ pierwsze trzy ryzyka, czyli ryzyko
ukoñczenia budowy obiektu, ryzyko technologiczne zwi¹zane z procesem budowlanym i ryzyko eksploatacyjne, które tutaj powinno byæ jeszcze rozdzielone w³aciwie na ryzyko zatytu³owane jako ogólna dostêpnoæ danego obiektu i ryzyko popytu na us³ugi wiadczone
przez ten obiekt, s¹ po stronie partnera prywatnego.
Ryzyko finansowe, czyli ryzyko kosztów finansowania
przedsiêwziêcia, jest wspólne, chocia¿ regu³¹ jest, ¿e partner
prywatny finansuje samodzielnie koszt budowy inwestycji
oraz zaci¹ga kredyt na tak¹ inwestycjê. Ryzyko finansowe
partnera publicznego mo¿e siê wi¹zaæ ze struktur¹ wynagrodzenia przy danym projekcie oraz mo¿e braæ pod uwagê
koszty makroekonomiczne zwi¹zane z przedsiêwziêciem.
Ryzyko konkurencyjne, czyli ryzyko powstania podobnych obiektów, na przyk³ad konkurencyjnej drogi, powinien wzi¹æ na siebie partner prywatny, jednak w zakresie, w jakim podmiot publiczny, który zawiera umowê z partnerem prywatnym ma wp³yw na to, czy dana
droga, bêdzie wybudowana czy nie. W takim przypadku
ryzyko jest zwykle dzielone.
Ryzyko si³y wy¿szej, czyli opónienia w realizacji budynku czy obiektu lub potencjalne zak³ócenia na etapie
eksploatacji w pewnym stopniu równie¿ musi ponosiæ
podmiot publiczny. Ma to wp³yw na warunki finansowania i uzyskania kredytu przez partnera prywatnego. Banki nie bêd¹ bra³y na siebie ryzyka dzia³añ si³y wy¿szej
w zakresie, w jakim wyst¹pienie przypadku si³y wy¿szej
uniemo¿liwi czy utrudni sp³atê kredytu przez partnera
prywatnego. W takim przypadku podmiot publiczny bêdzie musia³ pewne zobowi¹zania finansowe wzi¹æ na siebie, przynajmniej w tym zakresie, w jakim jest to niezbêdne do obs³ugi kredytu partnera prywatnego. Równie¿
ryzyko rodowiskowe jest dzielone pomiêdzy partnerów. Partner publiczny zwykle bêdzie odpowiada³ za jakoæ maj¹tku przekazywanego podmiotowi prywatnemu
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czyli np. za to, ¿e grunt nie jest zanieczyszczony do momentu przekazania takiego gruntu. Ryzyko wartoci
koñcowej, czyli stan obiektu i infrastruktury przekazywanej przez partnera prywatnego po okresie eksploatacji zwykle powinien wzi¹æ na siebie partner prywatny, bo
to on siê zobowi¹zuje do utrzymywania tego obiektu przez
dany okres, i standard takiego obiektu powinien byæ okrelony w umowie PPP. Ryzyka takie jak dzia³ania w³adz,
zmiany prawa, ryzyko walutowe, czy inne ryzyka makroekonomiczne s¹ najczêciej przedmiotem negocjacji.
Ich rezultat jest czêsto bardzo zró¿nicowany, niemniej jednak w zakresie, w jakim sektor publiczny ma kontrolê nad
tym, co mo¿e siê wydarzyæ w trakcie obowi¹zywania umowy, sektor prywatny bêdzie oczekiwa³, ¿e to ryzyko bêdzie ponoszone w³anie przez sektor publiczny.
Podsumowuj¹c, wskazaæ nale¿y, ¿e wiêkszoæ ryzyk
powinien wzi¹æ na siebie sektor prywatny, z zastrze¿eniem tych kwestii, na które wiêkszy wp³yw ma oczywicie podmiot publiczny i to s¹ równie¿ kwestie zwi¹zane
z generowaniem popytu czy mo¿e raczej z nieprzeszkadzaniem partnerowi prywatnemu w mo¿liwoci sprzeda¿y us³ug, które przez wybudowan¹ infrastrukturê partner prywatny ma wiadczyæ. Aby przygotowaæ projekt
PPP istotne jest wsparcie techniczne i posiadanie takiej
wiedzy technicznej, aby przygotowaæ przetarg w oparciu
o realistyczne za³o¿enia. Nale¿y w pewnym momencie
wyjæ na rynek z projektem PPP i z za³o¿eniem konkurencyjnej oraz atrakcyjnej wspó³pracy z sektorem prywatnym. W zwi¹zku z tym warto jest wesprzeæ siê o doradców technicznych, którzy bêd¹ w stanie zaproponowaæ realistyczne i atrakcyjne zarazem warunki techniczne
dla sektora prywatnego oraz przeprowadziæ analizê stanu prawnego sk³adników maj¹tkowych przeznaczonych
do przedsiêwziêcia PPP. Oczywicie ryzyko stanu prawnego takich sk³adników ponosi sektor publiczny. Je¿eli
uda siê przeprowadziæ te analizy i wiadomo ju¿, ¿e metoda PPP jest najkorzystniejsz¹ metod¹, czy te¿ jest ko-
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rzystniejsza od metody tradycyjnej, mo¿na przyst¹piæ do
og³oszenia przetargu. Ustawa PPP w tej kwestii co do
zasady odsy³a do Prawa Zamówieñ Publicznych ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy, ¿e podmiot ma do
wyboru który z trybów przewidzianych Prawem Zamówieñ Publicznych, a równoczenie jest nara¿ony na sprzeciwy i protesty oraz ca³e dobrodziejstwo Prawa Zamówieñ Publicznych. Pewnym u³atwieniem jest mo¿liwoæ zastosowania trybu negocjacji z og³oszeniem
i ten tryb jest zdecydowanie najlepszy w tak skomplikowanych procesach, jak projekt PPP. Tryb ten zak³ada etap
negocjacji, konsultacji i rozmów miêdzy sektorem prywatnym a publicznym. W przypadku umowy na 20, 30 lat,
która jest kosztowna i skomplikowana, bez tego elementu bezporedniego kontaktu czy negocjacji trudno by³oby osi¹gn¹æ porozumienie. Ustawa o PPP zezwala na zastosowanie trybu negocjacji z og³oszeniem bez koniecznoci wykazywania przes³anek, które normalnie
musia³yby zostaæ wykazane, aby móc zastosowaæ ten tryb.
Wiadomo, ¿e umowa PPP jest umow¹ d³ugoterminow¹.
W tym przypadku restrykcje zwi¹zane z zawieraniem
umów powy¿ej trzech lat, które istniej¹ w Prawie Zamówieñ Publicznych s¹ zniesione i nie dotycz¹ projektu
PPP. Mo¿na wiêc umówiæ siê na 20 lub 30 lat, a nawet
d³u¿ej. Kryteria wyboru partnera prywatnego s¹
w doæ enigmatyczny sposób opisane w Ustawie o PPP.
Mowa o najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów realizacji projektu, który jest mo¿e prób¹ transpozycji zasady money for value, czyli okreleniem, a raczej
postulatem, aby za okrelone pieni¹dze uzyskaæ mo¿liwie
najlepsz¹ jakoæ us³ug. Te kryteria daj¹ wiêksz¹ elastycznoæ w formu³owaniu warunków specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Niestety, w przypadku, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego w ca³oci stanowi zap³ata od sektora publicznego, kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny i innych kryteriów nie stosuje siê. Jako
kryterium w doborze partnera prywatnego mo¿na stosowaæ kryterium wiarygodnoci finansowej i technicznej partnera prywatnego, czyli mo¿na ju¿ na etapie prekwalifikacji zaostrzyæ kryteria dopuszczenia do przetargu
w ten sposób, ¿e bêdziemy oczekiwaæ od oferentów wykazania siê dowiadczeniem technicznym przy realizacji
danych projektów i wiarygodnoci¹ finansow¹.
Warto w tym miejscu wspomnieæ o istniej¹cej ju¿ instytucji w Prawie Zamówieñ Publicznych  koncesji na
roboty budowlane. To równie¿ jest mechanizm, który
pozwala zawieraæ d³ugoterminowe umowy o budowê
i eksploatacjê obiektu przez sektor prywatny i stanowi
pewien konkurencyjny tryb wobec Ustawy o PPP. Z jednej strony, nie wymagane jest przeprowadzenie tych
skomplikowanych analiz, o których mowa w Ustawie
o PPP, z drugiej jednak nie oferuje mo¿liwoci nieobci¹¿ania d³ugu publicznego, je¿eli podzia³ ryzyk bêdzie taki jak
zalecany przez projekt rozporz¹dzenia do Ustawy o PPP.
Wspomniano ju¿ o kryteriach wyboru partnera prywatnego, jako zwyk³ych kryteriach, które powinny siê znaleæ
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poziom
wniesionych kapita³ów w³asnych, poziom i forma oczekiwa-

nego wsparcia finansowego, poziom ceny za budowê i eksploatacjê obiektu, dowiadczenie i sytuacja finansowa akcjonariuszy partnera prywatnego - wszystko to s³u¿y zorientowaniu
siê w rzeczywistej mo¿liwoci wykonania umowy przez sektor prywatny. I ostatni punkt  stopieñ akceptowalnoci projektu umowy PPP, czyli zgoda na w³aciw¹ alokacjê ryzyka.
Chodzi tu o to, aby ju¿ na etapie przekazywania specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za³¹czyæ projekt umowy
o PPP tak, aby jak najwczeniej oferenci mogli przedstawiæ,
które z postanowieñ projektu umowy s¹ akceptowane przez
sektor prywatny. Pozwala to stworzyæ kryterium oceny ofert
i dowiedzieæ siê, na jaki podzia³ ryzyk zgadza siê dany oferent.
Jeli chodzi o przetarg, trudno tak naprawdê oszacowaæ w naszej rzeczywistoci ile przetarg mo¿e trwaæ.
Za³o¿enia s¹ doæ ostro¿ne, niemniej jednak im bardziej
skomplikowany projekt i im wiêksza konkurencja równie¿ pomiêdzy oferentami, tym prawdopodobnie przetarg bêdzie d³u¿szy. Tryb negocjacji z og³oszeniem zak³ada tak zwan¹ kwalifikacjê wstêpn¹, gdzie kryteria nie
powinny wi¹zaæ siê jeszcze ze szczegó³ami wykonania
umowy, czy ze szczegó³ami finansowymi i technicznymi,
a jedynie powinny umo¿liwiæ podmiotowi publicznemu
rozeznanie siê w wiarygodnoci technicznej i finansowej
potencjalnego oferenta tak, aby dopuciæ do przetargu
powa¿nych graczy, i wyeliminowaæ tych, którzy takiej
wiedzy i takiego wsparcia finansowego nie maj¹. Partnerzy prywatni mog¹ tworzyæ konsorcja i to ma znaczenie
równie¿ przy realizacji kontraktów podwykonawczych.
Wa¿ne jest, aby umo¿liwiæ pewn¹ elastycznoæ w formowaniu tych konsorcjów do pónego etapu przetargu,
tak, aby te konsorcja rzeczywicie mog³y byæ najsilniejsze, bo bêdzie to z korzyci¹ dla sektora publicznego.
Ustawa zawiera jedynie jeden lakoniczny przepis, jeli chodzi o tryb, jaki nale¿y stosowaæ przy wyborze podwykonawców partnera prywatnego, mianowicie odsy³a do przepisów Prawa Zamówieñ Publicznych i mówi o tym, ¿e partner prywatny, który nie jest zamawiaj¹cym w rozumieniu
Prawa Zamówieñ Publicznych powinien stosowaæ przepisy tej ustawy dotycz¹ce og³oszeñ i generalnie dbaæ o zasady konkurencyjnoci przy wyborze podwykonawców. Jest
to oczywicie bardzo k³opotliwe dla partnera prywatnego, poniewa¿ on zwykle ma swoich w³asnych podwykonawców, którymi s¹ jego siostrzane spó³ki budowlane czy
eksploatacyjne. Dlatego partnerzy prywatni powinni startowaæ w takich przetargach tworz¹c konsorcja, tak, aby
spó³ki siostrzane, które bêd¹ rzeczywicie realizowa³y
kontrakt bêd¹ budowa³y czy eksploatowa³y dany obiekt,
znalaz³y siê jako cz³onkowie konsorcjum w przetargu. Partner prywatny powinien równie¿ zaproponowaæ sposób
wy³onienia niezale¿nego in¿yniera, podmiot, który bêdzie
z jednej strony monitorowa³ wykonanie umowy PPP i to
zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektu,
a z drugiej strony bêdzie mediatorem pierwszej instancji w przypadku sporów pomiêdzy sektorem publicznym
a sektorem prywatnym. Musi to byæ, jak sama nazwa wskazuje, cia³o niezale¿ne, które bêdzie rozstrzygaæ przede
wszystkim kwestie techniczne, ale równie¿ finansowe,
zwi¹zane z realizacj¹ umowy PPP.

72

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

72

2006-11-16, 09:44

Jak przygotowaæ projekt PPP?

10. JAK PRZYGOTOWAÆ PROJEKT PPP?
Marzena Rytel **, Olga Grygier

Podstaw¹ do sukcesu realizacji inwestycji metod¹ PPP
jest przygotowanie projektu, a w szczególnoci ró¿nego
rodzaju analizy wykonywane przed podjêciem decyzji
o sposobie finansowania i wykonania inwestycji. Analizy
przeprowadzone we wstêpnej fazie realizacji projektu
powinny odpowiedzieæ w pierwszej kolejnoci na pytanie, czy projekt jest op³acalny. Nastêpnym etapem dzia³añ sektora publicznego mo¿e byæ podjêcie decyzji o tym,
czy zasadne jest realizowanie projektu metod¹ PPP.
W projektach PPP szczególnie istotne jest precyzyjne okrelenie oczekiwañ sektora publicznego wzglêdem sektora prywatnego, odnonie ostatecznego zakresu i standardu oczekiwanych us³ug, natomiast jakoæ infrastruktury jest pochodn¹
tych oczekiwañ. Najwa¿niejszym aspektem jest wyegzekwowanie przez sektor publiczny najwy¿szej jakoci us³ug.
Zdefiniowanie oczekiwañ polega na okreleniu parametrów, które powinny spe³niaæ us³ugi wiadczone przez sektor prywatny. W przypadku dróg mo¿na na przyk³ad przyj¹æ kryterium, aby droga by³a przejezdna 24 godziny na dobê,
aby konieczne remonty by³y wykonywane na przyk³ad pomiêdzy godzin¹ pierwsz¹ w nocy i pi¹t¹ rano, aby nawierzchnia spe³nia³a odpowiednie normy i standardy narzucone
przez Uniê Europejsk¹ itp. Rol¹ sektora publicznego nie jest
natomiast narzucenie sektorowi prywatnemu u¿ycia okrelonych materia³ów, czy te¿ wykonywania remontów co 3
lata. To w³anie sektor prywatny bierze na siebie obowi¹zek zagwarantowania wymaganej jakoci us³ug w d³ugim
okresie, a w konsekwencji to sektor prywatny decyduje,
jak¹ technologiê stosowaæ, jakich materia³ów u¿yæ.
Szczegó³owe analizy przeprowadzone na wstêpnym
etapie realizacji projektu powinny równie¿ pokazaæ, czy
dany projekt jest wykonalny, czyli czy mo¿liwe bêdzie
zamkniêcie finansowe.
Bardzo wa¿ny dla sukcesu ca³ego projektu jest mechanizm p³atnoci. Powszechnie mówi siê o tym, ¿e projekty PPP musz¹ byæ samofinansuj¹ce siê, to znaczy, ¿e sektor publiczny oczekuje, i¿ sektor prywatny bêdzie w stanie sfinansowaæ ten projekt z op³at otrzymywanych od
u¿ytkowników danej infrastruktury. Takie podejcie jest
w³aciwe tylko w niektórych przypadkach, tam gdzie
pobierane s¹ takie op³aty. W innych przypadkach, sektor publiczny sp³aca inwestora na podstawie np. p³atnoci za dostêpnoæ czy tzw. ukrytego myta.
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O sukcesie przes¹dzaj¹ dobrze wykonane analizy
wstêpne, a b³êdne ich przeprowadzenie mo¿e spowodowaæ, ¿e np. op³aty za przejazd autostrad¹ bêd¹ tak
wysokie, ¿e u¿ytkownicy autostrady zaczn¹ omijaæ p³atne odcinki albo op³aty za wywóz mieci, bêd¹ takie wysokie, ¿e ludzie zaczn¹, wyrzucaæ mieci do lasu.
Niezmiernie wa¿ne jest to, ¿eby analizy porównywa³y
koszty i korzyci p³yn¹ce z metody tradycyjnej, jak i z metody PPP. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e umowy PPP s¹
zawierane na d³ugi okres czasu  na 20 lat i wiêcej  w³anie dlatego nale¿y zmaksymalizowaæ efektywnoæ tych
umów i tego podejcia. Sektor publiczny oczekuje bowiem, ¿e sektor prywatny buduj¹c dan¹ infrastrukturê,
zbuduje j¹ w taki sposób ¿eby gwarantowa³a cile zdefiniowany poziom us³ug w d³ugim okresie czasu.
W metodzie PPP zazwyczaj stosuje siê mo¿liwoæ okrelenia p³atnoci w ten sposób, ¿e sektor publiczny nie dokonuje ¿adnych p³atnoci a¿ do momentu ukoñczenia budowy obiektu, co oczywicie bardzo mocno motywuje
sektor prywatny, aby przestrzegaæ harmonogramu czasowego. Ta cecha projektów realizowanych z u¿yciem PPP
odbiega w istotny sposób od metody tradycyjnej, gdzie
nagminnie wystêpuj¹ przekroczenia zarówno kosztów jak
i harmonogramu. Z danych dostêpnych z Wielkiej Brytanii wynika, ¿e w przypadku inwestycji realizowanych metod¹ tradycyjn¹, w 70% przypadków jest przekraczany
zarówno bud¿et kosztowy jak i zakres czasowy, natomiast
w projektach PPP nie notowano takich przypadków.
Nastêpnym istotnym elementem analiz jest analiza ryzyk. Je¿eli projekt jest wykonywany metod¹ tradycyjn¹,
wszystkie ryzyka albo ogromn¹ wiêkszoæ tych ryzyk bierze na siebie sektor publiczny. Sektor publiczny zwykle
nie przeprowadza szaczegó³owej analizy ryzyk, nie wycenia ich, nie stara siê przypisaæ prawdopodobieñstwa zaistnienia tych ryzyk, a w konsekwencji niekoniecznie ryzyka
s¹ zarz¹dzane w odpowiedni sposób. Metoda PPP wprowadza tê dyscyplinê: ryzyka s¹ poddawanie szczegó³owej
analizie i s¹ w³¹czone do kalkulacji kosztów, dlatego miêdzy innymi bardzo trudno jest porównywaæ koszty w projektach przeprowadzanych ró¿nymi metodami.
Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest przygotowanie siê sektora
publicznego do argumentacji, dlaczego zosta³a wybrana metoda PPP. Dla sektora prywatnego nie jest to nic nowego,
gdy¿ firma podejmujaca decyzje na temat sposobów finansowania, czy metody finansowania jakiego wiêkszego
przedsiêwziêcia, te¿ przeprowadza studium opcji, przygl¹da siê kosztom i korzyciom wynikaj¹cym z ró¿nych mo¿liwych metod do zastosowania i w odpowiedni sposób argumentuje, dlaczego zosta³a wybrana taka a nie inna opcja.
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W przypadku projektów PPP, gdy mówimy o sektorze
publicznym i o zaanga¿owaniu znacznych rodków finansowych na nastêpne lata, stosowna argumentacja za
jest wyj¹tkowo istotna. Wa¿ne jest, aby ju¿ na wstêpnym etapie sektor publiczny okreli³, jakie korzyci zamierza osi¹gn¹æ i jakie dodatkowe koszty, jeli wystêpuj¹, nale¿y ponieæ, aby osi¹gn¹æ te korzyci. Po zakoñczeniu negocjacji z sektorem prywatnym, mo¿na
powróciæ do tego bilansu kosztów i korzyci i porównaæ
osi¹gniête efekty. Dla przygotowania projektu niezmiernie wa¿ne jest równie¿, aby projektami PPP interesowa³o siê wielu renomowanych graczy rynkowych, wiele podmiotów prywatnych, gdy¿ to w³anie konkurencja zapewni, ¿e sektor publiczny bêdzie w stanie wynegocjowaæ
jak najlepsze warunki umowy.
Przy przeprowadzaniu analiz wstêpnych i rozwa¿aniu
mo¿liwoci realizacji inwestycji, mo¿na równie¿ wzi¹æ
pod uwagê mo¿liwoæ po³¹czenia funduszy unijnych
z metod¹ PPP, czyli ze rodkami prywatnymi w tzw. hybrydowym modelu PPP. Hybrydowy model PPP polega
na ³¹czeniu trzech rodzajów funduszy  to znaczy funduszy unijnych, rodków publicznych krajowych i rodków
prywatnych.
Do tej pory nie ma zbyt wielu przyk³adów realizacji
projektów hybrydowych, poniewa¿ w starych pañstwach
cz³onkowskich nie by³o rzeczywistej potrzeby dokonywania takich po³¹czeñ. Kraje te dysponowa³y dosyæ du¿ymi rodkami w³asnymi, które by³y potrzebne do wspó³finansowania projektów unijnych, w zwi¹zku z tym raczej nie ³¹czono tych dwóch metod.
Analizy, które przeprowadzilimy w PricewaterhouseCoopers pokaza³y, ¿e do tej pory w Europie zosta³o zrealizowanych niewiele ponad 20 takich projektów i jest
to zbyt ma³a liczba, aby projekty te mo¿na by³o uznaæ za
wzorce, które mo¿na powielaæ. Ka¿dy z takich projektów musi byæ potraktowany indywidualnie. Z analiz wynika równie¿, ¿e wiêkszoæ projektów infrastrukturalnych, które s¹ finansowane ze rodków publicznych jest
rozpatrywanych jedynie w kontekcie finansowania tradycyjnego. To znaczy, ¿e jedyne rodki, które s¹ brane
pod uwagê to w³anie rodki publiczne. Jako ¿e fundusze
unijne i fundusze prywatne s¹ ograniczone, po³¹czenie
tych dwóch róde³ finansowania pozwoli³oby na zrealizowanie wiêkszej liczby projektów. Poza tym, po³¹czenie rodków publicznych, unijnych i prywatnych, mog³oby równie¿ prowadziæ do pewnej optymalizacji finansowania. Wnioski wynikaj¹ce z naszych szczegó³owych
analiz podzielilimy na dwie grupy  s¹ to ograniczenia
koncepcyjne oraz ograniczenia instytucjonalne. Rz¹dy
w krajach cz³onkowskich koncentruj¹ siê g³ównie na maksymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych, czyli na tym,
¿eby poziom absorpcji siêga³ stu %. W wyniku tego, naj³atwiej podejmuje siê decyzjê o du¿ych projektach infrastrukturalnych, gdzie mo¿na uzyskaæ maksymalny poziom
dofinansowania, czyli 75-85%. W przypadku hybryd zaanga¿owanie strony prywatnej oznacza ni¿szy (maksymalnie 50%) poziom dofinansowania z Unii (ale daje to
mo¿liwoæ realizacji wiêkszej iloci projektów). Przeszko-

dy instytucjonalne pojawiaj¹ siê w dwóch obszarach 
harmonogramu i procedur, czy te¿ odpowiedniej polityki w stosunku do procedury zamawiania projektów
infrastrukturalnych.
Jak wiemy fundusze unijne musz¹ zostaæ rozdzielone
w ramach siedmioletniej perspektywy bud¿etowej, natomiast wiele projektów infrastrukturalnych ze wzglêdu
na element eksploatacji przekracza ten okres. W zwi¹zku z tym zwiêksza siê niepewnoæ czy fundusze po tej
siedmioletniej perspektywie bêd¹ dostêpne w dalszym
ci¹gu, a co za tym idzie zwiêksza to ryzyko dla obu partnerów  i dla sektora prywatnego i dla sektora publicznego. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ poprzez zaanga¿owanie rodków unijnych jedynie na etapie budowy, natomiast wa¿ne jest równie¿, ¿eby patrzeæ na ca³y cykl
¿ycia projektu, bo to jest kluczowe w projektach PPP
(wiêc równie¿ w przypadku hybrydowych PPP). Dodatkowo w przypadku funduszy strukturalnych rodki
w ca³oci musz¹ zostaæ wykorzystane przed up³ywem
okresu n+2. Inaczej wygl¹da to w przypadku funduszu
spójnoci, gdzie projekt musi siê rozpocz¹æ w okresie
n+2. Je¿eli chodzi o procedury, to w przypadku Polski
i niektórych krajów europejskich istniej¹ ju¿ regulacje
prawne dotycz¹ce PPP, a w wielu innych te regulacje s¹
tworzone. Jako ¿e s¹ to pomys³y ci¹gle nowatorskie, bardzo wa¿na jest promocja tego typu rozwi¹zañ. W Wielkiej Brytanii na przyk³ad istnieje instytucja, która ju¿
w tej chwili jest samodzieln¹ spó³k¹, a powsta³a pocz¹tkowo przy Ministerstwie Finansów, jest to Partnership
U. K. (PUK). Z kolei w Czechach, gdzie PPP nie jest tak
zaawansowane jak w Wielkiej Brytanii, równie¿ powsta³o przy Ministerstwie Finansów Centrum PPP, którego
zadaniem jest w³anie promowanie i dzielenie siê wiedz¹
dotycz¹c¹ partnerstwa. Jeli chodzi o procedury przetargowe to w zasadzie nie istniej¹ jednolite ramy proceduralne dla zamawiania projektów przy wykorzystaniu
metody PPP w Unii Europejskiej. Komisja Europejska
stworzy³a Zielon¹ Ksiêgê, w której omawia zasady Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i udzielania koncesji.
Po podjêciu decyzji o realizacji inwestycji poprzez hybrydowe PPP, bardzo wa¿ne jest zawarcie tej informacji w
aplikacji, któr¹ sk³adamy o fundusze unijne. Komisja Europejska musi byæ zaanga¿owana we wszelkie etapy realizacji zadania i informowana na bie¿¹co o wszystkich
wydarzeniach istotnych dla przebiegu projektu (np. przejêcie projektu przez banki). Niedope³nienie procedur
mo¿e skutkowaæ zwrotem przyznanego grantu. Jest to
dodatkowe ryzyko dla obu stron, bo je¿eli pieni¹dze
z Unii zostan¹ wycofane, to sektor publiczny danego kraju
cz³onkowskiego, bêdzie musia³ je, je¿eli oczywicie bêdzie w stanie kontynuowaæ projekt dalej, wyasygnowaæ
z w³asnej kasy.
Generalnie, instytucje unijne na co dzieñ nie prowadz¹
monitoringu projektów, natomiast oczywicie istniej¹
okrelone regu³y, których nale¿y przestrzegaæ. Mo¿e siê
na przyk³ad okazaæ, ¿e koszty kwalifikowane by³y ni¿sze
ni¿ te, o które aplikowano. Przyk³adem jest lotnisko
w Atenach, które by³o budowane w³anie przy wykorzystaniu hybrydowego PPP. Okaza³o siê, ¿e koszty, które
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zosta³y przedstawione przez rz¹d grecki de facto by³y ni¿sze. W zwi¹zku z tym rz¹d Grecji musia³ zwróciæ oko³o
13 milionów Euro do kasy unijnej.
Istniej¹ oczywicie przyk³ady hybrydowych projektów
PPP w Europie, które zakoñczy³y siê sukcesem. Przyk³adem mo¿e byæ projekt drogowy zrealizowany w Irlandii.
Rz¹d irlandzki zdecydowa³, ¿e chce zbudowaæ drogê
z punktu A do punktu C, ale przez punkt B. Droga z A do
B zosta³a sfinansowana z funduszy unijnych i ze rodków
publicznych, natomiast droga od punktu B do C by³a finansowana w ramach PPP. Nastêpnie eksploatacja ca³oci
drogi zosta³a przekazana firmie, która zosta³a wybrana
w drodze przetargu na budowê odcinka od B do C oraz
eksploatacjê ca³oci tej drogi. Jest to typowa hybryda, która
do tej pory by³a stosowana w Unii Europejskiej.

Korzyci, które wynikaj¹ z innego sposobu finansowania to przede wszystkim ni¿szy koszt. Fundusze unijne
zosta³y zaanga¿owane na etapie budowy w zwi¹zku z tym
koszty budowy zosta³y znacz¹co obni¿one. Wykorzystano równie¿ wszelkie innowacje i mo¿liwoci zarz¹dcze
sektora prywatnego, czym generalnie charakteryzuje siê
PPP. W zwi¹zku z tym wszystkie korzyci wynikaj¹ce
z typowego, tak zwanego czystego PPP równie¿ w tym
przypadku mia³y miejsce.
Jakkolwiek projekty hybrydowe nios¹ ze sob¹ dodatkowe ryzyko warto je równie¿ rozwa¿aæ przy planowaniu
inwestycji d³ugookresowych. Zarówno w przypadku tradycyjnej metody PPP, jak równie¿ metody hybrydowej
podstaw¹ do podjêcia trafnej decyzji jest przeprowadzenie szczegó³owych analiz we wstêpnej fazie projektu.
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11. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
DEPFA
11.1. CO TO JEST PARTNERSTWO
PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)?
§ Partnerstwo publiczno-prywatne jest partnerstwem

pomiêdzy sektorem publicznym a prywatnym, zawi¹zanym w celu realizacji projektu lub wywiadczeniu
us³ugi tradycyjnie zapewnianej przez sektor publiczny, na drodze zawarcia d³ugoterminowych relacji
pomiêdzy sektorem publicznym i prywatnym.

§ Partnerstwa publiczno-prywatne zazwyczaj pos³uguj¹

siê danymi wyjciowymi lub rezultatami us³ug b¹d
wskanikami dzia³alnoci, a nie danymi wejciowymi lub koncepcjami bazuj¹cymi na inwestycjach.

§ W ramach partnerstw publiczno-prywatnych zarów-

no sektor publiczny jak i prywatny posiadaj¹ okre-

*

lone korzyci w stosunku do siebie w realizacji konkretnych zadañ. Pozwalaj¹c ka¿demu sektorowi wykonywaæ to co najlepiej potrafi, us³ugi publiczne i infrastruktura mog¹ byæ zapewnione w sposób jak najbardziej efektywny ekonomicznie.
§ Dlatego te¿ ogólnym celem Partnerstwa publicznoprywatnego jest okrelenie struktury relacji pomiêdzy sektorem publicznym i prywatnym, tak aby ryzyka by³y ponoszone przez te osoby, które s¹ w stanie
kontrolowaæ te ryzyka najlepiej, a wy¿sz¹ wartoæ
us³ug publicznych jest osi¹gana poprzez wykorzystanie umiejêtnoci i kompetencji sektora prywatnego.
§ Najwa¿niejsze jest, aby sektor publiczny bra³ udzia³
w monitoringu i regulowaniu partnerstwa w sposób
zapewniaj¹cy uwzglêdnianie interesu publicznego tak
aby projekt zakoñczy³ siê pomylnie.

Tab. 9. Korzyci PPP

.25=< &,=7<78à8:< 6=(-()(.7<:12 &,
 6]\EV]H XNR F]HQLH SUDF  ZF]H QLHMV]D GRVW SQR ü 
± SU]HQLHVLHQLH RGSRZLHG]LDOQR FL ]D SURMHNWRZDQLH
L EXGRZ  QD VHNWRU SU\ZDWQ\ Z SRá F]HQLX
] SáDWQR FLDPL ]ZL ]DQ\PL ] ]DNR F]RQ\PL SUDFDPL
LGRVW SQR FL GODX \WNRZQLNyZ VNUDFDF]DVEXGRZ\
RUD]U\]\NRRSy QLH 
 3HZQR ü NRV]WyZ ± RGSRZLHG]LDOQR ü SR VWURQLH
VHNWRUDSU\ZDWQHJR]PQLHMV]DPR OLZR üZ\VW SLHQLD
GX HJRQLHSU]HZLG]LDQHJRZ]URVWXNRV]WyZFR]NROHL 
SR]ZDOD
VHNWRURZL
SXEOLF]QHPX
XVWDODü
GáXJRWHUPLQRZHEXG HW\]ZL NV] SHZQR FL 
 6NXWHF]QLHMV]H ERG FH ]DFK FDM FH GR RVL JDQLD
OHSV]\FK Z\QLNyZ ± DORNDFMD U\]\ND SURMHNWRZHJR
SRZLQQDVWZRU]\üERG FHGODXVáXJRGDZF\ ]VHNWRUD
SU\ZDWQHJR GR GRVNRQDOHQLD ]DU] G]DQLD RUD] 
SRSUDZ\Z\QLNyZZUDPDFKND GHJRSURMHNWX
 /HSV]D MDNR ü XVáXJ ± -DNR ü XVáXJ RVL JQL W\FK
Z UDPDFK SDUWQHUVWZD SXEOLF]QRSU\ZDWQHJR MHVW
F] VWRNURü OHSV]D QL  MDNR ü XVáXJ Z UDPDFK 
WUDG\F\MQHM UHDOL]DFML OHSV]D LQWHJUDFMD XVáXJ ]H
PDM WNLHP
ZSURZDG]HQLH
ZVSRPDJDM F\P
QRZDWRUVNLFK UR]ZL ]D  SU]\ ZLDGF]HQLX XVáXJ
NDONXODFMD NRV]WyZ L RSW\PDOL]DFMD Z FDá\P 
RNUHVLH UHDOL]DFML SURMHNWX ]DFK W\ GR RVL JDQLD
OHSV]\FK Z\QLNyZ RUD] NDU\ ]DZDUWH Z XPRZDFK
RSDUWQHUVWZLHSXEOLF]QRSU\ZDWQ\P 
 /HSV]H]DU] G]DQLHSXEOLF]QH±RGSRZLHG]LDOQR ü]D
ZLDGF]HQLH XVáXJ SXEOLF]Q\FK MHVW SU]HQLHVLRQD QD
VHNWRUSU\ZDWQ\5] GNRQFHQWUXMHVL QDSODQRZDQLX
XVáXJ PRQLWRURZDQLX Z\QLNyZ L QDG]RU]H D QLH QD
ELH F\P]DU] G]DQLXG]LDáDOQR FL RSHUDF\MQ 

ród³o: opracowanie wasne
*
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3U]H]Z\FL HQLH RJUDQLF]H  EXG HWRZ\FK ±
QDNáDG\ LQZHVW\F\MQH QD SRF] WNX V 
SU]HNáDGDQH QD VWUXPLH  ELH F\FK SáDWQR FL ]D
XVáXJL
QDZHW JG\ GRVW SQR ü NDSLWDáX
SXEOLF]QHJR MHVW RJUDQLF]RQD SURMHNW\ PRJ  E\ü
QDGDO UHDOL]RZDQH  3RQDGWR PR H E\ü
Z\NRU]\VWDQD ]GROQR ü SR]\VNLZDQLD NDSLWDáX
GáX QHJRSU]H]SRGPLRW\GRVSHFMDOQ\FKFHOyZ
5HGXNFMD NRV]WyZ Z FDá\P RNUHVLH UHDOL]DFML
SURMHNWX±JG\Z\PDJDQHMHVW ZLDGF]HQLHXVáXJ
RSHUDF\MQ\FK L XWU]\PDQLRZ\FK WZRU]RQH V 
VLOQH ERG FH GOD VHNWRUD SU\ZDWQHJR GR
PLQLPDOL]DFML NRV]WyZ Z FDá\P RNUHVLH UHDOL]DFML
SURMHNWX
/HSV]D DORNDFMD U\]\ND ± U\]\NR MHVW DORNRZDQH
GRVWURQ\NWyUDSRVLDGD]GROQR üGRQDMOHSV]HJR
]DU] G]DQLD W\P U\]\NLHP SR QDMQL V]\FK
NRV]WDFK RSW\PDOL]DFMDWUDQVIHUXU\]\ND 
:\SUDFRZDQLH GRGDWNRZ\FK SU]\FKRGyZ ± VHNWRU
SU\ZDWQ\ PR H E\ü Z VWDQLH Z\WZRU]\ü GRGDWNRZH
SU]\FKRG\ UHGXNXM F Z WHQ VSRVyE Z\VRNR ü
QLH]E GQHMGRWDFML]VHNWRUDSXEOLF]QHJR

DEPFA Bank, Przedstawicielstwo w Warszawie
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Partnerstwa publiczno-prywatne rozwinê³y siê znacznie na przestrzeni ostatnich lat i s¹ obecnie na etapie stosowania w ca³ej gamie sektorów takich jak m.in. wiêzien-

nictwo, szpitalnictwo, szkolnictwo, autostrady, koleje,
wodoci¹gi i kanalizacja, transport.

Rys. 27. Przep³ywy finansowe wystêpuj¹ce w projekcie realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 28. Struktura umowna projektu realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
ród³o: opracowanie w³asne
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11.2. POTENCJALNE RYZYKA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO
§ Utrata kontroli przez w³adze pañstwowe /sek-

tor publiczny  wiêksze zaanga¿owanie prywatnego partnera w decyzje dotycz¹ce jak us³ugi maj¹ byæ
wiadczone i wyceniane. Czêsto to powoduje obawy kto tak naprawdê kontroluje wiadczenie us³ug.
Rozwi¹zaniem jest odpowiednio skonstruowana
Umowa Koncesyjna oraz ramy regulacyjne.

§ Partnerstwa publiczno-prywatne stosuje siê tylko

do projektów, gdzie budowê zaczyna siê od zera

Partnerstwa publiczno-prywatne mog¹ byæ stosowane
w kilkunastu rodzajach projektów w tym m.in. renowacje, remonty lub rozbudowa zdolnoci produkcyjnych.
§ G³ównym powodem dlaczego w³adze zawi¹zuj¹

partnerstwa publiczno-prywatne jest unikniêcie
rosn¹cego d³ugu sektora publicznego

rencji  w³adze pañstwowe mog¹ nie byæ w stanie
osi¹gn¹æ korzyci p³yn¹ce z partnerstwa publicznoprywatnego, je¿eli istnieje ograniczona liczba potencjalnych prywatnych partnerów z fachow¹ wiedz¹ lub
zdolnych do odpowiedzenia na zapytanie ofertowe.

G³ównymi powodami promowania partnerstwa publiczno-prywatnego przez w³adze s¹ korzyci zwi¹zane z
wy¿sz¹ efektywnoci¹, krótszy czas realizacji, wiêkszy
zakres nowatorskich rozwi¹zañ, a tak¿e wy¿sza wartoæ
wiadczonych us³ug spowodowana wy¿sz¹ konkurencj¹.
Mo¿liwoæ sfinansowania projektu w taki sposób, aby
zad³u¿enie by³o pozabilansowe jest wa¿nym powodem
zawierania partnerstwa publiczno-prywatnego, lecz nie
powinno byæ jedynym powodem poniewa¿ sektor publiczny oraz u¿ytkownicy us³ugi nadal odpowiadaj¹ za
obs³ugê zad³u¿enia. Nacisk powinien byæ po³o¿ony na
stworzenie struktury sk³adaj¹cej siê z kreatywnych i ekonomicznych sposobów wiadczenia us³ug tak jakby to
by³o w przypadku zarz¹dzania zobowi¹zaniami bilansowymi.

§ Wy¿sze koszty us³ug dla u¿ytkowników  aby

§ Koszt us³ug wzronie w celu zap³aty prywatne-

§ Zawodnoæ us³ug  prywatni partnerzy mog¹ byæ

podatni na spory w miejscu pracy, problemy finansowe lub na inne czynniki, które mog¹ im uniemo¿liwiæ
honorowanie podjêtych zobowi¹zañ. Aby unikn¹æ
tego potencjalnego ryzyka nale¿y w Umowie Koncesyjnej zawrzeæ odpowiednie zapisy oraz zapewniæ
przejêcie praw.

§ Niezdolnoæ do osi¹gniêcia korzyci z konku-

zapobiec wzrostowi kosztów us³ug sektor publiczny
powinien zagwarantowaæ wzrost efektywnoci oraz
korzyci dla konsumentów

§ Spory w miejscu pracy  nawet gdy istniej¹ zbio-

rowe uk³ady pracy, a dzia³alnoæ partnerstwa publiczno-prywatnego podlega prawu pracy, mo¿e wyst¹piæ negatywna reakcja zwi¹zków zawodowych lub
pracowników samorz¹du terytorialnego.

§ Poziom odpowiedzialnoci nie do przyjêcia 

w przypadku istnienia partnerstwa publiczno-prywatnego, zakresy odpowiedzialnoci za wiadczenie us³ug
s¹ mniej jasne dla opinii publicznej ni¿ w przypadku
tradycyjnie wiadczonych us³ug. Mo¿e to spowodowaæ publiczn¹ krytykê partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partnera prywatnego.

11.3. POWSZECHNIE PANUJ¥CE MYLNE
WYOBRA¯ENIA NA TEMAT
PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO
§ Partnerstwa publiczno-prywatne maj¹ zastoso-

wanie tylko do projektów infrastrukturalnych

Partnerstwa publiczno-prywatne mog¹ byæ efektywnym
i nowatorskim sposobem wiadczenia ca³ego szeregu us³ug
i udogodnieñ przez samorz¹d terytorialny. Gdy du¿e projekty infrastrukturalne przyci¹gaj¹ zazwyczaj uwagê publiczn¹, to partnerstwa publiczno-prywatne mog¹ byæ równie¿ stosowane do wiadczenia us³ug, które nie obejmuj¹
projektów kapita³owych. S¹ to na przyk³ad wiadczenie us³ug
dotycz¹cych danych, wywóz mieci oraz utrzymanie dróg.

mu partnerowi jego mar¿y zysku

W³adze czasami s¹ przeciwne partnerstwu publicznoprywatnemu poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e koszty wiadczenia
us³ug wzrosn¹, w zwi¹zku z tym, ¿e prywatny partner
musi zrealizowaæ swój zysk, aby utrzymaæ siê w bran¿y.
Podczas gdy prywatny partner bêdzie musia³ osi¹gn¹æ
zysk, zysk musi byæ wypracowany przy istniej¹cej lub ni¿szej cenie za us³ugê. Zysk prywatnego partnera powinien
byæ realizowany tylko poprzez zwiêkszon¹ wydajnoæ lub
poszerzenie us³ugi, a nie poprzez wy¿sze ceny.
§ Sektor publiczny mo¿e sfinansowaæ koszty us³ug

po ni¿szych kosztach ni¿ sektor prywatny

Sektor publiczny mo¿e czêstokroæ sfinansowaæ projekty po ni¿szych kosztach ni¿ sektor prywatny. Jednak nie
zawsze tak jest. Celem sektora publicznego powinno byæ
skoncentrowanie siê na kosztach ogó³em w ca³ym okresie istnienia partnerstwa publiczno-prywatnego.
§ W partnerstwie publiczno-prywatnym wystêpu-

je tylko dwóch partnerów

W rzeczywistoci istniej¹ dodatkowe strony i interesy, które nale¿y uwzglêdniaæ jako partnerów w partnerstwie publiczno-prywatnym, aby ca³e przedsiêwziêcie siê powiod³o. S¹ to klienci, bêd¹cy beneficjentami
us³ugi oraz pracownicy, którzy bêd¹ prowadziæ dzia³alnoæ eksploatacyjn¹ lub wiadczyæ us³ugê. Partnerstwo
publiczno-prywatne nie mo¿e siê powieæ bez wsparcia
odbiorcy koñcowego us³ugi lub porozumienia miêdzy
ostatecznymi us³ugodawcami. Niezbêdne jest wielostronne partnerstwo, aby pomylnie przenieæ wiadczenie
us³ugi z sektora publicznego do instytucji zwanej partnerstwem publiczno-prywatnym.
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§ Pracownicy sektora publicznego bêd¹ stratni na

partnerstwie publiczno-prywatnym

Zarówno pracownicy zrzeszeni jak i niezrzeszeni
w zwi¹zkach zawodowych czasami obawiaj¹ siê partnerstwo publiczno-prywatnego z powodu potencjalnej utraty pracy lub redukcji pensji lub wynagrodzeñ. Ka¿da umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym musi uwzglêdniaæ miejscowe prawo pracy oraz obowi¹zuj¹ce
zbiorowe uk³ady pracy. Zgodnie z niektórymi wynegocjowanymi umowami o partnerstwie wymagane jest, aby

prywatny partner zatrudni³ pracowników sektora publicznego oraz da³ im gwarancjê pracy oraz wynagrodzenia na odpowiednim poziomie. Wiele korzyci p³yn¹cych
z partnerstwa publiczno-prywatnego takich jak wy¿sza
efektywnoæ oraz wy¿sza jakoæ us³ug zosta³o osi¹gniêtych przez by³ych pracowników sektora publicznego. Do
przyczyn wy¿szej wydajnoci mo¿na zaliczyæ wy¿szy poziom inwestycji w pracowników poprzez szkolenia, transfer technologii oraz dywersyfikacjê umiejêtnoci.

Tab. 10. Rodzaje zadañ publicznych kwalifikuj¹cych siê do zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego
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ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 29. Ró¿nica pod wzglêdem przep³ywów gotówkowych pomiêdzy tradycyjnym wiadczeniem us³ug a us³ugami
wiadczonym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
ród³o: opracowanie w³asne
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Przep³ywy gotówkowe w ramach tradycyjnego
wiadczenie us³ug przez sektor publiczny

§ Ni¿sze koszty eksploatacyjne i utrzymaniowe w cza-

§ Du¿e nak³ady inwestycyjne na pocz¹tku w celu wspar-

Istnieje szereg dzia³añ, które sektor publiczny móg³by
rozwa¿yæ, aby zachêciæ do korzystanie i u³atwiæ korzystanie z partnerstwa publiczno-prywatnego:

cia inwestycji w projekt g³ównie dziêki zdolnoci finansowej finansów publicznych

sie okresu realizacji projektu

Rys. 30. Jak mo¿na usprawniæ partnerstwo publiczno-prywatne?
ród³o: opracowanie w³asne

11.4. POWO£ANIE DORADCÓW
W CELU W£ACIWEGO
PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW
W RAMACH PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO
W przygotowaniu projektu w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego najwa¿niejsze jest, aby sektorowi publicznemu doradza³ podmiot o du¿ym dowiadczeniu zdobytym przy realizacji podobnych projektów. Powinien byæ powo³any doradca finansowy w celu przeanalizowania wykonalnoci projektu, wykonania testów
rynkowych oraz zaprojektowania struktury wariantu
bazowego nadaj¹cego siê do sfinansowania przez bani.

11.5. PRZEP£YWY GOTÓWKOWE
PRZY WIADCZENIU US£UG
W RAMACH PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO
§ Nak³ady inwestycyjne na pocz¹tku s¹ roz³o¿one na

bardziej stabiln¹ strukturê p³acenia zobowi¹zañ
w ca³ym okresie realizacji projektu

§ P³atnoci na rzecz prywatnego partnera s¹ realizo-

wanie w zale¿noci od osi¹ganych przez niego wyników, kryteriów wykorzystania i dostêpnoci

Gwarancje finansowe lub zobowi¹zania Na rynkach finansowych wymagane s¹ gwarancje, aby mo¿na
by³o zaakceptowaæ zobowi¹zania finansowe podmiotów
innych ni¿ pañstwo, w szczególnoci z ograniczon¹ zdolnoci¹ do wypracowywania dochodów. Sektor publiczny powinien rozwa¿yæ wielkoæ gwarancji, której mo¿e
udzieliæ, która powinna byæ odpowiednia dla danego
przypadku.

Ewidencjonowanie w sektorze publicznym Klasyfikowanie kosztów do celów ewidencjonowania przez
w³adze powinno byæ przeanalizowane pod k¹tem zgodnoci z lokalnymi normami rachunkowoci oraz praktyki. Musi zostaæ wyjaniona klasyfikacja kosztów zwi¹zanych z projektami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego tak jak do celu pomiêdzy kosztami bie¿¹cymi
a kapita³em do oceny kosztów rz¹dowych.
Wybór projektu i ocena Znaczne jest przejcie od
wiadczenia i finansowania us³ug przez sektor publiczny
do zaanga¿owania sektora prywatnego w projektowanie, budowanie i specyfikacje wyników, finansowanie
i prowadzenie g³ównych robót infrastrukturalnych
i musz¹ mu towarzyszyæ odpowiednie procedury wyboru oraz oceny, aby zapewniæ korzystny stosunek ceny
do wartoci oraz zabezpieczenie interesu publicznego.
Sondowanie rynku Mo¿e byæ wa¿ne wysondowanie
rynku, aby ustaliæ sk³onnoæ do stosowanie poszczególnych rodzajów projektów w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Sondowanie rynku powinno byæ procesem
oddzielnym od procesu zaopatrzenia, oraz powinno
zostaæ zrealizowane w sposób przejrzysty i uporz¹dkowany. Im wczenie na etapie projektowym zostan¹ zaanga¿owane spó³ki prywatne, tym wiêkszy zakres wykorzystania nowych technologii oraz opracowania nowatorskich metod tworzenia rozwi¹zañ.

11.6. KWESTIE RYZYKA
W projektach infrastrukturalnych wystêpuje szereg
naturalnych rodzajów ryzyka. Zgodnie z kryteriami alokacji ryzyka powinny byæ normalnie ponoszone przez
stronê o najwiêkszych mo¿liwociach do ich oceny, kontroli oraz zarz¹dzania lub przez stronê o najlepszym dostêpie do instrumentów zabezpieczaj¹cych przez ryzykiem, najwiêkszych mo¿liwociach dywersyfikacji ryzy-
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ka lub najmniejszych kosztach ponoszenia ryzyka. Celem
jest zapewnienie, ¿e strona zdolna do redukcji ryzyka by³a
zachêcana do robienia tego, natomiast pozosta³e rodzaje ryzyka s¹ ponoszone przez stronê dla której jest to
najmniej kosztowne.
Sedno finansowania jakiegokolwiek projektu polega na
identyfikacji wszystkich najwa¿niejszych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z projektem oraz rozdzia³ tych ryzyk
wród ró¿nych stron bior¹cych udzia³ w projekcie. Bez
szczegó³owej analizy tych ryzyk na pocz¹tku realizacji
projektu strony nie mia³yby jasnego rozeznania jakiego
rodzaju zobowi¹zania i odpowiedzialnoæ bêd¹ musia³y
wzi¹æ na siebie w zwi¹zku z projektem i w efekcie nie
bêd¹ w stanie rozwa¿yæ w odpowiednim momencie stosownych rodków zmniejszaj¹cych ryzyko.

Ogólne zasady identyfikacji i alokacji ryzyka
§ Szczegó³owa analiza ryzyka powinna byæ przeprowa-

dzona na wczesnym etapie

§ Konkretny rodzaj ryzyka powinien zostaæ alokowa-

ny stronie maj¹cej najwiêksze mo¿liwoci zarz¹dzania nim po najni¿szych kosztach (optymalizacja transferu ryzyka)

§ Ryzyka s¹ alokowane w ramach ró¿nych umów pomiê-

dzy stronami uczestnicz¹cymi w realizacji projektu.

Jest prawdopodobne, ¿e uczestnicy z sektora prywatnego wezm¹ na siebie znane sobie ryzyka (np. projektowanie, finalizacja, eksploatacja itd.)
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12. SZANSE NA ROZWÓJ PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO W WIETLE PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY
Dr El¿bieta Hibner

12.1. IDEA PARTNERSTWA PUBLICZNO 
PRYWATNEGO
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest form¹ d³ugotrwa³ej wspó³pracy sektora publicznego i prywatnego
przy wiadczeniu us³ug. Celem tej wspó³pracy jest osi¹gniêcie obopólnej korzyci, a kluczow¹ cech¹ jest ukierunkowanie na realizacjê celów danego przedsiêwziêcia,
zarówno komercyjnych jak i spo³ecznie u¿ytecznych.1
Stosowanie tej koncepcji przynios³o wymierne korzyci
w rozwoju infrastruktury zarówno w krajach europejskich jak i w innych krajach. Zastosowanie koncepcji PPP
na szersz¹ skalê w Polsce mo¿e przyczyniæ siê do szybszego wzrostu inwestycji w sektorze u¿ytecznoci publicznej i szybszego rozwoju sektora us³ug publicznych.
Idea partnerstwa publiczno-prywatnego przesz³a d³ugi
proces ewolucji, który rozpocz¹³ siê oko³o 40 lat temu
we Francji. Zastosowano wówczas PPP w postaci nak³adów inwestycyjnych sektora prywatnego na rozbudowê i eksploatacjê infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Najszybciej rozwój tej idei przebiega³ w Wielkiej Brytanii, gdzie procesy prywatyzacji stworzy³y podstawy do
stosowania bardziej z³o¿onych mechanizmów wiadczenia us³ug publicznych przez sektor prywatny.
Od roku 1992 w Wielkiej Brytanii z pozytywnym rezultatem przeprowadzono ponad 400 du¿ych projektów
PPP o ³¹cznej wartoci przekraczaj¹cej 20 miliardów funtów szterlingów 2 . Najwiêcej projektów zakoñczono
w dziedzinie ochrony zdrowia (205), szkolnictwa (69),
transporcie i drogownictwie (57), wiêziennictwie i innych dziedzinach w sektorze spraw wewnêtrznych, obronie narodowej (37), ochronie rodowiska naturalnego
(8) i innych. Najnowszym przyk³adem jest rozbudowa
infrastruktury londyñskiego metra.

*

*

Zakres stosowanie koncepcji PPP jest ró¿ny w ró¿nych
krajach, choæ generalnie rozwija siê on na coraz szersza
skalê. Zastosowanie tej koncepcji umo¿liwia pozyskiwanie dodatkowych rodków (spoza sektora publicznego)
na finansowanie przedsiêwziêæ spo³ecznie u¿ytecznych, co
w polskich warunkach ma kluczowe znaczenie, zwa¿ywszy na obecny stan finansów publicznych i prognozowan¹
niewielk¹ zasobnoæ tego sektora w najbli¿szych latach.
Fundamentaln¹ zasad¹ koncepcji PPP jest zachowanie
przez sektor publiczny odpowiedzialnoci za w³aciwy
stan infrastruktury i odpowiedni poziom wiadczenia
danego rodzaju us³ug oraz aktywna wspó³praca z sektorem prywatnym, prowadz¹ca do efektywnej realizacji
danego przedsiêwziêcia.
W przedsiêwziêciach PPP instytucja publiczna i sektor
prywatny zachowuj¹ w³asn¹ hierarchiê celów i zakres
obowi¹zków oraz wspó³pracuj¹ na podstawie jasno zdefiniowanego podzia³u ryzyka i zobowi¹zañ. Rezultatem
tej wspó³pracy jest osi¹gniêcie relatywnie wy¿szej jakoci us³ug ni¿ w przypadku ich finansowania w tradycyjny
sposób.
W praktyce stosowania koncepcji PPP mo¿na wyró¿niæ kilka typów projektów:
§ BTO (Building  Transfering  Operating)  budowa-

nie  przekazanie  zarz¹dzanie,

§ BOT (Building  Owning  Transfering)  budowanie

 posiadanie  przekazanie,

§ BOO (Building  Owning  Operating)  budowanie

 posiadanie  zarz¹dzanie,

§ DBFO (Designing  Building  Financing  Opera-

ting)  projektowanie  budowanie  finansowanie 
zarz¹dzanie.

Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce,
Warszawa, padziernik 2002.
1

2
Adamski T., Raj A.: Finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia, partnerstwo publiczno-prywatne, Koncepcja, metody, podmioty, zarz¹dzanie, kryteria powodzenia, materia³y konferencyjne Zdrowie i Zarz¹dzanie, Kraków 21 marca 2003.
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Rys. 31. Typy projektów w koncepcji PPP
ród³o: opracowanie w³asne

12.2. STRUKTURA PRZEDSIÊWZIÊÆ PPP
Konstrukcja PPP nie jest ograniczona wy³¹cznie do
umowy dwustronnej: jeden przedstawiciel sektora publicznego  jeden przedstawiciel sektora prywatnego.
Stosowane obecnie modele wspó³pracy w zakresie PPP
to na ogó³ z³o¿one struktury z mieszanym kapita³em i
wieloma uczestnikami umowy.
G³ównymi uczestnikami przedsiêwziêcia PPP s¹:
§ instytucja sektora publicznego  zleceniodawca (rz¹d,
w³adze samorz¹dowe, agencje i instytucje pañstwowe),
§ inwestorzy kapita³owi, którzy zwykle tworz¹ prywatna spó³kê (SPV lub spó³ka PPP), za porednictwem
której wspó³pracuj¹ z podmiotem publicznym i g³ównymi podwykonawcami,
§ instytucje finansuj¹ce przedsiêwziêcie,
§ podwykonawcy,
§ inni uczestnicy: m.in. doradcy (prawni, finansowi,
techniczni), instytucje ubezpieczeniowe, agencje ratingowe, instytucje gwarantuj¹ce, itp.

12.3. ZASTOSOWANIE PPP
W WARUNKACH POLSKICH
Zastosowanie koncepcji PPP nie zawsze jest rozwi¹zaniem optymalnym dla realizacji konkretnego celu, s³u¿¹cego zaspokojeniu potrzeb zbiorowych w interesie szeroko rozumianego dobra publicznego. Przyjmuj¹c to zastrze¿enie nale¿y jednak uznaæ, ¿e w warunkach polskich
zastosowanie PPP na szerok¹ skalê mog³oby przynieæ
nieocenione korzyci i staæ siê metod¹ rozwi¹zania wielu pal¹cych problemów spo³ecznych, a tak¿e utrwaliæ
obserwowane trendy wzrostowe polskiej gospodarki.

Ponadto, w wietle stoj¹cych do dyspozycji naszego
kraju funduszy Unii Europejskiej, istotnego znaczenia
nabiera in¿ynieria finansowa i zdolnoæ do pozyskiwanie
w³asnych róde³ wspó³finansowania projektów inwestycyjnych. Du¿e projekty inwestycyjne, wskazywane jako
priorytety zawarte w celach wsparcia Unii Europejskiej
to g³ównie projekty z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury transportowej, w tym drogowej, a tak¿e z zakresu ochrony rodowiska. W tym sensie na plan dalszy
mog¹ zostaæ odsuniête inne potrzeby spo³eczne, wymagaj¹ce inwestowania i modernizacji. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie nale¿y odnotowaæ w sektorze ochrony
zdrowia, w szczególnoci w infrastrukturze szpitalnej.
W sektorze ochrony zdrowia koncepcja PPP mo¿e
i powinna znaleæ szerokie zastosowanie. Do podstawowych korzyci w tym obszarze mo¿na zaliczyæ:
§ poprawa jakoci sieci ogólnodostêpnych szpitali po-

przez modernizowanie istniej¹cych obiektów dla
podwy¿szenia ich jakoci technicznej, sanitarnej
i walorów u¿ytkowych,

§ uzyskanie zaplanowanych zmian modernizacyjnych w

mo¿liwie najkrótszym czasie,

§ obni¿enie lub wyeliminowanie nak³adów inwestycyj-

nych na budowê szpitali ze rodków publicznych,

§ uzyskanie ni¿szych kosztów i lepszej jakoci us³ug szpi-

talnych,

§ roz³o¿enie i wyrównanie w czasie kosztów ponoszo-

nych przez sektor publiczny.3

3
E. Hibner: Zarz¹dzanie w systemie ochrony zdrowia, Wydawnictwo WSHE w £odzi, £ód 2003
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Odpowiednie przygotowanie przedsiêwziêcia PPP wymaga znacznych nak³adów czasu i pracy. Powodzenie
przedsiêwziêcia w du¿ym stopniu zale¿y od wiedzy i dowiadczenia jego uczestników. Zwa¿ywszy na brak polskich dowiadczeñ w tym zakresie, nale¿a³o by pilnie przyst¹piæ do akcji edukacyjnej, korzystaj¹c z dowiadczeñ innych krajów. Oczywicie edukacja powinna byæ poparta
praktyk¹. Wskazane by³oby zatem rozpoczêcie przygotowañ do kilku mniejszych projektów, których realizacja nie
by³aby obarczona zbyt du¿ymryzykiem. Pomog³oby to zidentyfikowaæ istniej¹ce bariery o charakterze prawnym,
organizacyjnym, proceduralnym i finansowym oraz przygotowywaæ stopniowo zmiany u³atwiaj¹ce realizacjê przedsiêwziêæ PPP i obni¿aj¹ce ryzyko ich niepowodzenia.

w ocenie wielu instytucji zarówno wewnêtrznych (NIK)
jak i zewnêtrznych (Bank wiatowy), polska praktyka
gospodarcza oraz wzajemne relacje pomiêdzy sektorem
publicznym i prywatnym s¹ dzi obci¹¿one wysokim ryzykiem korupcji.

Zgodnie z opini¹ ekspertów amerykañskich, wyg³oszon¹ przed uchwaleniem ustawy, do najpowa¿niejszych
przeszkód w stosowaniu koncepcji PPP w warunkach
polskich mo¿na by³o zaliczyæ4 :

12.4. CEL NOWEJ REGULACJI 
ZASADNOÆ UCHWALENIA
USTAWY O PPP

§ brak przepisów umo¿liwiaj¹cych stosowanie PPP na

szersz¹ skalê,

§ ograniczenia w polskim systemie zamówieñ publicznych,
§ zbyt rygorystyczne przepisy ustawy o finansach pu-

blicznych, ujmuj¹ce dzia³alnoæ finansow¹ jednostek
samorz¹du terytorialnego i interpretacja terminu
ca³kowite zad³u¿enie,

§ ryzyko przedsiêwziêcia zwi¹zane z d³ugimi procedu-

rami administracyjnymi,

§ brak przepisów reguluj¹cych zasady wspó³pracy sek-

tora publicznego i prywatnego, gwarantuj¹cych przejrzystoæ tych zasad,

§ system podatkowy nie przystosowany do struktur

publiczno-prywatnych,

§ brak w praktyce ksiêgowania wzorcowych standar-

dów rozliczania PPP,

§ brak odpowiednich regulacji w polskim prawie bilan-

sowym,

§ brak lokalnych precedensów ³agodz¹cych obawy

w stosunku do PPP,

§ brak zdecydowanej polityki rz¹du w zakresie szero-

kiego wykorzystania PPP.

W cytowanych wy¿ej zastrze¿eniach ekspertów bariery
o charakterze techniczno-legislacyjnych by³y stosunkowo ³atwe do pokonania. wiadczy o tym obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa. Wiêksze trudnoci mog¹ byæ zwi¹zane ze zmian¹ nastawienia polityków i urzêdników do realizacji przedsiêwziêæ z udzia³em sektora prywatnego.
Najpowa¿niejsze jednak przeszkody mog¹ byæ zwi¹zane
z wysokimi wymaganiami etycznymi, które s¹ nieodzowne dla efektywnej realizacji projektów PPP. Tymczasem,
szerzej omówiono te aspekty w cytowanym Raporcie Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce.
4

Pogl¹dy na temat metod wprowadzenia do polskiej
praktyki projektów PPP by³y podzielone. Jedni eksperci
uwa¿ali, ¿e wystarcz¹ drobne korekty w obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach zwi¹zanych z prawem finansowym, podatkowym i gospodarczym oraz wyrany sygna³
ze strony w³adz publicznych o przychylnoci dla wprowadzenia PPP. Inni s¹ zdania, ¿e dla dynamicznego rozwoju PPP niezbêdna by³a odrêbna ustawa.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w Art.1. ust 1. i ust. 2. reguluje
zasady i tryb wspó³pracy sektora publicznego i prywatnego, a wiêc dzia³ania, które z mocy innych ustaw od lat
s¹ podejmowane zarówno w praktyce ¿ycia publicznego
jak i w dzia³alnoci gospodarczej. Szerzej rozumiane partnerstwo dwóch wspomnianych sektorów mo¿na odnaleæ zarówno w sferze inwestycji (autostrady) jak i w sferze bie¿¹cego wiadczenia us³ug, finansowanych ze róde³
publicznych (owiata, szkolnictwo wy¿sze, us³ugi medyczne). Co zatem sk³oni³o ustawodawcê do przyjêcia odrêbnej regulacji? Czy nowa ustawa u³atwi czy te¿ utrudni
wspó³pracê? Odpowied na to pytanie nie jest oczywista, choæ warto podj¹æ tak¹ próbê.
Kluczowym zagadnieniem we wspomnianej materii
jest definicja interesu publicznego. Jeli oprzeæ siê na przepisach Art. 2. ust. 1., interes publiczny wi¹¿e siê z kompetencjami podmiotu publicznego. Problem jednak
w tym, ¿e dwa z kluczowych podmiotów prawa publicznego maj¹ domniemany zakres kompetencji (gmina 
w sprawach lokalnych, województwo  w sprawach regionalnych). Potwierdzeniem tej tezy s¹ przepisy Art.4.
w punkcie definiuj¹cym pojêcie przedsiêwziêcia. Dotyczy to zw³aszcza podpunktu d), w którym mowa o przedsiêwziêciach pilota¿owych, promocyjnych, naukowych,
edukacyjnych lub kulturalnych, wspomagaj¹cych realizacjê zadañ publicznych. Oznacza to, ¿e partnerstwo publiczno-prywatne nie jest ograniczone do ustawowo
okrelonych zadañ publicznych, ale mo¿e wykraczaæ
szeroko poza ich zakres, jeli w uzasadnieniu przedsiêwziêcia da siê udowodniæ, ¿e ma ono charakter wspomagaj¹cy. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e ustawowo zapisane
domniemanie kompetencji ma tak¿e swoje odzwierciedlenie w omawianej ustawie.
Jakie zatem nowe zasady wprowadza ustawa, które
powinny regulowaæ anga¿owanie kapita³u prywatnego do
realizacji zadañ publicznych? Odpowied na tak postawiony problem odnajdziemy w dalszych przepisach.
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12.5. WARUNKI DLA EFEKTYWNOCI
REALIZACJI PROJEKTÓW PPP
Ustawodawca zaleca wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego (Art. 3. ust. 1.), je¿eli przynosi to
korzyci dla interesu publicznego w stosunku do innych
sposobów realizacji. Przepis ten nale¿y prawdopodobne
interpretowaæ w ten sposób, ¿e okrelone przedsiêwziêcie nie mo¿e byæ zrealizowane, bo na zaspokojenie potrzeb zbiorowych podmiot publiczny nie ma wystarczaj¹cej iloci pieniêdzy (lub wyczerpa³ swoje mo¿liwoci po¿yczkowe), natomiast podmiot prywatny nie jest sk³onny
do podjêcia zbyt du¿ego ryzyka, ustawodawca dopuszcza wspó³pracê dwóch sektorów o ile zostanie ono poprzedzone wczeniejsz¹ analiz¹ op³acalnoci.
Z korzyciami dla interesu publicznego mamy do czynienia gdy wystêpuje (Art.3. ust.2.):

nie ma wagi dowodu, a badania na wiêksz¹ skalê sprowadzaj¹ siê do banalnego stwierdzenia o wy¿szej efektywnoci prywatnego przedsiêbiorstwa nad przedsiêbiorstwem publicznym.

12.6. CELE PUBLICZNE
W INWESTYCJACH CENTRALNYCH
Na podstawie zapowiedzi przedstawicieli nowego rz¹du, mo¿na pokusiæ siê o wytypowanie g³ównych kierunków inwestowania, finansowanych ze rodków bud¿etu
pañstwa, tak¿e z udzia³em funduszy Unii Europejskiej.
Nale¿¹ do nich:
§ Autostrady
§ Infrastruktura kolejowa
§ Sieæ zak³adów karnych

§ Oszczêdnoæ w wydatkach,
§ Podniesienie standardu wiadczonych us³ug,
§ Obni¿enie uci¹¿liwoci dla otoczenia.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwsze dwa aspekty, to od stuleci czynniki dla których prywatna w³asnoæ i gospodarka rynkowa dowodz¹ swej przewagi nad innymi sposobami organizacji dzia³alnoci gospodarczej (w³asnoæ
publiczna, przedsiêbiorstwa pañstwowe). Problemy
uci¹¿liwoci dla rodowiska s¹ natomiast szczegó³owo
regulowane odrêbnymi przepisami i nadzorowane przez
wyspecjalizowane s³u¿by pañstwowe.
Wobec powy¿szego, trudno sobie wyobraziæ przedsiêwziêcie akceptowalne z punktu widzenia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, a tak¿e nosz¹ce cechy zadañ realizuj¹cych interes publiczny, b¹d wspieraj¹cych te zadania,
dla których nie da³oby siê sporz¹dziæ uzasadnienia dla
racjonalnoci wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego. Z tego punktu widzenia, ró¿norodne przedsiêwziêcia, planowane przez rozmaite podmioty publiczne, zw³aszcza na szczeblu lokalnym i regionalnym, bêd¹
wymaga³y takiej analizy, która najpe³niej wyczerpywaæ
bêdzie w³aciwe przepisy ustawy. Innymi s³owy, to nie
ustawa wyznaczy zakres mo¿liwych przedsiêwziêæ typu
ppp, ale zadania bêd¹ definiowane tak, by da³o siê udowodniæ ich zgodnoæ z ustaw¹.
Przed podjêciem decyzji o wyborze partnera prywatnego, podmiot publiczny musi sporz¹dziæ analizê, w której udowodni miêdzy innymi wiêksz¹ efektywnoæ inwestycji prowadzonej przez podmiot prywatny w stosunku
do podobnego przedsiêwziêcia, realizowanego przez
podmiot publiczny. Prociej rzecz ujmuj¹c, na podstawie
kalkulacji kosztów, sporz¹dzonej przez podmiot prywatny, w³adza publiczna winna dodaæ do nich swoisty narzut wynikaj¹cy z za³o¿onego stopnia marnotrawstwa
rodków w przypadku realizacji przedsiêwziêcia nie przez
przedsiêbiorców, a przez urzêdników. Przeprowadzenie podobnego dowodu wydaje siê dziecinnie ³atwe. Problem w tym, ¿e pos³u¿enie siê konkretnym przyk³adem

Czy w wybranych dziedzinach znajdzie zastosowanie
partnerstwo publiczno-prywatne, czas poka¿e. Na razie mo¿emy opieraæ siê na przewidywaniach, wynikaj¹cych z pierwszych dokumentów programowych gabinetu K. Marcinkiewicza. Wynika z nich, ¿e obecny rz¹d
zamierza odejæ od koncesjonowania budowy autostrad
i zrezygnowaæ w tej materii z us³ug sektora prywatnego na rzecz realizacji tych inwestycji przez inwestora
publicznego.
Argumentacja rz¹du wydaje siê niepodwa¿alna: dotychczas zbudowane, nieliczne odcinki autostrad wskazuj¹,
¿e koszt budowy 1 km autostrady w uk³adzie PPP jest
znacznie wy¿szy od analogicznej inwestycji, realizowanej przez podmiot publiczny. Ponadto, niepokoj¹ tak¿e
informacje o zani¿onych parametrach technicznych autostrady wybudowanej przez kapita³ prywatny, polegaj¹ce na zastosowaniu cieñszej warstwy dywanika bitumicznego, w stosunku do norm przyjêtych w Unii Europejskiej. Te dowiadczenia, choæ uzasadniaj¹ decyzjê
rz¹du, nie wspieraj¹ argumentów na rzecz szerszego stosowania PPP w tej dziedzinie.
Infrastruktura kolejowa jest w odmiennej sytuacji. Tu
rz¹d zapowiada inwestowanie w modernizacjê infrastruktury i taboru z udzia³em podmiotu zewnêtrznego w stosunku do PKP. Jeli uwzglêdniæ ogromn¹ dekapitalizacjê
i przepaæ technologiczn¹ pomiêdzy transportem kolejowym w Polsce i w UE, mo¿e siê okazaæ, ¿e koncepcja
PPP z udzia³em zagranicznego kapita³u prywatnego bêdzie jedyn¹ szans¹ na modernizacjê tej bran¿y.
Trudno na dzi oceniæ perspektywy róde³ inwestowania
w wiêziennictwo. Fakty s¹ bezsporne: ponadnormatywne
zagêszczenie istniej¹cych zak³adów karnych (o oko³o 20 tys.
osadzonych) oraz brak mo¿liwoci wykonania kary w stosunku do ponad 30 tys. skazanych. Nowy Minister Sprawiedliwoci zapowiada plany adaptacji zabudowañ popegeerowskich oraz obiektów po zlikwidowanych jednostkach wojskowych na cele wiêziennictwa. Nie wskazuje jednak róde³
finansowania tych zadañ. Wydaje siê, ¿e dowiadczenia Wielkiej Brytanii w rozwi¹zaniu problemu braku miejsc w wiêzie-
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niach z zastosowaniem PPP mog¹ okazaæ siê bardzo u¿yteczne dla Polski.

Silna pozycja gminy wydaje siê uzasadniona z wielu wzglêdów, choæ nie t³umaczy to s³aboci dwóch pozosta³ych
szczebli: powiatów i województw.

12.7. PRZEDSIÊWZIÊCIA INWESTYCYJNE
DLA ROZWOJU REGIONALNEGO

Koniecznoci wzmocnienia roli województw we
wspieraniu rozwoju pañstwa prawie nikt dzi w Polsce
nie kwestionuje. Znacznie gorsza w tym wzglêdzie jest
pozycja powiatów. Przede wszystkim nie zosta³a przes¹dzona ich docelowa liczba, Co jaki czas, zw³aszcza przy
okazji kampanii wyborczych, pojawiaj¹ siê propozycje likwidacji od 30% do nawet 60% liczby istniej¹cych powiatów. Kilka autorytetów podwa¿a w ogóle sens powo³ania powiatów w reformie administracji publicznej
z 1998 r. Jeli jednak odrzuciæ skrajne rozwi¹zania, warto rozwa¿yæ poszerzenie kompetencji powiatów, kosztem niektórych zadañ rz¹du centralnego, nie naruszaj¹c
przy tym pozycji gmin. Powiaty, zw³aszcza utworzone na
obszarach wiejskich (nazywane powiatami ziemskimi)
maja do odegrania analogiczn¹ rolê jak du¿e miasta,
w tym miasta metropolitalne. Do g³ównych zadañ, o które nale¿y wzmocniæ powiaty, to rozwój rynków lokalnych, w tym budowanie silniejszych instytucji wspieraj¹cych lokalne rynki pracy. Agencje rozwoju lokalnego,
mikrofundusze skierowane do kandydatów na przedsiêbiorców, instytucje koordynuj¹ce szkolenia w poszukiwanych zawodach, a tak¿e zrzeszenia producentów, spó³dzielców, gospodarstw agroturystycznych i innych form
z dziedziny przedsiêbiorczoci spo³ecznej mog¹ z powodzeniem zaistnieæ jako podmioty PPP.

Polityka rozwoju regionalnego w Polsce wymaga znacznego wsparcia przez nowe rozwi¹zania instytucjonalne.
Ustawa o samorz¹dzie wojewódzkim nie daje dobrych
podstaw prawnych do prowadzenia efektywnej polityki
regionalnej zarówno w skali pañstwa jak i w skali poszczególnych województw. Województwa i Urzêdy Marsza³kowski s¹ dzi nadmiernie obci¹¿one zadaniami prowadzenia podmiotów w dziedzinie kultury, zdrowia i pomocy spo³ecznej. Zadania te mog³yby byæ z powodzeniem przekazane
do prowadzenia przez miasta  stolice województw. Przyk³adowo, zupe³nie nieracjonalny podzia³ instytucji kultury (teatry) na miejskie i wojewódzkie, przyczynia siê do braku koordynacji polityki repertuarowej. Podzia³ na szpitale o zasiêgu lokalnym i regionalnym, funkcjonuj¹ce na obszarze jednego
miasta, uniemo¿liwia skuteczn¹ restrukturyzacjê ³ó¿ek.
Województwa odci¹¿one od podobnych zadañ mog³yby swój
potencja³ skierowaæ w stronê rozwoju regionalnego, zw³aszcza w obszarze budowania strategii rozwojowych i lepszego
wykorzystania rodków z UE.
Dla realizacji zadañ z zakresu rozwoju regionalnego
wydaje siê konieczne utworzenie nowych instytucji,
wspieraj¹cych te zadania. Mo¿na tu przyk³adowo wymieniæ takie, które skutecznie dzia³aj¹ w innych krajach UE
lub w wybranych, dobrze dzia³aj¹cych polskich województwach. Po¿ytecznym rozwi¹zaniem mog³oby byæ
utworzenie Instytutów Rozwoju Regionalnego  jednostek badawczo rozwojowych, wspó³pracuj¹cych zarówno z regionalnym zapleczem akademickim jak i z sektorem biznesu. Powinny z nimi wspó³dzia³aæ Regionalne
Centra Innowacji. Warto by wzmocniæ i rozszerzyæ na
wszystkie województwa Regionalne Fundusze Porêczeniowe. We wszystkich wspomnianych instytucjach
wspó³praca sektora publicznego i prywatnego mog³aby
przynieæ nieocenione korzyci.
Warto tak¿e uwzglêdniæ instytucjê zaproponowan¹
w projekcie ustawy o PPP z 18 lutego 2004 r. Jest ni¹ Rada
Regionalna Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zgodnie
z zadaniami, które im przypisa³ wspomniany projekt, mog³yby one przyczyniæ siê zarówno do popularyzacji idei PPP
jak i do wspó³dzia³ania ró¿nych szczebli administracji publicznej.Wspó³dzia³anie nowo powo³anych instytucji mog³oby przyczyniæ siê do zdynamizowania inwestycji na rzecz
szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, a tak¿e u³atwiæ i przyspieszyæ tworzenie sieci wspó³pracy z uwzglêdnieniem zasad jawnoci i przejrzystoci dzia³ania.

12.8. LOKALNE ZADANIA INWESTYCYJNE
Obecny kszta³t ustrojowy pañstwa, w czêci dotycz¹cej samorz¹du terytorialnego, w sposób widoczny faworyzuje gminy sporód trzech szczebli tego samorz¹du.

Realizacja podobnych zadañ wymaga jednak spe³nienia
kilku warunków o charakterze politycznym, prawnym
i finansowym:
§ Wola dalszej decentralizacji kompetencji,
§ Zmiany w systemie podatkowym (zwiêkszenie docho-

dów powiatów, wprowadzenie podatku katastralnego),

§ Zmiany w przepisach o zagospodarowaniu prze-

strzennym i gospodarce gruntami,

§ Wprowadzenie standardów planowania d³ugotermi-

nowego i koordynacji strategii rozwojowych.

W zakresie zadañ inwestycyjnych realizowanych ze
rodków publicznych na szczeblu lokalnym, niezbêdnym
wydaje siê wzmocnienie regulacji przeciwdzia³aj¹cych
korupcji i nadu¿ywaniu funkcji publicznych w interesie
prywatnym. Powi¹zania funkcjonariuszy publicznych (radni i urzêdnicy) z kapita³em prywatnym (w³aciciele firm
staj¹cych do przetargów) wydaje siê dzi g³ównym zagro¿eniem i barier¹ w stosowaniu PPP na szersz¹ skalê.

12.9. SZANSE
Partnerstwo publiczno-prywatne jest w Polsce po¿¹danym modelem zaspokajania potrzeb zbiorowych i aspiracji
polskiego spo³eczeñstwa. W tym zakresie omawiana ustawa wype³nia po¿yteczn¹ rolê edukacyjn¹, choæ jej przepisy
nie wprowadzaj¹ istotnych zmian do porz¹dku prawnego.
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Szanse na rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w wietle przepisów nowej ustawy

Upowszechnienie zasad budowania PPP mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia tempa inwestycji, a w lad za tym
do przyspieszenia rozwoju gospodarczego.
Dobra praktyka PPP mo¿e u³atwiæ absorpcjê funduszy
UE i zmniejszyæ zaanga¿owanie rodków publicznych
w ramach tzw. wk³adu w³asnego.

12.10. ZAGRO¯ENIA

której mo¿na by unikn¹æ stosuj¹c inne obowi¹zuj¹ce
przepisy, takie jak domniemanie kompetencji w ustawach
samorz¹dowych, kodeks cywilny, ustawa o zamówieniach publicznych.
Brak rozwi¹zañ instytucjonalnych nakazuj¹cych jawnoæ
procedur i umo¿liwiaj¹cych skutecznoæ nadzoru mo¿e
przynieæ skutki w postaci niechêci do stosowania PPP
zarówno w odniesieniu do organów w³adzy publicznej
jak i prywatnego kapita³u.

Wprowadzenie ustawy o PPP niesie zagro¿enie przewlek³oci procedur w realizacji potrzebnych inwestycji,

87

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

87

2006-11-16, 09:44

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 1-2/10-11/2006

13. NEGOCJACJE
Andrzej Koz³owski
Kluczowym elementem, który trzeba wzi¹æ pod uwagê
przy prawie ka¿dym projekcie PPP jest fakt, i¿ du¿¹ rolê
bêdzie odgrywa³ nie tylko podmiot prywatny ale równie¿
bank, który finansuje podmiot prywatny. Wiêkszoæ rodków (70-80 %) na zrealizowanie projektu PPP pochodzi
z instytucji finansowych i bankowych; umo¿liwia to sektorowi prywatnemu zrobienie dziesiêciu projektów zamiast
jednego, ze wzglêdu na mechanizm dwigni finansowej. Sektor prywatny mo¿e zrobiæ znacznie wiêcej projektów realizuj¹c je sukcesywnie. Mankamentem tego rozwi¹zania jest
to, ¿e z racji ostro¿noci banków w zakresie ryzyka, stopieñ skomplikowania umów i w ogóle ca³ej struktury PPP
jest znacznie bardziej rozbudowany. Oczywicie, w przypadku bardzo ma³ego projektu PPP, gdzie nie s¹ zaanga¿owane instytucje finansowe, ca³y ten proces mo¿na uprociæ. Wiêkszoæ jednak projektów ma wartoæ 10 czy 15
milionów euro i prawdopodobieñstwo finansowania bankowego w ich przypadku jest prawie pewne.
Podstaw¹ projektu realizowanego w ramach PPP jest
umowa pomiêdzy instytucj¹ sektora publicznego a prywatn¹ spó³k¹. Ta prywatna spó³ka jest spó³k¹ specjalnego przeznaczenia, powo³an¹ specjalnie do realizacji danego projektu. Nieraz s¹ to firmy budowlane, które bêd¹
projekt budowaæ, w innym przypadku firmy eksploatacyjne, które bêd¹ obiekt PPP eksploatowaæ. Kolejnym
elementem PPP jest instytucja finansowa, która daje
wsparcie kredytowe w wysokoci od 70 do 80 %; pozosta³e 20 czy 30 % bêdzie pochodzi³o od udzia³owców
jako kapita³ w³asny. Nastêpnym elementem s¹ instytucje
ubezpieczeniowe, niezwykle wa¿ne z punktu widzenia
wskazanego ryzyka. Niektóre ryzyka mo¿na zwyczajnie
ubezpieczyæ, w tym wypadku ryzyko jest przerzucone
na podmiot spoza sfery partnerów prywatnego i publicznego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie ryzyka
uda siê ubezpieczyæ. Ostatnim sk³adnikiem procesu PPP
jest niezale¿ny in¿ynier, którego kluczowa rola nie tylko
podczas okresu realizacji i budowy inwestycji obejmuje
funkcje nadzoru nad ca³oci¹ przedsiêwziêcia. Pilnuje on
czy projekt jest dobrze realizowany przez okres eksploatacji, a w przypadku niedoci¹gniêæ raportuje bezporednio do sektora publicznego.
Czym¿e jest zatem umowa o PPP? Umowa o partnerstwie jest to umowa pomiêdzy partnerem publicznym
i partnerem prywatnym, który jest wybrany w drodze
przetargu; jest to zatem typ umowy cywilno-prawnej.
Ustawa nie precyzuje dok³adnie kszta³tu umowy, ale
wskazuje pewne aspekty umowy, które powinny siê znaleæ w ka¿dej umowie PPP. Umowa ma charakter d³ugoterminowy, (okres mo¿e wykraczaæ poza 30 lat) dzieli
ona ryzyka pomiêdzy sektor prywatny i publiczny.
*

CMS Comeron McKenna, partner Zarz¹dzaj¹cy

*

W zwi¹zku z mo¿liwym okresem trwania umowy oraz
jej potencjalnym skomplikowaniem kluczowa jest rola dowiadczonych doradców, dbaj¹cych o tak¹ konstrukcjê
umowy ¿eby odpowiednio zabezpiecza³a ona interesy
sektora publicznego.
W przypadku umowy PPP s¹ dwa podstawowe etapy
¿ycia projektu partnerskiego:
§ etap budowy lub modernizacji,
§ etap eksploatacji.

Umowa PPP posiada wiele stron. Dla umów PPP szczególne znaczenie ma funkcja niezale¿nego in¿yniera. Przewidywane wynagrodzenia i koszty niezale¿nego in¿yniera s¹ ujête w ramach projektu, sektor prywatny ponosi
zatem te koszty. In¿ynier ten jest niezale¿ny w tym sensie, ¿e raportuje jednoczenie do sektora prywatnego
jak i do publicznego oraz do banków i jak wspomniano
bardzo czêsto rozstrzyga on techniczne spory, które
mog¹ pojawiæ siê przez okres budowy oraz eksploatacji.
Jest to wiêc mechanizm rozwi¹zywania sporów przewidziany w umowie. W obszarze zezwoleñ umowa PPP
musi mówiæ, kto i za które zezwolenia jest odpowiedzialny; umowa oczywicie musi opisywaæ aspekty projektowania i budowy tego obiektu. Zakoñczenie etapu budowlanego jest bardzo wa¿ne i tutaj ponownie rola niezale¿nego in¿yniera obejmuje kontrolê stanu budowy
i porównanie tego przewidzianego z tym oddawanym do
eksploatacji.
W kolejnym etapie umowa okrela szczegó³y eksploatacji i utrzymania obiektu. Niezwykle wa¿ne jest, aby
sektor publiczny w umowie bardzo dok³adnie sprecyzowa³ swoje wymagania.
Kolejnym elementem jest wynagrodzenie za dostêpnoæ.
W przypadku projektu PPP gdzie znaczna czêæ, czy ca³e
wynagrodzenie, jest z sektora publicznego  bardzo wa¿ne jest ¿eby w umowie by³o okrelone, jaki jest system
monitoringu i ewidencja przebiegu kontraktu, czy bardzo
s¹ sprecyzowane wymogi. Bardzo czêsto stosuje siê kary
za niedotrzymania w pewnym standardzie oraz bodce 
bonusy, je¿eli jakoæ us³ugi przez sektor prywatny jest lepsza ni¿ przewidziana w umowie. Z tego te¿ wzglêdu aspekt
monitorowania jest bardzo wa¿ny. Sektor publiczny jest
za to odpowiedzialny, ale te¿ musi polegaæ na niezale¿nym in¿ynierze, by by³o to skutecznie wykonane. Odszkodowania s¹ niezwykle wa¿nym elementem dla sektora
prywatnego; ju¿ na pocz¹tku musi byæ przewidziane jaki
bêdzie re¿im rekompensaty. Musi to byæ sprecyzowane,
tak aby nie by³o pola do ró¿nych interpretacji, przez które
sektor publiczny mo¿e siê naraziæ na du¿e odszkodowanie. Oczywicie umowa musi okreliæ dok³adnie zakres
obowi¹zków partnera prywatnego i te¿ bardzo wa¿ny jest

88

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

88

2006-11-16, 09:44

Negocjacje

aspekt podwykonawstwa. Prywatnym podmiotem jest
bardzo czêsto spó³ka specjalnego przeznaczenia i ta spó³ka mo¿e podzlecaæ poszczególnym podmiotom dane dzia³ania czy ewentualnie dalsze utrzymanie projektu.
Refinansowanie partnera prywatnego jest kolejnym bardzo wa¿nym aspektem. Bardzo czêsto prywatny podmiot
w przypadku realizacji projektu PPP finansuje 60-70%
z banku, przez okres budowy ryzyko jest wiêksze, ale gdy
projekt jest skoñczony i przez pierwsze 2-3 lata jest eksploatowany bardzo czêsto nastêpuje refinansowanie projektu. Polega to na tym, ¿e bank daje jeszcze wiêksz¹ dwigniê finansow¹, jeszcze wiêcej pieniêdzy wk³ada do projektu, pojawia siê element zysku nadzwyczajnego dla
prywatnego partnera, który z punktu widzenia sektora
publicznego w³aciwie powinien byæ dzielony. W projektach angielskich na pocz¹tku by³o tak, ¿e ten nadzwyczajny
zysk nie by³ dzielony przez sektor prywatny i w takim przypadku sektor ten bardzo czêsto mia³ zwrot kapita³u 2030 %. Istotne jest wiêc, aby ten element przewidzieæ i aby
odpowiednio siê podzieliæ tym zyskiem z prywatnym partnerem. Oczywicie zysk ten jest przychodem dla sektora
publicznego  dla gminy, czy dla rz¹du.
Kolejnym elementem jest tzw. si³a wy¿sza. Zdarzaj¹ siê
ró¿ne wypadki, czy to powodzie, czy inne klêski ¿ywio³owe, które musz¹ byæ przewidziane i musz¹ byæ odpowiednio zapisane w umowie. Musi byæ wiêc okrelony
ca³y re¿im tych p³atnoci.
Ubezpieczenia stanowi¹ bardzo skomplikowany element, wystêpuj¹cy przy ka¿dym typowym projekcie PPP.
Sektor publiczny wybiera doradcê ubezpieczeniowego,
który okrela w optymalny sposób, które ryzyka op³aca
siê ubezpieczyæ oraz wyceni przewidywalny koszt tych
ubezpieczeñ. Koszt ubezpieczenia jest przerzucony na
sektor prywatny i dlatego staje siê kosztem sektora prywatnego, ale porednio jest te¿ kosztem sektora publicznego. Nale¿y odpowiednio wybraæ skalê ubezpieczenia ka¿da umowa musi przewidywaæ jak jest rozwi¹zana
z ró¿nych powodów, czy naruszy to sektor prywatny,
jaki jest re¿im rekompensaty, jakie s¹ kary. Sektor publiczny musi mieæ mo¿noæ rozwi¹zania umowy, ale
w zwi¹zku z tym musi siê te¿ liczyæ, ¿e powinna byæ okrelona rekompensata dla sektora prywatnego. To na co
banki zwracaj¹ uwagê to przypadek gdy sektor publiczny
zdecyduje siê odst¹piæ od umowy, ma na przyk³ad inn¹
wizjê, czy chce przej¹æ projekt. W tym wypadku bank musi
wiedzieæ, ¿e przynajmniej jego kredyt bêdzie sp³acony, a
rekompensata bêdzie pokrywa³a finansowanie.
Rozwi¹zanie sporów zarówno typowych jak i powa¿nych
oczywicie mo¿e byæ rozstrzygniête przez eksperta  niezale¿nego in¿yniera. W bardzo powa¿nych przypadkach przewidziany jest oczywicie Arbitra¿ czy S¹d Powszechny.
W przypadku etapu zakoñczenia negocjacji i umowy PPP,
druga czêæ takich negocjacji umowy PPP to finansowanie
projektu PPP, podpisanego miêdzy sektorem publicznym
a sektorem prywatnym. Nastêpnie podmiot prywatny musi
ten ca³y projekt sfinansowaæ i musi zawrzeæ odpowiednie
umowy z bankami. Umowy z bankami s¹ bardzo skomplikowane. Czêsto banki kredytuj¹ znaczn¹ kwot¹ spó³kê spe-

cjalnego przeznaczenia, i jest nowa, która bardzo czêsto
ma stosunkowo ma³y kapita³. W takiej sytuacji banki u¿ywaj¹ formu³y, która nosi nazwê Project Finance, gdzie kluczowym ród³em sp³aty kredytu przez d³ugi okres czasu jest sektor publiczny. W tym wypadku nie ma zabezpieczenia na aktywach; jest to typowa cesja, ale bank nie mo¿e siê zaspokoiæ
ryzykiem przejêcia projektu i sprzeda¿y. Musi wiêc zadowoliæ siê tym, ¿e umowa cywilno-prawna PPP jest na tyle mocno skonstruowana, ¿e zapewni, nieprzerywalnoæ strumienia pieniêdzy w okresie kredytowania. Dlatego umowa PPP
musi byæ odpowiednio wynegocjowana nie tylko
z punktu widzenia sektora prywatnego, ale te¿ i publicznego, bo je¿eli bêdzie le skonstruowana umowa PPP i nie
uwzglêdni oczekiwania banków to sektor prywatny zwyczajnie nie bêdzie móg³ sfinansowaæ tego projektu i projekt
nigdy nie bêdzie zrealizowany. Na etapie przygotowania
element oczekiwañ banku musi byæ przewidziany, zarówno w strukturze projektu jak i umowie PPP. Zatem zabezpieczenie banków obejmie przep³yw rodków pieniê¿nych
i prawny charakter przep³ywu rodków z sektora publicznego. Umowa PPP alokuje to ryzyko w odpowiedni sposób, tak aby banki siê czu³y w miarê bezpiecznie i ³agodzi³y
ryzyka czasami przez ubezpieczenie. Jakie s¹ kluczowe dla
banków dokumenty projektu? Jest ich szereg, co mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e projekt prawdopodobnie bêdzie mia³ kolejne umowy z podwykonawcami. Z punktu widzenia banku, jak najmniej ryzyk musi byæ ujête w spó³ce specjalnego
przeznaczenia, bo jest ona czym w rodzaju skrzynki na
otrzymywanie pieniêdzy od sektora publicznego i potem
wynagrodzenia ich podwykonawców na realizacjê projektu. Spó³ka celowa w³aciwie musi ponieæ jedynie minimalne ryzyko. Oczywicie podstawow¹ umow¹ bêdzie umowa kredytowa pomiêdzy t¹ spó³k¹ celow¹ a bankiem, w tym
wypadku typowa umowa kredytowa jest doæ rozbudowana, ale nie odbiega od standardowej umowy kredytowej.
Jedynym specyficznym elementem w przypadku finansowanie projektu w drodze Project Finance jest to, i¿ banki bêd¹
oczekiwa³y, ¿e bêd¹ mia³y dodatkowe bezporednie umowy, pomiêdzy bankiem a tymi podmiotami, ró¿nymi podwykonawcami spó³ki celowej czy te¿ z podmiotem publicznym. Je¿eli projekt PPP w jakim sensie bêdzie mia³ problemy, gdy podmiot prywatny nie wywi¹zuje siê z obowi¹zków,
banki chc¹ mieæ zobowi¹zanie sektora publicznego, ¿e zanim rozwi¹¿¹ umowê z sektorem prywatnym to dadz¹ bankowi szansê przej¹æ ten projekt, naprawiæ go zgodnie z
umow¹ PPP i znaleæ kolejnego operatora, tak aby ten projekt realizowany by³ do koñca. Je¿eli umowa jest rozwi¹zana, to banki s¹ zainteresowane kontynuacj¹, naprawieniem
i skoñczeniem projektu. Z punktu widzenia sektora publicznego jest du¿o lepiej, ¿e banki wezm¹ ten problem na siebie, przejm¹ projekt, naprawi¹ go i znajd¹ kolejnego operatora. Oczywicie banki bêd¹ oczekiwa³y maksymalne zabezpieczenie w ró¿nych zastawach. Podstawowy zastaw to
bêdzie zastaw na udzia³ach spó³ki celowej w tym sensie, ¿e
jeli co bêdzie siê dzia³o le z tym projektem to bêd¹ oczekiwali, ¿e ten projekt bêdzie przejêty przez banki. Jest
to oczywicie: cesja spraw umowy PPP, cesje z ró¿nych
umów z generalnym wykonawc¹ i z operatorem, cesja
spraw ubezpieczeñ.
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14. DYSKUSJA PANELOWA
OLGIERD DZIEKOÑSKI *, EL¯BIETA HIBNER **,
ALEKSANDER NOWORÓL ***, ANDRZEJ RY ****
Zapis dyskusji, która odby³a siê w ramach konferencji zorganizowanej przez Departament Polityki Regionalnej
i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego w grudniu 2005 roku.
Uwzglêdniaj¹c stan formalny i faktyczny wszystkie poruszone w dyskusji w¹tki pozostaj¹ aktualne.

OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Proponujê najpierw zaprezentowaæ kilka tez, które s¹
najwa¿niejsze z punktu widzenia celu dyskusji tzn., kto
powinien pe³niæ rzeczywist¹ rolê inicjatora projektów
PPP i czy w ogóle PPP w wietle ustaw jest mo¿liwe do realizacji. Bo tak naprawdê chodzi przecie¿ o to, ¿ebymy
siê zastanowili, jak osi¹gn¹æ cel. Celem nie jest PPP, tylko lepsze i efektywniejsze prowadzenie inwestycji, a PPP
jest tylko pewnego rodzaju rodkiem.
ALEKSANDER NOWORÓL:
Podstawowy problem, jaki mamy w Polsce, widzê nie
po stronie wiedzy technicznej czy prawnej, tylko po stronie pewnej zdolnoci do wspó³pracy generalnie, zdolnoci do wspó³pracy, która odbija siê od bariery braku czego, co siê nazywa kapita³em spo³ecznym. S¹dzê, ¿e
w Polsce jest trudno na skutek rozmaitych zasz³oci, zbudowaæ tak¹ p³aszczyznê zaufania, która jest tutaj niezbêdna. To wi¹¿e siê z pewn¹ filozofi¹ prowadzenia biznesu,
której zaprzeczeniem jest s³ynne wygraj, wygraj. Pojêcie to okrela agresywne podejcie zmierzaj¹ce do wyeliminowania przeciwnika, bardzo charakterystyczne nie
tylko dla polskich firm, dzia³aj¹cych na rynku zwi¹zanym
z rozwojem. S¹dzê, ¿e jest to wielki problem, z którym
wi¹¿e siê kwestia, dotycz¹ca regulacji i nadregulacji.
W zwi¹zku z tym moje pytanie zmierza do tego, na ile
potrzebna jest ustawa o PPP? Muszê powiedzieæ, ¿e kiedy pierwszy raz us³ysza³em o tej ustawie to siê zdziwi³em, ¿e jej powstanie jest zasadne na tle ustawy o gospodarce komunalnej, innych regulacjach, które w³aciwie
wydaj¹ siê wystarczaæ. W wypowiedziach przedstawicieli
Regionalnych Izb Obrachunkowych, tak¿e pewnych rodowisk zwi¹zanych z prawem samorz¹dowym m.in.
prawnikami samorz¹dowymi, okazuje siê, ¿e w ogóle na
gruncie prawa, bez tej ustawy nie da siê zrobiæ nic. W
sytuacji, kiedy jest doæ niski poziom chêci do wspó³pracy, nastawienie bardzo konfrontacyjne w rodowiskach
*

Dyrektor ds. Rozwoju RTI Polska

**

Wy¿sza Szko³a Humanistyczno  Ekonomiczna w £odzi

***

Uniwersytet Jagielloñski  Instytut Spraw Publicznych

Kierownik Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu  Uniwersytet Jagielloñski, aktualnie dyrektor w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów
w Komisji Europejskiej

****

biznesowych, rola prawa i tych regulacji, które siê pojawiaj¹, wydaje mi siê bardzo du¿a. Dobrym przyk³adem
tego, jak partnerstwo publiczno- prywatne mo¿e siê rozwijaæ lub nie, jest partnerstwo publiczno- publiczne, które
te¿ nie bardzo wychodzi w tym kraju.
OLGIERD DZIEKOÑSKI;
W odniesieniu do tego, co powiedzia³ Pan Noworól,
przypomnê, ¿e na konferencji w Krakowie, 6. padziernika 2005 r. profesor Les³aw Fija³ Skarbnik Miasta Krakowa
w podsumowaniu swojej wypowiedzi stwierdzi³; ustawa
o PPP moim subiektywnym zdaniem doprowadzi do regresu w zakresie potencjalnych mo¿liwoci dzia³añ sektora publicznego, w szczególnoci samorz¹dowego sektora
publicznego. 10. padziernika 2005 r. w Rzeczpospolitej
w artykule Gmina wyznacza zadania, firma je realizuje
pan Robert Mikulski radca prawny, wspólnik kancelarii
Storczyk i Mikulski powiedzia³: W Polsce brak odpowiedniej infrastruktury ogranicza mo¿liwoci rozwoju
i zniechêca do inwestowania, szanse na poprawê tego rozwoju daje partnerstwo publiczno- prywatne w wietle
nowej ustawy. Jak widaæ zdania s¹ podzielone.
EL¯BIETA HIBNER:
Podzielam zdanie pana Fija³a, ¿e dalsze wydawanie rozporz¹dzeñ do istniej¹cej ustawy bêdzie stopniowo zniechêcaæ samorz¹dowców. Ale przede wszystkim chcia³abym odnieæ siê do ostatniego wyk³adu, w którym odnalaz³am pewien niepokój z powodu zamêtu pojêciowego.
Otó¿ nie rozumiem w ogóle pojêcia hybryda, bowiem
rodki publiczne to tak¿e rodki Unii Europejskiej. One
w momencie, kiedy wchodz¹ do polskiego bud¿etu podlegaj¹ polskiemu prawu, podlegaj¹ ustawie o finansach
publicznych. W szczególnoci p³atnik  Minister Finansów jest zobowi¹zany traktowaæ je tak jak rodki publiczne pochodzenia polskiego. Zatem nie ma tu mowy o ¿adnej hybrydzie. Mo¿emy mówiæ o ewentualnym po³¹czeniu róde³ publicznych i prawnych przy wk³adzie w³asnym
do projektów europejskich, b¹d te¿ o ró¿nych ród³ach
finansowania, zarówno ze róde³ publicznych, jak i prywatnych tego samego projektu. Natomiast na pewno pieni¹dze europejskie nie s¹ ¿adnym trzecim rodzajem pieniêdzy, ¿eby uprawnia³y do tego by, o takich projektach
mówiæ hybrydowe. Druga kwestia to jest grant. Grant
to pojêcie, które kojarzy siê z pewn¹ zagwarantowan¹
kwot¹ pieniêdzy na realizacjê okrelonego celu. Np. Mi-
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nisterstwo Nauki przyznaje grant na badania naukowe
w jakim zakresie. I je¿eli siê oka¿e, ¿e nie uda siê w ramach tego grantu wyhodowaæ ¿aby z dwiema g³owami,
mimo, ¿e taki by³ przedmiot tego grantu to oczywicie
¿adnych kar naukowiec za to nie p³aci. Natomiast Unia
Europejska mówi tak: rozpocznij inwestycje, ewentualnie po z³o¿eniu wniosku zostan¹ zaliczone poniesione
nak³ady w koszty kwalifikowane, a w trakcie wielomiesiêcznej procedury oceniania twojego projektu zastanowiê siê, czy otrzymasz refinansowanie pod wieloma restrykcjami. Wiêc ja proponujê, ¿e skoro jestemy ju¿
w Unii Europejskiej i to s¹ w koñcu równie¿ czêciowo
nasze pieni¹dze, nie mówiæ o ¿adnych grantach, bo to
nieporozumienie i mo¿e sugerowaæ, ¿e Grecja i Portugalia, umia³y siê lepiej wywi¹zaæ, a Polska ma tylko 4%
wykorzystania. W warunkach akcesji Portugalii i Grecji
to by³y granty, w warunkach polskich to nie ma z grantem nic wspólnego. I kwestia ostatnia, otó¿ 20% inwestycji publicznych realizowanych w ramach PPP rednio
w Europie Zachodniej, w moim przekonaniu oddaje pewien stopieñ nadp³ynnoci kapita³u prywatnego, który
funkcjonuje w bogatych krajach. W krajach Europy Zachodniej nie ma jeszcze reformy emerytalnej, funduszy
emerytalnych, ¿eby w ten sposób oszczêdzaæ i lokowaæ
pieni¹dze. Pewne inwestycje, które siê szybko zwracaj¹
ju¿ nie znajduj¹ rynku. Jest to ten kapita³, który boi siê
ryzyka inwestowania w Chinach. Lepiej jest alokowaæ
rodki na 20 lat w przedsiêwziêcie partnerstwa publiczno-prywatnego, ni¿ od³o¿yæ na procent do banku.
W Polsce w ogóle nie mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹,
bo brak infrastruktury wynika równie¿ i z tego, ¿e jestemy krajem biednym zarówno po stronie róde³ publicznych, jak i po stronie kapita³u prywatnego. A ten kapita³,
który znamy, który mo¿na wymieniæ list¹ kilku, gór¹ kilkunastu nazwisk jest ju¿ otoczony tak¹ atmosfer¹ skandalu, ¿e trudno sobie wyobraziæ, ¿eby w³adza publiczna
wskazywa³a tego typu ród³a. Reasumuj¹c, po pierwsze
zaczynajmy od mniejszych projektów, po drugie od krótszych terminów i po trzecie spróbujmy jednak nie mno¿yæ regulacji, a wzmocniæ nadzór, zw³aszcza przez instytucje ulokowane na szczeblu regionalnym.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Bardzo bym prosi³ o komentarz ze strony pana Andrzeja Rysia, bo Pañstwo zaczêlicie ju¿ pewne przedsiêwziêcia lub macie taki zamiar. Czy Pañstwa zdaniem ta ustawa jest konieczna, czy ona by³a motorem do dalszego
dzia³ania, czy wrêcz przeciwnie stanowi fakt prasowo
medialny, który nie ma ¿adnego zwi¹zku z prowadzon¹
przez pañstwa dzia³alnoci¹?
ANDRZEJ RY:
Ustawa spowodowa³a uregulowanie kwestii, które do
tej pory próbowalimy rozwi¹zywaæ w³asn¹ g³ow¹ i pomys³em. W tej chwili musimy siê odnieæ do nowych regu³
prawnych, które w wiêkszoci jeszcze nie s¹ znane. Natomiast ja mylê o paru przedsiêwziêciach, które w tym
mechanizmie mo¿na by rozwi¹zywaæ. Wracaj¹c do pytania pierwszego, dlaczego kto w ogóle wchodzi w part-

nerstwo publiczno- prywatne. Porównuj¹c to do ma³¿eñstwa, to my jestemy w tej chwili na etapie narzeczeñstwa, publiczni partnerzy szukaj¹ siê, definiuj¹ swoje potrzeby, ¿eby poznaæ tego drugiego partnera, który ma
pieni¹dze i uwierzy, ¿e ten zwi¹zek kiedy dojdzie do
skutku. Podam przyk³ad, który jest ciekaw¹ koncepcj¹
partnerstwa publiczno-prywatnego: czy uniwersytet
powinien budowaæ dalej akademiki? Akademik to miejsce pobytu w czasie studiów. Podczas analizy tego projektu powsta³y dwa zjawiska, po pierwsze okaza³o siê, ¿e
w ostatnim czasie akademik nie jest ju¿ miejscem ulubionego pobytu, bo studenci znaleli tañsze mieszkania
w miecie, czyli kwatery prywatne. Z drugiej strony powsta³ problem ustalenia ceny wynajmu ³ó¿ka w akademiku, czy pokoju. Jak w takiej sytuacji ma siê zachowaæ
uczelnia, kto powinien t¹ cenê wystawiæ i gwarantowaæ.
Czy uczelnia gwarantuj¹c w kontrakcie, projekcie cenê
300 z³otych za akademik, w konsekwencji nie bêdzie
musia³a dop³acaæ, gdy ró¿nica rynkowa oka¿e siê na tyle
silna, ¿e studenci nie zamieszkaj¹ w tych domach. Przyk³ad drugi, to problem inwestowania w ochronê zdrowia. Dzisiaj inwestor chce zainwestowaæ pieni¹dze,
ale nie bardzo wie, kto zap³aci za wykonane us³ugi, bo
istnieje fundusz narodowy i rynek prywatny. Reasumuj¹c, wydaje mi siê, ¿e mamy do czynienia z jednej strony,
z trudnym okresem przednarzeczeñskim, a z drugiej strony sporo koncepcyjnych problemów stoi przed nami,
co jest potrzeb¹ i jak definiowaæ te potrzeby partnerstwa
publiczno-prywatnego.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Jak¹ pierwsz¹ czynnoæ musi dokonaæ inwestor publiczny w wietle ustawy?
EL¯BIETA HIBNER:
Musi udowodniæ, ¿e przedsiêbiorca prywatny dzia³a
efektywniej, ni¿ inwestor publiczny. Zatrudnia siê konsultanta  menad¿era, który liczy realne, oszczêdne koszty projektu. Potem dok³ada do tego tzw. rentê na marnotrawstwo inwestora publicznego i otrzymuje koszt inwestycji realizowanej przez podmiot publiczny.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Zanim w ogóle bêdziemy wiedzieli, czy realizujemy projekt przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego, czy
bêdziemy w ogóle zdolni to uczyniæ oraz aby wyliczyæ koszt
inwestycji trzeba wydaæ pieni¹dze na projekt.
JAN FRIEDBERG:
Nie zgadzam siê z takim pogl¹dem, ¿e najpierw trzeba
zrobiæ projekt. Najpierw trzeba wiedzieæ, czego siê chce
i to musi wiedzieæ oczywicie podmiot publiczny. Musi
umieæ zdefiniowaæ, co chce mieæ na wyjciu i czy potrafi
to zrobiæ.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Jak w takim razie w sposób realny i rzetelny strona
publiczna, samodzielnie, czy przy u¿yciu konsultanta,

91

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

91

2006-11-16, 09:44

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 1-2/10-11/2006

oszacuje rzeczywiste koszty przedsiêwziêcia tak, by
mog³y stanowiæ podstawê do dyskusji z partnerem, bior¹c pod uwagê, ¿e ustawa zak³ada, przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na rodowisko?
EL¯BIETA HIBNER:
Jeli chodzi o rodowisko to jest odrêbna ustawa  inspekcja
pañstwowa. Odpowiem na przyk³adzie: dwa dni temu zosta³
uruchomiony w £odzi prywatny akademik. Powsta³ on w taki
sposób, ¿e ma³¿eñstwo dosta³o spadek w postaci starej kamienicy ³ódzkiej. Jako prywatni inwestorzy wyremontowali
kamienicê, przed zakoñczeniem remontu og³aszaj¹c, ¿e uruchamiaj¹ prywatny akademik. Zanim oddali go do u¿ytku mieli
pe³ne ob³o¿enie przy ni¿szych stawkach, ni¿ w akademiku
publicznym. Zastanawiaj¹ siê teraz, czy przypadkiem nie kupiæ drugiej kamienicy i nie zrobiæ drugiego ca³kiem prywatnego akademika. Wiêc w³adze Uniwersytetu powinny naj¹æ prywatnego przedsiêbiorcê albo oddaæ w prywatne administrowanie, a akademik zaraz siê zacznie op³acaæ.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Ale mówmy o ustawie. Ramy ustawowe mówi¹, ¿e
rozporz¹dzenie Ministra Finansów bêdzie okrela³o niezbêdne elementy analizy przedsiêwziêcia w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Otó¿ projekt tego rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2005 r.1,
mówi, ¿e na podstawie artyku³u odpowiedniego ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym rozporz¹dzenie
okrela niezbêdne elementy analizy i przed podjêciem
decyzji o realizacji przedsiêwziêcia podmiot publiczny
sporz¹dza analizê tego przedsiêwziêcia, odrêbnie analizuj¹cego realizacjê w ramach partnerów, odrêbnie jego
realizacyjnymi metodami. Analiza przedsiêwziêcia obejmuje w szczególnoci: okrelenia zakresu projektowanego przedsiêwziêcia, analizê wariantów mo¿liwych do
realizacji, a wiêc finansow¹, ekonomiczn¹, raport o oddzia³ywaniu na rodowisko, analizê prawn¹, analizê ryzyka, modele itd. Cena tej analizy bêdzie siê waha³a
w granicach 2,5-3% wartoci inwestycji. Wiadomo, ¿e
analiza ta bêdzie odpowiednikiem studium wykonalnoci, stanowi¹c wrêcz jego poszerzenie.
G£OS Z SALI:
Og³aszaj¹c taki projekt wcale nie musimy mieæ projektu, zw³aszcza szczegó³owego. Dotychczasowa praktyka
wskazuje na to, ¿e zamawiaj¹cy, czyli powiedzmy sobie
sektor publiczny projektowa³ zbyt szczegó³owe rozwi¹zania, czym nara¿a³ siê na olbrzymie koszty, powiedzmy 
odpowiednio do skali  by³y to miliony z³otych. W³¹cza³
je jako czêæ dokumentacji przetargowej. Reakcja sektora prywatnego by³a taka, ¿e po zapoznaniu siê z propozycj¹ zamawiaj¹cego sam tworzy³ gotowy projekt
w oparciu o swoje dowiadczenia, wiedzê i przede
wszystkim innowacyjnoæ. Efekt by³ taki, ¿e ka¿dy, zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny wyda³ dwa
razy. Rozpoczynaj¹c tak¹ transakcjê mo¿emy mieæ swój sza1

Rozporz¹dzenie zosta³o przyjête 30 czerwca 2006 r.

cowany koszt wyobra¿enia, ale nie bêdzie to koszt ostateczny, bo on zostanie zweryfikowany przez przetarg. Dopiero
ten koszt bêdziemy mogli wiarygodnie podaæ i on bêdzie wi¹¿¹cy z chwil¹ podpisania umów. To jest ten moment startowy. Poza tym kolejny przyk³ad. Wcale nie trzeba projektowaæ; mamy powiedzmy 100 km drogi albo jaki obiekt. Koszty
mo¿emy poznaæ nie przez projektowanie ca³ego zakresu, ale
na zasadzie pewnej próbki i jej ekstrapolowaniu. Oczywicie
warunek jest taki, ¿e musi to zrobiæ konsultant dowiadczony i z wiedz¹, który jest wiarygodny. W³anie to jest jedna
z rekomendacji. Mo¿na unikn¹æ kosztów analizy.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Obecna ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
mówi wyranie o tym, ¿e przed wejciem na drogê partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny musi
sporz¹dziæ analizê. Ja przed chwil¹ zacytowa³em pierwsz¹
czêæ rozporz¹dzenia, która mówi o zakresie tej analizy.
Przypuszczam, ¿e odpowiada ona standardowemu zakresowi studium wykonalnoci. Je¿eli to studium wykonalnoci ma byæ oparte, czy ma byæ zwi¹zane równie¿ z prognoz¹ oddzia³ywania na rodowisko, o czym mówi wyranie to rozporz¹dzenie i ustawa, to ile procent wartoci
inwestycji takie studium wykonalnoci mo¿e stanowiæ?
G£OS Z SALI:
Odpowied jest: wszystko zale¿y od zakresu, nie ma
jednej odpowiedzi.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Zakres zosta³ okrelony. Ustawa mówi: Rozporz¹dzenie Ministra Finansów. Projekt ten mówi wyranie, co
wchodzi w zakres.
G£OS Z SALI:
Zacznijmy od definicji, co to jest studium wykonalnoci. Po to siê robi studium wykonalnoci, ¿eby mieæ kilka
rozwi¹zañ i zanim wkroczymy w inwestycje
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
W zakresie analizy trzeba przedstawiæ równie¿ warianty rozwi¹zañ. Trzeba przedstawiæ pe³ne studium wykonalnoci. Moje pytanie, jako laika wobec eksperta jest
nastêpuj¹ce:  Ile kosztuje studium wykonalnoci, jaki
procent wartoci inwestycji?
G£OS Z SALI:
Mo¿e kosztowaæ sto tysiêcy, mo¿e kosztowaæ milion
z³otych, to wszystko
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Ale przyjmujê siê procent wartoci inwestycji?
G£OS Z SALI:
Mo¿e to byæ procent, mo¿e to byæ trzy, wszystko zale¿y od skomplikowania.
Ale nikt tak nie stawia pytania, bo ono wypacza odpowied.
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OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Ale jak wypacza? Ono nie wypacza odpowiedzi. Odpowied by³a taka: je¿eli chcemy iæ w kierunku partnerstwa
publiczno-prywatnego to nie jest tak, ¿e mamy umotywowany, zracjonalizowany zamiar i nastêpnie og³aszamy przetarg. W wietle ustawy musimy zrobiæ, tzw. robotê domow¹ i ta robota domowa po pierwsze kosztuje, po drugie zabiera czas. Czy sektor publiczny jest wiadomy tego,
¿e tak¹ robotê domow¹ trzeba wykonaæ?
JAN FRIEDBERG:
Dowiadczenia ostatnich lat z funduszami europejskimi
nauczy³y nas, ¿e ka¿de przedsiêwziêcie i tak musi mieæ studium wykonalnoci, czy jest prywatne, czy publiczne, czy ka¿de inne. Wyj¹tek stanowi¹ inwestycje finansowane ze rodków publicznych. Nie wiadomo, dlaczego. Otó¿ teza jest
nastêpuj¹ca: je¿eli uczciwie przygotowujemy inwestycje, czy
ona bêdzie w takim modelu, czy w innym to i tak to zrobimy, czyli zostawmy ile to kosztuje. Dodatkowy koszt to dwa
warianty, publiczny, prywatny i Public Sektor Komparator.
Jeden rozdzia³ dodaæ i to klucz do ca³ej sprawy.
ANDRZEJ NOWORÓL
Poza tym nieraz naprawdê warto wydaæ sto tysiêcy
dolarów i traktowaæ je jako stracone, ni¿ straciæ na trzydziestoletnim kontrakcie dziesi¹tki milionów. Nauka w³anie z tych lat pokazuje, ¿e metod¹ kolejnych przybli¿eñ
trzeba okrelaæ wszystkie szczegó³y. Bo nie ma takiego
filozofa, który by na pocz¹tku, w momencie podjêcia
decyzji o realizacji wielkiej, z³o¿onej inwestycji mia³ od
razu wszystkie odpowiedzi. To jest wszystko mozolna
praca. Ja chcia³em siê zgodziæ z moim przedmówc¹. Najwiêkszy problem, jaki mamy dzisiaj przy inwestycjach
publicznych, finansowanych zw³aszcza przy udziale rodków unijnych polega na tym, ¿e studia wykonalnoci,
o których mówi³ Jan Friedberg maj¹ udowodniæ zasadnoæ
wniosku, a nie stwierdziæ, czy ten projekt ma sens. Bardzo czêsto u nas miesza siê przyczynê ze skutkiem, wiêc
w zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e wymuszenie na w³adzach przygotowania w pewnym standardzie niestety ma
sens, a te twarde i czasem nawet le brzmi¹ce uwarunkowania, wymuszaj¹ce sensowne dzia³ania s¹ konieczne.
ANDRZEJ RY:
Do inwestycji musimy dzisiaj tak podchodziæ, ¿e mamy
jaki portfel inwestycyjny, który tworzymy i do ka¿dej
tej inwestycji robimy studium wykonalnoci. Podchodz¹c
do planowania inwestycji staramy siê wybraæ priorytetowe, du¿e projekty, przewiduj¹c rok czasu do popracowania nad studium wykonalnoci, przygotowaniem
wariantów i wtedy w pewnym momencie pojawia siê
problem, sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze, na ile mamy szansê
wejæ w programy europejskie, na ile mamy szansê finansowaæ to z w³asnych pieniêdzy, a na ile powinnimy
sprzedaæ czêæ kapita³u w ziemi na uniwersytecie i w³o¿yæ to w t¹ inwestycjê, czy wreszcie siêgn¹æ po uk³ad
partnerstwa publiczno-prywatnego, który jest dla nas
czym nowym? W³aciwie jeszcze nie zrobilimy tego,

ale ca³y czas rozwa¿amy taki wariant.
EL¯BIETA HIBNER:
Do ka¿dego wydatku finansowanego o charakterze inwestycyjnym ze rodków publicznych powinny zostaæ
zrobione wszelkie prace przygotowawcze na etapie
przedprojektowym. Ale w inwestycjach publicznych nie
jest tak prosto, o ile mo¿na sobie w du¿ym miecie wyobraziæ analizê ekonomiczn¹ wybudowania jeszcze jednego mostu przez Wis³ê, o tyle trudno sobie wyobraziæ
analizê ekonomiczn¹ wybudowania cie¿ki rowerowej
w miecie redniej wielkoci o liczbie 2 tys. mieszkañców, poniewa¿ analiza ekonomiczna nie ma sensu. cie¿ka
podnosi standard ¿ycia mieszkañców i presti¿ miasta.
Wobec tego w ¿adnym razie studia wykonalnoci charakterystyczne dla inwestycji przemys³owych, produkcyjnych,
finansowych, us³ugowych nie maj¹ zastosowania do tych
projektów. Natomiast bardzo czêsto wybudowanie fragmentu cie¿ki przez prywatnego inwestora zagranicznego jest form¹ ³apówki za zezwolenie na postawienie supermarketu. Wiêc tutaj tak czyste relacje przy ma³ych
projektach i spo³ecznociach lokalnych niestety nie obowi¹zuj¹. Wydanie tego rozporz¹dzenia jest ewidentnym
przyk³adem niezrozumienia tego, w jakim trybie s¹ podejmowane decyzje, czemu s³u¿¹ inwestycje publiczne i ich
zró¿nicowany charakter. Uwa¿am, ¿e samorz¹dy odst¹pi¹ od realizacji inwestycji w uk³adzie partnerstwa publiczno- prywatnego. Przestrasz¹ siê nie tylko tego rozporz¹dzenia, ale jeszcze kilku innych. I to jest moim zdaniem
g³ówna przyczyna, dlaczego nie nale¿y wprowadzaæ niepotrzebnych regulacji ustawowych. Bo ustawodawca ma
sk³onnoci do delegowania uprawnieñ do rozporz¹dzeñ.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Rozumiem, ¿e chodzi³o o nastêpne rozporz¹dzenia, takie jak okrelenie kategorii ryzyk zwi¹zanych z realizacj¹
przedsiêwziêæ w ramach partnerstwa publicznego, ich podzia³u oraz wp³ywu na poziom d³ugu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. W szczególnoci w takim analizie ryzyka trzeba wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce
kategorie ryzyk, a mianowicie: opónienia w zakoñczeniu
prac budowlanych, niezgodnoci z warunkami dotycz¹cymi ustalonych standardów wykonania pracy, wzrostu kosztów, wyst¹pienia niecis³oci w specyfikacji wyboru partnera prywatnego, ryzyka zwi¹zane z wp³ywem czynników
zewnêtrznych, wyst¹pienia nieadekwatnych do celów
przedsiêwziêcia rozwi¹zañ dokumentacji projektowej,
ryzyka zwi¹zane z pojawieniem siê lub zastosowaniem
do realizacji przedsiêwziêcia nowych technologii, ryzyka
wyst¹pienia wad fizycznych lub prawnych zmieniaj¹cych
wartoæ lub u¿ytecznoæ sk³adnika maj¹tkowego. Oprócz
tego jest rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu form i zasad sporz¹dzania informacji dotycz¹cych umów
w sprawie partnerstwa publiczno- prywatnego. Mamy
równie¿ opiniê przedstawicieli firm doradczych, konsultingowych, opinie i dowiadczenia uczestników procesu
inwestycyjnego. Nie twórzmy takiej sytuacji, w której bêdziemy mówili, ¿e partnerstwo publiczno-prywatne jest ³atwe. Czy Pañstwo s¹dzicie, ¿e to jest takie ³atwe?
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G£OS Z SALI:

EL¯BIETA HIBNER:

To jest takie ³atwe pod jednym warunkiem. Ja sobie
w ogóle nie wyobra¿am sytuacji, kiedy nagle kto z dnia na
dzieñ decyduje, ¿e w Krakowie trzeba wybudowaæ most,
robi siê studium wykonalnoci i projekt. Tak siê po prostu
nie robi inwestycji. Jest jaki plan rozwoju miasta i propozycje rozwoju uk³adu komunikacyjnego w postaci budowy mostu analizuje siê, podejmuj¹c odpowiednie kroki,
¿eby go póniej sfinansowaæ i wybudowaæ. Tak samo cie¿kê rowerow¹, buduje siê niezale¿nie od tego, czy to jest
du¿e miasto, czy ma³e, czy tam s¹ wybory itd. Jeli tak jest
to le, to wtedy nie mówmy o ustawie o PPP, bo to jest
w ogóle nieporozumienie. Je¿eli bêdzie to rozs¹dny projekt, przemylany od samego pocz¹tku, to wtedy PPP jest
bardzo proste.

Czujê siê obywatelem, który chce mieæ wp³yw na to,
jaki jest stan prawa w Polsce, a w szczególnoci s¹ mi
bliskie te wszystkie ustawy, które bezporednio dotycz¹
samorz¹dów, a ta najwyraniej uderza w interesy samorz¹dów. Poza tym nie by³abym do koñca przekonana, czy
inicjatywa musi le¿eæ po stronie podmiotu publicznego.
Podam przyk³ad; w £odzi jest tyle budynków po- fabrycznych, ile zabytków w Krakowie. One zaczynaj¹ nabieraæ
rangi zabytku, bo architekci i historycy sztuki stwierdzili, ¿e nigdy wiêcej ludzkoæ nie bêdzie budowa³a podobnych obiektów. Bêdzie budowaæ galerie, kocio³y, bêdzie
budowaæ pewnie szpitale, natomiast nie powstan¹ wielkie fabryki z czerwonej ceg³y. Nabieraj¹ one zatem wartoci. W innych krajach, w Wielkiej Brytanii takie obiekty zamienia siê w lofty- to jest zamiana obiektów po- przemys³owych na przestrzenie nadaj¹ce siê do ¿ycia,
dzia³alnoci artystycznej i drobnego biznesu, do mieszkania. W³adze w £odzi nie dopuszcza³y w ogóle mo¿liwoci takiego sposobu zagospodarowania tych przestrzeni. Inwestor zagraniczny, poza partnerstwem publiczno-prywatnym kupi³ obiekty od syndyka masy
upad³ociowej i zanim zacz¹³ budowaæ znalaz³ najemców.
Pomys³ inwestora prywatnego wykorzystany wraz
z now¹ technologi¹ w miecie, w którym w³adze nie
wiedz¹, co zrobiæ z maj¹tkiem powojskowym, pozosta³ym po PGR-ach, poprzemys³owym jest elementem strategii dobrego planowania. Dzisiejszy stan planowania
przestrzennego obejmuje 3% powierzchni zurbanizowanej, reszta jest bez planów. Wobec tego, mówi¹c o pewnych rozwi¹zaniach i o pewnych absurdach tej ustawy,
mówiê z punktu widzenia praktycznych rozwi¹zañ istniej¹cego stanu w Polsce, nie tylko tej ustawy, ale równie¿ otoczenia prawno-instytucjonalnego, bo one mog¹
zabiæ ludzk¹ inicjatywê.

ANDRZEJ RY:
Bra³em udzia³ w ocenie projektów infrastruktury zdrowotnej przygotowywanej przez samorz¹dy gminne, powiatowe w Ma³opolsce. Najbardziej fascynuj¹ce i problematyczne by³y projekty sk³adane przez prywatne spó³ki
medyczne. Prywatna spó³ka medyczna operuj¹c na podobnej populacji pacjentów oczekiwa³a, ¿e dostanie pieni¹dze na remont budynku o powierzchni 250 m2. Na t¹
sam¹ populacjê gmina oczekiwa³a, ¿e Unia przeznaczy
oko³o 2 tys. m2 i to te¿ jest pewien problem definiowania celu publicznego. W rozumieniu efektu, jaki potrzebny jest do uzyskania tej samej us³ugi przez podmiot prywatny, podmiot prywatny definiuje to dwa, trzy, piêæ razy
jako mniejsz¹ powierzchniê. Ten sam proces planowania
tej potrzeby publicznej do realizacji w projekcie te¿ kosztuje i wymaga wiedzy i zastanowienia siê.
ANDRZEJ NOWORÓL:
Odnonik, jaki dla dzia³alnoci publicznej, czy dla us³ug
komunalnych stanowi dzia³alnoæ podmiotów prywatnych w tej samej dziedzinie, jest jednym z celów partnerstwa publiczno- prywatnego. S¹dzê, ¿e to powinno
byæ pewn¹ zachêt¹ podstawow¹ dla dzia³ania. Nie liczy³bym na to dzisiaj w Polsce, ¿e w sytuacji tylu w¹tpliwoci
i powstawania nowych regulacji, niejasnoci prawnych,
które np. wynikaj¹ z faktu, ¿e rozporz¹dzeñ jeszcze faktycznie nie ma, prywatny podmiot wyjdzie z tak¹ inicjatyw¹: ja to zrobiê. To raczej strona publiczna powinna
siê przygotowywaæ do tego procesu, opracowuj¹c plany
rozwoju, rozmaitego typu strategie, programy, itd.
G£OS Z SALI:
Samorz¹dy musz¹ same na w³asnym terenie byæ gospodarzami i odpowiednio przeanalizowaæ, jaki jest potrzebny budynek u¿ytecznoci publicznej i ile powinien mieæ on metrów.
Mo¿e wtedy potrzeba wzi¹æ doradcê, który pomo¿e zdefiniowaæ do koñca, czy to jest rozs¹dne, czy to siê da lub nie da
zrobiæ. A dalej bêdziemy wchodzili w wymogi stawiane nam
przez Ministerstwo Finansów, czy to sfinansujemy z Unii Europejskiej, czy z PPP, czy w jakikolwiek inny sposób. Najpierw ten projekt musi byæ zdefiniowany, czy jest realny,
a przepisy bêd¹ istotne w trakcie realizacji.

OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Chcia³em przypomnieæ, ¿e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2004 roku wyró¿nia
studia uwarunkowañ i kierunków, które s³u¿¹ do planowania przestrzennej polityki rozwoju gminy i okrelaj¹
zakres inwestycji celu publicznego itd. I takie studia s¹
w 99% gmin w Polsce. Pozwolenie na budowê dostaje
siê w trybie artyku³u 61 ustawy. Pytanie jest, czy przyjcie do sektora komunalnego, do sektora publicznego
takiego inwestora z pomys³em inwestycyjnym na PPP, to
by³oby dla Pañstwa co przyjemnego, czy to by³oby dla
Pañstwa k³opotliwa sytuacja?
G£OS Z SALI:
Jak rozumiem ustawa o PPP nie zobowi¹zuje, lecz daje
mo¿liwoæ. Przyk³adowo: szpital chce zlikwidowaæ kuchniê, na jej bazie zorganizowaæ inny oddzia³ dzia³alnoci
podstawowej. Teren szpitalny jest w³asnoci¹ starostwa.
Tu ju¿ bêd¹ podmioty publiczno-prawne jako jednostka
s³u¿by zdrowia równie¿. I teraz jest kwestia szukania
rozwi¹zania, mo¿e to byæ catering, czyli ¿ywienie szpitalne dowo¿one z zewn¹trz, ale mo¿e zostaæ wybudo-

94

Raport 1-2 2006_korekta3.p65

94

2006-11-16, 09:44

Dyskusja panelowa

wany pawilon kuchenny na terenie szpitala, wed³ug najnowszych przepisów. Takie mo¿liwoci s¹. Czy bêdziemy negocjowali z bankiem? Czy bêdziemy musieli mieæ
naczelnego in¿yniera? Czy te¿ ewentualnie pójæ prostsz¹
drog¹? Faktycznie na podstawie wczeniejszych przepisów
starostwo daje grunt, szukamy inwestora, inwestor siê
znajduje, ustalamy warunki, póniej wykonuje on nam
¿ywienie szpitalne, to nas kosztuje 100 tys. z³. Ca³a inwestycja budowlana zamyka siê w kwocie 2 mln z³. To siê da
wszystko obliczyæ. Czy wchodzi w PPP?

Mo¿e samorz¹du wojewódzkiego, ale tutaj ograniczenie dla
nas mo¿liwoci dzia³ania, mówiê z punktu widzenia samorz¹du, jest pewnego rodzaju raczej pesymistycznym.
ANDRZEJ RY:
Czy kto mo¿e zdefiniowaæ zadanie, które wybrano na
drogê przetargu publicznego. Inn¹ formu³ê realizacji zadania, ka¿de zadanie publiczne musi byæ t¹ ustaw¹ objête.
EL¯BIETA HIBNER:

Pan ustawowo ma zakaz wchodzenia w PPP. Pos³owie
wprowadzili dla SPOZ-ów zakaz wchodzenia w tego typu
dzia³alnoæ.

Z ustawy doæ czytelnie wynika, ¿e to, czy Prezydent
ma udzia³y w spó³ce, do tego ta ustawa jest niepotrzebna. Do tego jest potrzebna ustawa o S³u¿bie Cywilnej
w samorz¹dzie, bo Prezydent nie powinien mieæ udzia³ów w spó³ce, która dzia³a na terenie miasta. Miasto jest

EL¯BIETA HIBNER:

JAN FRIEDBERG:

ANDRZEJ RY:

Wystarczy og³osiæ przetarg, zg³osi siê prywatny inwestor, sam sobie wybuduje i bardzo szybko mu siê to zwróci.
ANDRZEJ RY:
Ale co by siê sta³o gdyby Pan, czy starosta wykona³ tak¹
procedurê, czy ona bêdzie z mocy tej ustawy cigana, ¿e
nie zosta³a wykonana wed³ug procedur ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym?
JAN FRIEDBERG:
Mogê podaæ tylko dwa przyk³ady zrealizowanych partnerstw publiczno-prywatnych przed wejciem w ¿ycie
ustawy; na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych. Projekt by³ na piêæ lat, wiêc nie by³ to tak d³ugi okres
przed ustaw¹. Projekt  owietlenie ulic Krakowa zosta³
zamkniêty, rozliczony, jest sukcesem. Natomiast ustawa
ma jednak inn¹ wa¿n¹ funkcjê  funkcje antykorupcyjn¹.
Prezydent Miasta spotyka siê z inwestorami bêd¹c zreszt¹
jednym z bardzo mniejszociowych udzia³owców spó³ki,
szukaj¹c inwestora dla tej¿e spó³ki. W³aciciel Zgromadzenia Akcjonariuszy nie wie, ¿e zamierzam mieæ jaki inwestorów. A w prasie pisz¹ o ofercie PPP i wspólnym projekcie. To jest po prostu sprzeczne z t¹ ustaw¹. Ustawa tego
zabrania. Wobec tego, istotne znaczenie ma fakt, ¿e
z inwestorami wolno siê spotykaæ tylko w trybie ustawy,
który jest bardzo precyzyjny i dosyæ jasny. Po drugie ustawa ma doæ w¹skie zastosowanie. Moim zdaniem ta sto³ówka w ogóle nie podpada³aby pod ustawê, bo ¿ywienie
nie jest zadaniem w³asnym samorz¹du. Zadaniem w tym
wypadku starosty jest utrzymanie szpitala. Natomiast ustawa dok³adnie okrela, które pola s¹ tym pokrywane i które
podmioty. Bada³em ostatnio, czy np. kolej mo¿e wejæ
w PPP. Okaza³o siê, ¿e nie mo¿e wejæ w PPP, wed³ug zapisów tej ustawy. Lotnisko prawdopodobnie te¿ nie. Ustawa
dotyczy tych przedsiêwziêæ, z którymi sobie publiczny podmiot nie radzi. Wydaje mi siê to rozs¹dne, bo do tej pory
tylko niewielkie projekty da³o siê zrealizowaæ.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Ten zakres, który zosta³ przedstawiony, czyli kolej, lotniska, to nie s¹ dzia³ania od razu bezporednio samorz¹du.

Udzia³owcem spó³ki Chodzi o sytuacjê, w której miasto jest udzia³owcem spó³ki. Prezydent Miasta zaprasza
inwestorów dyskutuj¹c z nimi wspólny projekt PPP w tej
spó³ce. I tu ustawa mówi wyranie nie wolno mu tego robiæ, dopóki a) nie przeprowadzi analizy, b) nie ustanowi
programu i ca³ego harmonogramu przedsiêwziêcia.
EL¯BIETA HIBNER:
W ka¿dej sytuacji miasto tak powinno robiæ, je¿eli wydaje du¿e pieni¹dze. Wiêc z tego punktu widzenia ta ustawa nie jest potrzebna. Nie ma zakazu wchodzenia we
wspólne przedsiêwziêcia i zawierania kontraktów cywilnoprawnych podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym, który nie jest objêty t¹ ustaw¹. Ustawa nie mo¿e
ograniczyæ autonomii podmiotów publicznych i prywatnych. Jedyny jej walor to walor edukacyjny. Moim zdaniem jej wady s¹ znacznie wiêksze od jej zalet.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Powiedzielimy sobie, ¿e stan prawny jest na dzieñ dzisiejszy trudny do zdefiniowania, bo jest ustawa, ale jakby
jej nie by³o.
EL¯BIETA HIBNER:
Tzn. jest nieracjonalna
ANDRZEJ NOWORÓL:
Niezale¿nie od racjonalnoci jest, i to jest podstawowa sprawa. Podzielam opiniê, któr¹ Jan Friedberg wyg³osi³. Mamy pewne uwarunkowania prawne, jakie mamy
i mo¿emy prowadziæ dyskusje na to, jaki mamy wp³yw.
Natomiast zasadniczy problem polega na tym, na ile
w praktyce mo¿na to zinstrumentalizowaæ. Ustawa nie
wyklucza innych mo¿liwoci dzia³ania. Ja sadzê, ¿e intencj¹
jej uchwalenia by³o uregulowanie pewnych du¿ych projektów.
OLGIERD DZIEKOÑSKI:
Dziêkujê Pañstwu za udzia³ w tej dyskusji.
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Reklamy
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Ma³opolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju to nowa inicjatywa samorz¹du skierowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem regionalnym Ma³opolski. To przedsiêwziêcie, którego celem jest próba oceny oddzia³ywania realizowanych programów i projektów wspó³finansowanych z funduszy zewnêtrznych (europejskich oraz
krajowych) na kszta³t oraz kierunki polityki rozwoju województwa ma³opolskiego.
Efektem funkcjonowania Obserwatorium s¹ okresowe raporty, prezentuj¹ce informacje statystyczne wraz z eksperckimi komentarzami, a tak¿e debaty z udzia³em przedstawicieli rodowisk naukowych i eksperckich, które tworz¹
unikaln¹ platformê wymiany spostrze¿eñ i myli zwi¹zanych z rozwojem regionalnym.
Ca³e przedsiêwziêcie ma na celu prowadzenie badañ i analiz regionalnych, które pomocne bêd¹ w prowadzeniu
i ocenie skutecznoci polityki rozwoju Ma³opolski.
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