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Zewsząd słyszę opinię, że wciąż czekamy na przełom na rynku PPP w Polsce.
Podpisywanych umów z roku na rok jest coraz więcej – w sumie 140 do końca
2019 r. - ale trudno mówić o boomie. Różnie definiuje się przyczyny faktu, że
rynek ten jest wciąż we wstępnym stadium rozwoju. Niewątpliwie dostępność
środków bezzwrotnych była tym, co skutecznie hamowało liczbę projektów w
partnerstwie w ostatnich latach. Wśród innych czynników wymieniłbym
nierzadko nierealistyczne oczekiwania strony publicznej, która definiuje
przedsięwzięcie i inicjuje projekt. Te oczekiwania sprawiają, że w postępowaniach
albo nie ma ofert albo są one nie do przyjęcia - wysoka cena jako efekt wyceny
ryzyk, których partner prywatny nie może zaakceptować.

Być może zatem trzeba się przyzwyczaić, że rynek PPP będzie rozwijał się
krocząco. Złożoność postępowań, długi czas wypracowania formuły
akceptowalnej dla obu stron oraz często nieprzychylna atmosfera medialna wokół
PPP sprawia, że jest to droga dla odważnych. Decydenci w sektorze publicznym
muszą mieć dużo determinacji, by doprowadzić postępowanie do szczęśliwego
końca.

W obecnym zestawieniu największe projekty dotyczą obszaru gospodarki
odpadami. Spalarnie w Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu do kwotowo największe
przedsięwzięcia w ostatnich latach.

W roku 2019 rozpoczęło się kilka postępowań, które w przyszłości mogą istotnie
zwiększyć wolumen podpisanych umów PPP. Jako doradca DS CONSULTING Sp. z
o.o. ma przyjemność pracować przy projekcie Portu Centralnego w Gdańsku i
mamy nadzieję, że będzie to jedno z przedsięwzięć, które za kilka lat zostanie
ujęte w analogicznym zestawieniu.
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Liczba i wartość podpisanych umów

Uchwalona w listopadzie 2008 ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym była znacznym krokiem w rozwoju
rynku PPP w Polsce biorąc pod uwagę, że pod rządami
poprzedniej ustawy regulującej tą problematykę nie
podpisano żadnej umowy o partnerstwie.

Jednakże ilości umów PPP podpisywanych w
poszczególnych latach nie można uznać za
satysfakcjonującą.

Nie sposób nie zauważyć również pewnego wyhamowania
w liczbie podpisywanych umów PPP w ostatnich latach,
czyli od roku 2016.

140
Tyle umów podpisano w 

latach 2008-2019

W sumie w analizowanym okresie podpisano 140 umów,
co stanowiło 26% wszystkich wszczętych postępowań.

26%
Taka była relacja podpisanych 

umów do prowadzonych 
postępowań

Na wartość umów - rozumianą jako wartość nakładów
inwestycyjnych lub usług netto - w dużej mierze wpłynęło
kilka spektakularnych inwestycji. Ogółem do końca 2019 r.
suma projektów w ramach PPP to 7,2 miliarda PLN.

PODSUMOWANIE

7,2 miliarda PLN
Taka jest wartość umów rozumiana 

jako wartość nakładów inwestycyjnych 
lub usług netto  

Najwięcej umów (42%) zawarto w trybie koncesji na
usługi, a zaraz potem w trybie przewidzianym dla
projektów PPP w artykule 4 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (33%).

4DS Consulting

Raport prezentuje sytuację na rynku PPP na podstawie
danych udostępnionych na portalu www.ppp.gov.pl (Baza
projektów PPP z zawartymi umowami).
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http://www.ppp.gov.pl/


Największe projekty 

Największym projektem, dla którego zawarto umowę w
formule PPP był projekt olsztyńskiej spalarni odpadów.
Wartość podpisanej w 2019 roku umowy ze spółką Dobra
Energia dla Olsztyna to 850 milionów zł. Na podium znalazł
się także projekt dotyczący systemu gospodarki odpadami
dla Miasta Poznania oraz kolejny projekt spalarniowy dla
metropolii trójmiejskiej.
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PODSUMOWANIE

850 milionów PLN
Taka jest wartość największego projektu PPP w 

analizowanym okresie – olsztyńskiej spalarni 
odpadów

Inne projekty, które można zaliczyć do dużych, biorąc pod
uwagę wartość umowy (ponad 250 mln zł) to:

▪ Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów 
w Gdańsku (2015 r.)

▪ Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, 
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na 
obszarze woj. Wielkopolskiego (2010 r.)

▪ Internet dla Mazowsza (2013 r.)

▪ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –
województwo warmińsko-mazurskie (2013 r.)

▪ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –
województwo podkarpackie (2013 r.) 

Rozkład wartości projektów

Najwięcej zawartych umów dotyczyło projektów
stosunkowo niedużych.

Projekty mikro – definiowane jako poniżej 5 mln zł -
stanowiły 44% (59 umów), bardzo małe blisko ¼ (36
umów) a małe, tj. w przedziale 20-50 mln zł - 10%.

Wśród wymienionych w poprzednich sekcjach
największych projektach PPP przeważają projekty ze
wsparciem UE, a więc tzw. projekty hybrydowe. Jednak w
biorąc pod uwagę wszystkie przedsięwzięcia z reguły (86%)
nie przewiduje się dofinansowania ze środków
europejskich.

Dofinansowanie z UE w projektach PPP

14%
To udział projektów PPP z dofinansowanie UE 

w ogólnej liczbie podpisanych umów

Okres, na jaki podpisywane są umowy

Na rynku dominują umowy zawierane na średnie okresy.
Umów długoterminowych – powyżej 30 lat było zaledwie
kilka (3%).
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Projekty wg sektorów

Nie we wszystkich sektorach formuła PPP stosowana jest
równie często. Najwięcej umów podpisano w obszarze
efektywności energetycznej, gdzie nakłady w fazie
inwestycyjnej finansowane są częściowo z oszczędności w
fazie operacyjnej. Takie projekty nie obciążają nadmiernie
budżetów publicznych. Sporo umów podpisano także w
obszarze infrastruktury transportowej, sportu i turystyki
oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

TelekomunikacjaGospodarka 
odpadami

Rewitalizacja

PODSUMOWANIE

Najważniejsze sektory z uwagi na wartość nakładów 
inwestycyjnych lub usług:

Z kolei najmniej projektów realizowanych jest w obszarach,
gdzie w mechanizm wynagradzania opiera się prawie
wyłącznie o opłatę za dostępność.

W ujęciu wartościowym 21% przedsięwzięć to projekty z
zakresu gospodarki odpadami a więc przywołane już
umowy dotyczące spalarni odpadów w Olsztynie, Gdańsku
i Poznaniu.

.

W gospodarce odpadami, telekomunikacji i rewitalizacji
realizowane są średnio największe projekty.

Podmioty publiczne inicjujące 
postępowanie

Zdecydowanie największą aktywność na rynku PPP
wykazują JST, w tym gminy. W kategorii tej ujęto też
miasta na prawach powiatu. Wciąż jednak mniej niż 4%
gmin spróbowało tej formuły realizacji inwestycji.

51,5 mln PLN
Taka jest średnia wartość umowy 
rozumianej jako wartość nakładów 
inwestycyjnych lub usług netto  

6DS Consulting

W 45% umów korzystano 

ze wsparcia doradców
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Rozkład terytorialny podpisanych umów

Regiony, które są najsilniejsze gospodarczo charakteryzują
się największą ilością podpisanych umów.

PODSUMOWANIE

1,84 miliarda PLN
Taka jest wartość umów PPP i koncesji 

podpisanych w województwie pomorskim

27 projektów
To liczba umów PPP i koncesji 
podpisanych w województwie 

mazowieckim 
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W województwie mazowieckim podpisanych było 27
umów, a drugie w kolejności województwo śląskie to 20
umów PPP i umów koncesji. Najsłabiej sytuacja wygląda na
ścianie wschodniej: tu pozytywnie wyróżnia się
województwo warmińsko-mazurskie z 9 umowami.

Pod względem wartości umów do roku 2019 przoduje
województwo pomorskie. To przede wszystkim zasługa
dwóch dużych projektów: zagospodarowania północnego
cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz projektu
dotyczącego systemu gospodarki odpadami dla metropolii
trójmiejskiej.

Ilość zrealizowanych projektów wg. województw (szt.)

Nowe umowy podpisane w 2019 r.

Wśród umów podpisanych w roku 2019, na uwagę
zasługuje umowa dotycząca nowego zakładu termicznego
przekształcania odpadów w Gdańsku o przepustowości
nominalnej 160 tys. Mg/rok. Całkowity koszt
przedsięwzięcia oszacowano na sumę 570 mln zł.

Drugim największym projektem, także realizowanym w
Gdańsku na podstawie umowy PPP będzie projekt
parkingów kubaturowych. Koszt przedsięwzięcia to około
135 mln zł.

Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku 
jest jednym z projektów przygotowywanych do realizacji w 
formule PPP

Źródło: Materiały ZMPG
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