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Streszczenie
Artykuł poĞwiĊcony jest rozwaĪaniom na temat partnerstwa publicznoprywatnego jako kategorii Ĩródła finansowania przedsiĊwziĊü inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Na tle takich Ĩródeł finansowania jak: dochody własne, transfery z budĪetu paĔstwa, fundusze Unii Europejskiej, kredyty, poĪyczki, wyemitowane obligacje – partnerstwo publiczno-prywatne stanowi poĪyteczne, zewnĊtrzne i zwrotne Ĩródło finansowania aktywów i działalnoĞci jednostek samorządu
terytorialnego. Jest nie tylko sporym wyzwaniem dla władz samorządowym ale takĪe
nowym obszarem pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowoĞci polskich gmin,
powiatów i województw.
Słowa kluczowe: przedsiwzicia inwestycyjne, partnerstwo publiczno-prywatne, jednostka
samorzdu terytorialnego, ródła finansowania, zadania publiczne.
1. Wprowadzenie
W odniesieniu do sektora samorzdowego pojcie przedsiwzicia inwestycyjnego1 odnosi si
do realizacji inwestycji o charakterze rzeczowym, które stanowi ogół czynnoci zwizanych
z tworzeniem nowych (tzw. greenfield projects) oraz odtwarzaniem lub unowoczenianiem (modernizowaniem) juz eksploatowanych rodków trwałych, bdcych głównie obiektami infrastruktury społeczne i gospodarczej. Zwizane s zatem ze znacznymi wydatkami na zakup, budow lub
ulepszenie materialnego składnika. Stanowi najczciej projekty obszerne, kapitałochłonne
i skomplikowane, przy czym stopie ich skomplikowania jest zazwyczaj funkcj trzech cech,
a mianowicie liczby zaangaowanych osób (działów, organizacji), zaangaowanych zasobów oraz
poziomu innowacyjnoci tworzonego obiektu lub przebiegu projektu (Pawlak, 2007, s.20, Taylor,
1999, s. 18).
Kluczowym i nieodłcznym elementem procesu przygotowania kadego przedsiwzicia inwestycyjnego jest zapewnienie ródeł jego finansowania. Warto zwróci uwag na to, e samo
pojcie „finansowania” nie naley traktowa jako jednorazowej czynnoci pozyskiwania rodków
pieninych, lecz jako wieloetapowy proces zwikszania funduszy w rónych formach i postaciach (Łyszczak, 2006, s. 85). W praktyce ródła (forma) finansowania przedsiwzi inwestycyjnych to dla kadego podmiotu rachunkowoci kategoria szczególna, rónie postrzegana w zalenoci od stopnia niezalenoci finansowej jednostki, jej celu i specyfiki dokona (Waliska, 2008,
s. 255). E. Waliska (2008, s. 255) zauwayła, e „(…) nabiera ona szczególnego znaczenia
1
K. Marcinek okreĞla przedsiĊwziĊcie inwestycyjne zespół zaplanowanych, wzajemnie ze sobą powiązanych czynnoĞci,
których celem jest powstanie lub unowoczeĞnienie okreĞlonego pod wzglĊdem rzeczowym, finansowym, lokacyjnym
i czasowym trwałego zasobu majątkowego (Marcinek, 2000, s. 28).
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w przypadku jednostek finansowanych ze rodków budetowych, słuy bowiem rozliczaniu odpowiedzialnoci za ich dysponowanie”.
Celem opracowania jest prezentacja partnerstwa publiczno-prywatne jako ródła finansowania
przedsiwzi inwestycyjnych jednostek samorzdu terytorialnego. Dc do realizacji celu dokonano charakterystyki partnerstwa publiczno-prywatnego na tle innych, tradycyjnych ródeł finansowania oraz wskazano take jego zalety i wady.
Przyjte w artykule metody badawcze opieraj si na studiach literaturowych, przegldzie aktów prawnych oraz wnioskowaniu.
2. Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych Ĩródeł finansowania przedsiĊwziĊü
inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Planowane co roku rodki pienine na nakłady zwizane z budow nowych składników majtkowych lub modernizowaniem (i odtworzeniem) ju istniejcych obiektów w budecie jednostek samorzdu terytorialnego wykazywane s, obok wydatków biecych, w grupie wydatków
majtkowych. Ze wzgldu na stosowane podziałki klasyfikacji budetowej jednostki samorzdu
terytorialnego wydatki te nazywaj wydatkami lub zakupami inwestycyjnymi. S one zasadniczo
finansowane z osiganych dochodów, lecz gdy dochody budetowe s niewystarczajce jednostki
samorzdu terytorialnego korzystaj z innych ródeł finansowania, czyli najczciej z kredytów,
poyczek, emisji dłunych papierów wartociowych lub ze rodków pochodzcych ze ródeł zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi. Jednostki samorzdu terytorialnego korzystaj wic
z szerokiej gamy rónych sposobów finansowania swoich przedsiwzi inwestycyjnych, a jak
słusznie zauwaył A. Zalewski (2007, s. 170) „(…) wybór ródeł finansowania inwestycji jest
kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania danej jednostki i czstokro zaley od nie tylko
obiektywnych przesłanek natury ekonomicznej, ale take od szerszych uwarunkowa społecznogospodarczych”.
Na rysunku 1 zaprezentowane zostały podstawowe ródła finansowania inwestycji, zarówno
tradycyjne i alternatywne (zwane czsto nowoczesnymi), wewntrzne jak i zewntrzne, zwrotne
oraz bezzwrotne.
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Rys. 1. ħródła finansowania przedsiĊwziĊü inwestycyjnych
jednostek samorządu terytorialnego
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Kopaska A., Zewntrzne ródła finansowania inwestycji jednostek samorzdu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003, s. 33 i 68.
Wród tradycyjnych ródeł finansowania literatura zakresu finansów i rachunkowoci wymienia rodki o charakterze niezwrotnym i rodki zwrotne.
Pierwsz grup stanowi dochody podatkowe i wpływy z mienia jednostki samorzdu terytorialnego (wewntrzne ródła finansowania), a take dotacje, subwencje oraz rodki z funduszy
pomocowych (zewntrzne ródła finansowania)2. Natomiast na drug grup składaj si kredyty,
poyczki i wyemitowane obligacje.
Dochody podatkowe i wpływy z mienia jednostek samorzdu terytorialnego zalicza si do dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego. Jako ródło finansowania przedsiwzi
inwestycyjnych charakteryzuj si bezterminowoci, trwałoci i niestety niewystarczalnoci.
Z uzyskanych przez jednostki samorzdu terytorialnego rodków własnych podmioty te
w pierwszej kolejnoci finansuj obligatoryjne wydatki biece, których wysoko czsto reguluj
okrelone przepisy prawa. Kwota jaka ewentualnie pozostaje jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne.
W podobny sposób wykorzystywane s rodki pozyskiwane w formie dotacji i subwencji,
czyli dochody o charakterze transferów z budetu pastwa. Dotacje celowe podlegajce szczególnym zasadom rozliczania rodki z budetu pastwa wystpuj obok i niezalenie od subwencji
ogólnych i słu finansowaniu zarówno zada własnych jednostek samorzdu terytorialnego, jak

2

Wszystkie Ĩródła dochodów własnych szczegółowo wymienia i charakteryzuje Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, D.U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z póĨn. zm.
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i zada im zleconych (Dolnicki, 2009, s. 324). Natomiast subwencje ogólne przeznaczone s
wyłcznie na finansowanie zada własnych, i pomimo e nie maj przypisanego celu przeznaczenia posiadaj cile okrelon konstrukcj oraz nigdy nie s zwracane bez wzgldu na stopie
wykonania zada (Miszczuk, Miszczuk, uk, 2007, s. 86). Zarówno dotacje, jak i subwencje
charakteryzuje uznaniowo, co powoduje, e rodki te nie stanowi stabilnego ródła finansowania projektów inwestycyjnych, zwłaszcza o charakterze wieloletnim.
rodki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej ju od wielu lat stanowi główne ródło finansowania przedsiwzi inwestycyjnych jednostek samorzdu terytorialnego. Wiedza o dostpnych rodkach funduszy pomocowych, zasadach ubiegania si o nie i ich udzielania, a take wieloletnie dowiadczenie jest kluczem do sprawnego i efektywnego ich wykorzystania w strategii
rozwoju jednostki samorzdu terytorialnego. Programy pomocowe w nowym okresie finansowania, ustalonym na lata 2007 – 2013 s niezwykle zrónicowane, a rodki Unii Europejskiej przeznaczone na ich realizacj znaczne. Uzyskanie dofinansowania konkretnych projektów inwestycyjnych uwarunkowane jest przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz umotywowaniem
znaczenia inwestycji dla gospodarki lokalnej i regionalnej. Naley koniecznie podkreli, e wejcia Polski w struktury Unii Europejskiej pozwoliło postrzega rodki pomocy unijnej jako powszechnie dostpne ródło finansowania przedsiwzi inwestycyjnych. Od pocztku 2010 r., na
tle zapisów nowego prawa finansów publicznych, rodki funduszy unijnych wraz z innymi rodkami otrzymywanymi w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej tworz tzw. budet rodków
europejskich, którego wynik (nadwyka lub deficyt) nie moe wpłyn na wynik budetu pastwa,
a z którego jednostki samorzdu terytorialnego bd mogły pozyska tzw. dotacje celowe na
współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem rodków europejskich (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 127 ust. 2 pkt 5). Jedn z niewielu wad finansowania
przedsiwzicia inwestycyjnego rodkami unijnymi jest wymóg wniesienia w projekt okrelonego
wkładu własnego. Zgodnie z głównymi załoeniami funduszy unijnych, rodki Unii Europejskiej
nie mog zastpowa krajowych lub innych, równowanych wydatków pastwa członkowskiego.
W zwizku z tym rodki funduszy unijnych wyłcznie uzupełniaj rodki na realizacje projektu,
asygnowane bezporednio przez samorzd go realizujcy. Dlatego przyjmuje si, e jednym z podstawowych warunków sprawnej absorpcji rodków unijnych jest dobra kondycja finansowa jednostek samorzdu terytorialnego.
Do zwrotnych rodków finansowania inwestycji zaliczy naley przede wszystkim kredyty,
poyczki i obligacje. S to wyłcznie zewntrzne ródła finansowania. Pozyskane w ten sposób
rodki daj solidn podstaw do zwikszania wydatków i zakupów inwestycyjnych, powoduj
jednak zaciganie zobowiza finansowych o okrelonych kosztach i terminach spłaty. Prawo
finansów publicznych zezwala jednostkom samorzdu terytorialnego zaciga kredyty i poyczki
oraz emitowa papiery wartociowe na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu, finansowanie planowanego deficytu budetu, spłat wczeniej zacignitych zobowiza finansowych oraz wyprzedzajce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 89 ust. 1).
Oprócz tego, na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych jednostki samorzdu terytorialnego mog zaciga poyczki w pastwowych funduszach celowych (Ustawa o finansach
publicznych, 2009, art. 90). Jednak korzystanie z tych ródeł pozyskania dodatkowych rodków
pieninych obwarowane jest licznymi ograniczeniami wskazanymi wprost w ustawie o finansach
publicznych oraz jej przepisach wykonawczych. Na przykład łczna kwota przypadajcych w danym roku spłat rat kredytowych i poyczek wraz z nalenymi odsetkami, wykupów obligacji wraz
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z nalenymi odsetkami lub dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikajcych z udzielonych
przez jednostki porcze i gwarancji nie moe przekroczy kwoty okrelonej w uchwale budetowej3. Oprócz tego, jak zauwaa B. Dolnicki, korzystanie z instrumentów poyczki, kredytu lub
3

NaleĪy w tym miejscu wskazaü limitowane przez prawo finansów publicznych moĪliwoĞci zadłuĪania siĊ jednostek samorządu terytorialnego. Do uchwał budĪetowych uchwalanych na lata 2010, 2011, 2012 i 2013 obowiązują nastĊpujące
zasady zadłuĪania siĊ jednostek samorządu terytorialnego:
- łączna kwota przypadających w danym roku budĪetowym spłat rat kredytów i poĪyczek, wraz z naleĪnymi w danym roku
odsetkami od kredytów i poĪyczek, wykupów papierów wartoĞciowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z naleĪnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartoĞciowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego porĊczeĔ oraz gwarancji – nie moĪe przekroczyü 15 % planowanych na
dany rok budĪetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku gdy relacja paĔstwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55 %, to kwota tego zadłuĪenia nie moĪe przekroczyü 12 % planowanych
dochodów jednostki samorządu terytorialnego,
- ograniczeĔ okreĞlonych powyĪej nie stosuje siĊ do m.in. emitowanych papierów wartoĞciowych, kredytów i poĪyczek
zaciągniĊtych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym Ğrodkami funduszy Unii Europejskiej, a takĪe
porĊczeĔ i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem Ğrodków funduszy Unii Europejskiej,
- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budĪetowego nie moĪe przekroczyü 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budĪetowym,
- w trakcie roku budĪetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie moĪe przekraczaü 60 % planowanych w danym roku budĪetowym dochodów tej jednostki. Natomiast do uchwał budĪetowych uchwalanych na rok 2014 i kolejne lata budĪetowe obowiązują zasady zadłuĪania siĊ jednostek samorządu terytorialnego okreĞlone w poniĪszy sposób:
- organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moĪe uchwaliü budĪetu, którego realizacja spowoduje, Īe
w roku budĪetowym oraz w kaĪdym roku nastĊpującym po roku budĪetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budĪetowym spłat rat kredytów i poĪyczek wraz z naleĪnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poĪyczek,
wykupów papierów wartoĞciowych wraz z naleĪnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartoĞciowych potencjalnych
spłat kwot wynikających z udzielonych porĊczeĔ oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budĪetu przekroczy
Ğrednią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieĪących powiĊkszonych o dochody ze
sprzedaĪy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieĪące, do dochodów ogółem budĪetu, obliczoną według wzoru:
(

R+O
1 Db + Smn −1 − Wbn −1 Dbn − 2 + Smn − 2 − Wbn − 2 Dbn − 3 + Smn − 3 − Wbn − 3
) n ≤ * ( n −1
+
+
)
D
3
Dn −1
Dn − 2
Dn − 3

gdzie:
R - oznacza planowaną na rok budĪetowy łączną kwotĊ z tytułu spłaty rat kredytów i poĪyczek oraz wykupów papierów
wartoĞciowych,
O - planowane na rok budĪetowy odsetki od kredytów i poĪyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartoĞciowych oraz
spłaty kwot wynikających z udzielonych porĊczeĔ i gwarancji,
D - dochody ogółem budĪetu w danym roku budĪetowym,
Db - dochody bieĪące,
Sm - dochody ze sprzedaĪy majątku,
Wb - wydatki bieĪące,
n - rok budĪetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budĪetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budĪetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budĪetowy o trzy lata,
- przy obliczaniu tej relacji, dla roku poprzedzającego rok budĪetowy przyjmuje siĊ planowane wartoĞci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budĪetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich
dwóch lat przyjmuje siĊ wartoĞci wykonane wynikające ze sprawozdaĔ rocznych,
- ograniczenia tego nie stosuje siĊ m.in. do wykupów papierów wartoĞciowych, spłat kredytów i poĪyczek zaciągniĊtych
w związku z umową zawartą na realizacjĊ programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem Ğrodków funduszy
Unii Europejskiej z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązaĔ oraz porĊczeĔ i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem
tych Ğrodków – w terminie nie dłuĪszym niĪ 90 dni po zakoĔczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji
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emisji obligacji uzalenione jest od spełnienia okrelonych warunków dotyczcych głównie zachowania biecej płynnoci finansowej, minimalizacji kosztów ich pozyskania czy te koniecznoci koordynacji biecych i przyszłych dochodów z przyszłymi zobowizaniami (Dolnicki,
2009, s. 331–332).
Pomimo tych barier zwrotne ródła finansowania s dogodnym sposobem finansowania samorzdowych przedsiwzi inwestycyjnych, bowiem charakteryzuj si stosunkowo krótkim okresem pozyskiwania rodków pieninych, liczc od momentu podjcia decyzji o realizacji inwestycji do jej zakoczenia. Jednoczenie szybka realizacja przedsiwzicia inwestycyjnego przyczynia
si zazwyczaj do szybszego wzrostu dochodów w przyszłoci w wyniku zachcenia nowych inwestorów i mieszkaców, którzy bd wnosili opłaty i podatki do budetu jednostki4. Mona take
zgodzie si z J. Adamiak i B. Kołosowk, e jednostki samorzdu terytorialnego na ogół nie maj
problemu z dostpem do zwrotnych ródeł finansowania, bowiem charakteryzuj si wysok wiarygodnoci i du płynnoci finansow, ze wzgldu na stały dopływ rodków pieninych
(Adamiak, Kłosowska, 2007, s. 367).
Obok tradycyjnych sposobów finansowania inwestycji publicznych wyranie uwaga jednostek
samorzdy terytorialnego zwrócona została w kierunku nowoczesnych, alternatywnych ródeł,
których przykładem niewtpliwie jest partnerstwo publiczno-prywatne. Finansowanie inwestycji
publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi szeroko pojt współprac jednostki samorzdu terytorialnego z podmiotem prywatnym, w ramach której ciar finansowania
projektu w czci lub całoci zostaje przesunity na stron prywatn, a pozostałe zadania zostaj
pomidzy sob podzielone. Efektem tej współpracy jest podział ryzyka, zada i odpowiedzialnoci
pomidzy partnerów.
W tabeli 1 przytoczono szereg rónych definicji partnerstwa publiczno-prywatnego wskazujcych na to, e to partnerstwo postrzegane jest głównie w kategorii ródła finansowania.
Wród tradycyjnych ródeł finansowania literatura zakresu finansów i rachunkowoci wymienia rodki o charakterze niezwrotnym i rodki zwrotne.
Definicje zawarte w tabeli 1 pozwalaj rozpatrywa partnerstwo publiczno-prywatne zarówno
w ujciu szeroki jak i w ujciu wski. Pojcie partnerstwa publiczno-prywatnego w sensie szerokim jest zwizane z mnogoci rozwiza praktycznych, podejmowanych na podstawie całej gamy
aktów prawnych, dajcych si jednak sprowadzi do pewnej ogólnej metody finansowania realizacji zada publicznych przez podmioty gospodarcze pochodzce z sektora prywatnego (Kornberger-Sokołowska, 2008, s. 12) Natomiast partnerstwem publiczno-prywatnym w sensie cisłym
(właciwym, ustawowym) jest oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca
podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słuca realizacji przedsiwzicia, jeli odbywa si
na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach prawa.

z tych Ğrodków (Ustawa o finansach publicznych, 2005, art. 169 -170 i Ustawa o finansach publicznych, 2009 r., art.
243 244.
4
W teorii zarządzania finansami mówi siĊ w takiej sytuacji o tzw. dodatnim efekcie dĨwigni finansowej. JeĪeli czĊĞü
podejmowanych działaĔ finansowana jest przy pomocy dłuĪnych instrumentów, to podejmujący działania uzyskują wiĊcej
korzyĞci niĪ gdyby wszystko opłacali tylko ze Ğrodków własnych. Łącząc własne i obce Ĩródła finansowania uzyskuje siĊ
wiĊkszą kwotĊ, co czĊsto sprowadza siĊ do wiĊkszego zwrotu na jednostkĊ zaangaĪowanego kapitału. Efekt dĨwigni finansowej równieĪ widoczny jest takĪe w sektorze finansów publicznych, a korzystającymi z korzyĞci z zadłuĪenia podmiotów
publicznych są najczĊĞciej mieszkaĔcy danej społecznoĞci lokalnej.
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Tabela 1. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego
Definicja „partnerstwa publiczno-prywatnego”
Partnerstwo Publiczno-Prywatne – nowy instrument realizacji zada publicznych
usankcjonowany
ustawowo
–
pozwala
na
inwestowanie
w infrastruktur i wykorzystanie jej do celów zgodnych z interesem lokalnych
wspólnot przy wykorzystaniu potencjału sektora prywatnego.
Wród ródeł i metod finansowania lokalnych inwestycji mona wymieni m.in.
partnerstwo publiczno-prywatne.
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi działania polegajce na „wyprowadzeniu” przez podmiot publiczny niektórych dziedzin poza sektor publiczny w celu
lepszego wykorzystania zasobów i zwikszenia racjonalnoci działania.
Partnerstwo publiczno-prywatne definiowane jest jako umowne (kontraktowe)
porozumienie długoterminowe pomidzy podmiotami publicznymi i przedsibiorcami prywatnymi, a dotyczce budowania infrastruktury lub zarzdzania
obiektami infrastrukturalnymi przez przedsibiorców prywatnych lub wiadczenia przez nich usług dla społecznoci w imieniu podmiotów publicznych.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest długoterminowym porozumieniem zawartym pomidzy sektorem prywatnym a podmiotami publicznymi w celu wykorzystania zasobów i specjalistycznej wiedzy podmiotów z sektora prywatnego w
wykonywaniu zada uytecznoci publicznej.
W ramach współdziałania sektora publicznego i prywatnego metoda Project
Finance moe przyj posta partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli modelu
współpracy w celu realizacji projektu lub wiadczenia usługi tradycyjnie dostarczanej przez sektor publiczny.
Partnerstwo publiczno-prywatne mona zdefiniowa jako przedsiwzicie o
charakterze uytecznoci publicznej prowadzone przez współpracujce podmioty
prywatne i publiczne, przy wzajemnym zaangaowaniu instytucjonalnym i kapitałowym oraz mniej lub bardziej solidarnym podziale korzyci i ryzyka z niego
wynikajcego.
Partnerstwo publiczno-prywatne zostało okrelone porednio poprzez jego
przedmiot. Według aktualnych regulacji prawnych przedmiotem partnerstwa
publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsiwzicia oparta na podziale zada i ryzyk pomidzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne to ogólna nazwa zwizków midzy sektorem
prywatnym
a
organizacjami
publicznymi,
czsto
majcymi
na celu uycie rodków lub dowiadczenia sektora prywatnego w celu wsparcia
sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług 5.

Autorzy
Korbus, Strawiski,
2006, s. 16

Kopaska, 2003, s. 56

Grimsey,
2002, 118

Lewis,

Chinyio,
2009, s. 3

Gameson,

Wojownik – Filipowska, 2008, s. 82

M. Moszoro, 2005, s.
49
Ustawa o partnerstwie
publicznoprywatnym, 2009, art.
1 ust. 2
Europejski
Inwestycyjny

Bank

ródło: Opracowanie własne.
Kluczow kwesti dla zrozumienia istoty ródeł finansowania jest ucilenie przedmiotu finansowania. W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego rodkami pieninymi nalecymi
do podmiotów sfery prywatnej (jak wskazuj dane w tabeli 1) mona finansowa:
- infrastruktur i wykorzystanie jej do celów zgodnych z interesem lokalnych wspólnot,

5
The EIB’s role in Public – Private Partnership (PPPs), s. 3, dokument dostĊpny na stronie internetowej Europejskiego
Banku Inwestycyjnego: www.eib.org/attachments/thematic/eib_ppp_en.pdf, z dnia 10.06.2008 r.

14

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Seria: Studia i Materiały, nr 30, 2010

- niektóre dziedziny sektora publicznego w celu lepszego wykorzystania zasobów i zwikszenia racjonalnoci działania,
- budow infrastruktury lub zarzdzanie obiektami infrastrukturalnymi lub wiadczenia usług
dla społecznoci w imieniu podmiotów publicznych,
- wykonywanie zada uytecznoci publicznej,
- realizacj projektu lub wiadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny,
- wspóln realizacj przedsiwzicia opart na podziale zada i ryzyk pomidzy stronami
partnerstwa,
- wsparcie sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług,
- budow i eksploatacj obiektu, który tradycyjnie byłby zbudowany i eksploatowany przez
sektor publiczny.
Dodatkowo, bazujc wyłcznie na polskich regulacjach prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie jest ono zdefiniowane jako wspólna realizacja przedsiwzicia oparta
na podziale zada i ryzyk pomidzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, mona
wskaza nastpujcy przedmiot finansowania (Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, 2009,
art. 2 ust. 4):
• budow lub remont obiektu budowlanego,
• wiadczenie usług,
• wykonanie dzieła, w szczególnoci wyposaenie składnika majtkowego w urzdzenia
podwyszajce jego warto lub uyteczno, lub
• inne wiadczenie połczone z utrzymaniem lub zarzdzaniem składnikiem majtkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsiwzicia publiczno-prywatnego lub jest
z nim zwizany.
W polskich przepisach prawa przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego został okrelony
bardzo szeroko, tak aby „(…) umoliwi zawizanie partnerstwa dla rónorodnych zada publicznych, projektów dofinansowanych ze ródeł funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych, a take umoliwi tworzenie indywidualnych rozwiza prawno-organizacyjnych dla
projektów, których partnerstwo ma słuy osigniciu przewaajcej korzyci w stosunku do innych mechanizmów realizacji zada publicznych (…)” (Kozłowska, 2005, s. 40).
W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane mog by przede wszystkim przedsiwzicie inwestycyjne dotyczce budowy lub remontu obiektu budowlanego. Do publicznoprywatnych przedsiwzi o charakterze inwestycyjnym zaliczy naley take wykonanie dzieła,
polegajcego w szczególnoci na wyposaenie składnika majtkowego w urzdzenia podwyszajce jego warto lub uyteczno. Z perspektywy systemu rachunkowoci wykonanie takiego
dzieła mona utosami m.in. z pojciem „ulepszenia” istniejcych rodków trwałych powodujcego, e warto uytkowa tych składników po zakoczeniu prac przewysza posiadan przy przyjciu do uywania warto uytkow (Ustawa o rachunkowoci, 1994, art. 31 ust. 1). Wysz
warto uytkow składników majtkowych mona mierzy np. okresem uywania, zdolnoci
wytwórcz, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Jest to tylko przykładowe wskazanie zakresu dzieła, jakie moe by wykonane w partnerstwie publiczno-prywatnym. W. Gonet zauwaa, e
dziełem moe by kade dobro materialne lub niematerialne powstałe w wyniku pracy i umiejtnoci przyjmujcego zlecenie (partnera prywatnego) (Gonet, 2009, s. 28).
Partnerstwo publiczno-prywatne nie ogranicza si wyłcznie do budowy, remontu lub ulepszenia składnika majtkowego, lecz umoliwia realizacj wielu innych zada publicznych, które
mog przynie spor korzy dla interesu publicznego. Dlatego warto zasygnalizowa, e element
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definicji przedsiwzicia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczcy
wiadczenia usług, połczony z utrzymaniem lub zarzdzaniem składnikiem majtkowym, który
jest wykorzystywany do realizacji publiczno-prywatnego przedsiwzicia, jest jednym z podstawowych kryteriów pozwalajcych odróni przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego w sensie
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym od przedmiotu koncesji na usługi. W ustawie o koncesjach na roboty budowlane i usługi – regulacja w zakresie koncesji na usługi wyranie wskazuje,
e usługi w tym przypadku s wiadczone samoistnie bez operowania czy działa na składniku
majtkowym (Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, 2009, art. 1 ust. 1). W efekcie
skorzystanie przez jednostk samorzdu terytorialnego z partnerstwa publiczno-prywatnego zmiana rol podmiotu publicznego, który z właciciela i operatora obiektów infrastruktury społecznej
i gospodarczej staje si nabywc usług (Makosz, 2007, s. A5, Kozłowska, 2005, s. 30).
W zaprezentowanych „osłonach” partnerstwo publiczno-prywatne mona postrzega jako
wydajne, poyteczne, zewntrzne i zwrotne ródło finansowania aktywów (czyli obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej) i działalnoci jednostek samorzdu terytorialnego.
3. Wady i zalety partnerstwa publiczno-prywatnego jako Ĩródła finansowania przedsiĊwziĊü
inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dobrze przemylany i skonstruowany mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego umoliwia rozbudowa i eksploatowa infrastruktur, a tym samym rozwój jednostek samorzdu terytorialnego bez natychmiastowego obcienia wysokimi kosztami ich budetu (przynajmniej w stosunku do wstpnych nakładów kapitałowych) oraz wprowadza nowoczesne technologie w dostarczaniu dóbr i usług, na co zazwyczaj podmioty publiczne przy ograniczonych rodkach budetowych i nadmiarze wykonywanych zada nie mog sobie pozwoli. Dotyczy to w szczególnoci
inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: budowa i remonty dróg, budowa linii tramwajowych,
kolejowych, podziemnych garay, parkingów, obiektów i urzdze przemysłu wysokich technologii, ochrony rodowiska czy te energetyki. Ponadto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
w wielu krajach finansuje si przedsiwzicia inwestycyjne w społeczne zasoby mieszkaniowe,
placówki owiatowe oraz placówki słuby zdrowia. Naley jednak zaakcentowa, e współpraca
pomidzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego dotyczy bdzie głównie tych przedsiwzi inwestycyjnych, których efektem finalnym s obiekty i urzdzenia infrastruktury czciowo
lub całkowicie odpłatnej. Bowiem dziki takim projektom partner prywatny jest w stanie zapewni
sobie długoterminow stop zwrotu z inwestycji. Jeeli obiekt infrastruktury nie bdzie samodzielnie generowa korzyci ekonomicznych, a podstawowe przychody partnera prywatnego bd
pochodzi od podmiotu publicznego, to moe stanowi to słab zacht do udziału przedsibiorcy
w realizacji samorzdowych przedsiwzi inwestycyjnych.
W teorii i praktyce czsto mona spotka si z argumentem, e główn zalet finansowania
inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest jego pozabilansowe ujcie (Brzozowska, 2005, s. 51). Takie rozumowanie dla jednostek samorzdu terytorialnego błdnie mogłoby
oznacza, e partnerstwo publiczno-prywatne nie pociga za sob wykorzystania rodków pieninych, aktywów trwałych, czy powstania rozrachunków, czyli nie wpływa bezporednio np. na
pozycje bilansu z wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego, czy bilansu urzdu
obsługujcego jednostk samorzdu terytorialnego (samorzdowej jednostki budetowej). Realizacja przedsiwzi inwestycyjnych z wykorzystaniem idei partnerstwa publiczno-prywatnego nie
jest ani pozabilansowym, ani pozabudetowym ródłem ich finansowania. W rzeczywistoci koncepcja ta nie pociga za sob ogromnych, jednorazowych wydatków inwestycyjnych w jednost-
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kach samorzdu terytorialnego lecz sukcesywnie obcia ich budety stałymi wydatkami.
W zwizku z tym zarówno w bilansie z wykonania budetu, jak i bilansie urzdu koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego powinna mie wierne i rzetelne odwzorowanie.
Dla podmiotu publicznego realizacja przedsiwzicia inwestycyjnego na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego jest wic pod wieloma wzgldami atrakcyjne. Z jego perspektywy mona
wypunktowa przykładowe zalety koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego6:
− moliwo pozyskania kapitału na realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego, bez koniecznoci oczekiwania na kolejny roczny cykl budetu publicznego w zakresie finansowania,
− obnienie lub rozłoenie w czasie wydatków sektora publicznego,
− szybsza realizacja inwestycji, tj. bez opónie i zgodnie z harmonogramem,
− długoterminowy, strategiczny nadzór nad budowan a potem eksploatowan infrastruktur przez sektor publiczny,
− efektywne zarzdzanie obiektem w trakcie jego eksploatacji i utrzymania,
− wymiana dowiadcze sektora prywatnego z sektorem publicznym, a tym samym m. in.
transfer nowoczesnych technologii do sektora publicznego.
Poza niewtpliwymi korzyciami jakie dla jednostek samorzdu terytorialnego zapewnia partnerstwo publiczno-prywatne, naley zaznaczy take wiele istotnych niedogodnoci (zwane czsto
wadami lub barierami), które mog si pojawi przy tego typu współpracy. Do potencjalnych wad
partnerstwa publiczno-prywatnego naley przede wszystkim:
− wysze bezporednie koszty finansowania, na które składaj si koszty kapitału własnego
partnera prywatnego i koszty kapitałów zewntrznych, które pozyskuje partner prywatny,
− brak praktycznych dowiadcze w zakresie stosowania koncepcji partnerstwa publicznoprywatnego, zwłaszcza w ujciu cisłym,
− trudnoci w interpretacji przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, co powoduje wzrost ryzyka (zwłaszcza prawnego) w trakcie realizacji przedsiwzicia finansowanego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego,
− długotrwały i skomplikowany proces przygotowania i przeprowadzenia przetargu,
− czasochłonno przygotowania umów partnerstwa publiczno-prywatnego,
− moliwo zwikszenie opłat dla uytkowników obiektów infrastrukturalnych,
− moliwo ograniczenia elastycznoci finansowej sektora publicznego w wyniku długoterminowych zobowiza wzgldem partnera prywatnego,
− dua wraliwo i nieufno społeczestwa do tego typu współpracy.
Wskazanie zarówno zalet i wad przesdza o tym, e zastosowanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego nie zawsze jest rozwizaniem optymalnym lecz powinno by brane pod uwag zawsze tam, gdzie korzyci generowane przez publiczno-prywatn współprac pokrywaj
znaczne jej koszty, w tym koszty społeczne. Komisja Europejska nazywa to „zapewnieniem wartoci w stosunku do zaangaowanych pienidzy w partnerstwo publiczno-prywatne (Value for
Money – VFM)” (Guidelines for Successful Public-Private-Partnership, s. 57). Wród kluczowych
elementów oszacowania wartoci w stosunku do zaangaowanych pienidzy wymieni naley tzw.
6
Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego szczegółowo scharakteryzowane są np. w: Partnerstwo publicznoprywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce 2002, Raport AmerykaĔskiej Izby Handlowej w Polsce, s. 20-21
oraz Guidelines for Successful Public-Private-Partnership, European Commission Directorate General Regional Policy,
January 2003, s. 15-16.
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porównanie finansowe oraz porównanie niefinansowe. To pierwsze, polega na porównaniu kosztów projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z kosztami projektu
realizowanego w tradycyjny sposób, wyraonymi dyskontowymi przepływami finansowymi przez
cały planowany czas trwania umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Natomiast to drugie,
dotyczy porównania wszystkich pozostałych, czsto niepoliczalnych, ale istotnych dla podmiotu
publicznego i społecznoci wartoci, np. szybko realizacji projektu, jako usług, bezpieczestwo, czy korzystny wpływ na rodowisko naturalne.
6. ZakoĔczenie
Przedstawione w opracowaniu rozwaania s wane nie tylko dla władz samorzdowych, które podejmuj decyzj o wykorzystywanych ródłach finansowania ich działalnoci inwestycyjnej,
ale take dla osób prowadzcych rachunkowo jednostek samorzdu terytorialnego. Dla słub
finansowo-ksigowych tych podmiotów partnerstwo publiczno-prywatne jako ródła finansowania
aktywów i działalnoci sektora samorzdowego stanowi nieznany dotd obszar pomiaru i prezentacji. Wydaje si jednak, e tematyka ta jest aktualna i w niedalekiej przyszłoci wymusi modyfikacj stosowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego zakładowych planów kont, zasad
ksigowania oraz zasad sporzdzania sprawozda finansowych i budetowych.
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THE PUBIC – PRIVATE PARTNERSHIP AS THE CATEGORY OF SOURCE
OF FINANCING OF INVESTMENT PROJECT OF TERRITORIAL CO UNCIL
Summary
The article present same issues connected with a public-private partnership as
a source of financing of investment project of territorial governments. Compared to
other sources of financing like: retained incomes, transfers from state budget, European Union funds, credits, loans, and emitted bonds - the public-private partnership
appears to be a useful, external and manageable source of financing assets and activities of territorial governments It is not only a big challenge for territorial governments but also a new area of measurement and presentation in their system of
accountancy.
Keywords: investment project, public-private partnership, territorial government, sources
of financing, public task.
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