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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa
2014/24/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamó‐
wień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 65, ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowa‐
nia administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2096 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowa‐
nia cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360
ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek hand‐
lowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

p.z.p. – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)

u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicz‐
nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

u.g.n. – ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieru‐
chomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)
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Wykaz skrótów

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodo‐
wym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1036 ze zm.)

u.p.p. – ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie pu‐
bliczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1834 ze zm.)

u.u.k. – ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na
roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1920 ze zm.)

u.z.p.r. – ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 ze
zm.)

Inne

JST – jednostka samorządu terytorialnego
MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SN – Sąd Najwyższy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra‐

cyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra‐

cyjnego i wojewódzkich sądów administra‐
cyjnych

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne
TK – Trybunał Konstytucyjny
ZPPP – zinstytucjonalizowane partnerstwo publicz‐

no-prywatne
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USTAWA
z dnia 19 grudnia 2008 r.

o partnerstwie
publiczno-prywatnym

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1834; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1693)
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Zakres przedmiotowy; przedmiot partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego]

1. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i part‐
nera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego ure‐
gulowanych w ustawie.
2. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji
przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy pod‐
miotem publicznym i partnerem prywatnym.

1. Uwagi ogólne

Cechą charakterystyczną współczesnego systemu zarządzania publicz‐
nego jest przekazywanie przez administrację, zarówno państwową, jak
i samorządową, funkcji o charakterze publicznym podmiotom prywat‐
nym. Władze wycofują się z wielu dziedzin praktycznej działalności go‐
spodarczej, społecznej, a nawet publicznej (użyteczności publicznej),
jednocześnie zachowując odpowiedzialność publicznoprawną we
wszystkich ważniejszych sektorach życia zbiorowego i gospodarki. W ten
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Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne

sposób dochodzi do liberalizacji wielu rynków, dotychczas zdominowa‐
nych przez państwo, do których dostęp uzyskują przedsiębiorcy. Prywa‐
tyzacja wykonywania zadań publicznych oparta jest na założeniu, że
skoro określona dziedzina działalności może być z powodzeniem reali‐
zowana na warunkach rynkowych, to nie ma powodu, aby prowadziły ją
władze publiczne. Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych ozna‐
cza zwykle, że dane zadanie, w szczególności w zakresie dostarczenia
infrastruktury publicznej i zapewnienia jej funkcjonowania, przestaje
być finansowane z pieniędzy z budżetu publicznego. Współdziałanie
sektorów publicznego z prywatnym w różnych aspektach nazywane jest
popularnie partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP).

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi formułę współpracy sektora
publicznego i prywatnego mającą na celu realizację przedsięwzięć obej‐
mujących przeważnie wykonanie robót budowlanych lub świadczenie
usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Zakłada ono, że
każda ze stron jest w stanie wywiązać się z powierzonych jej zadań
sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując
się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą
wykonują najlepiej.

Dzięki podziałowi zadań i ryzyka w ramach partnerstwa publiczno-pry‐
watnego osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworze‐
nia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Jednocześnie każda
ze stron czerpie ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do
swego zaangażowania1.

Kluczowym elementem współpracy w ramach partnerstwa publicz‐
no-prywatnego jest więc współpraca sektora publicznego z sektorem
prywatnym, oparta na umowie (w ramach stosunku cywilnoprawnego)
i służąca realizacji przedsięwzięć tradycyjnie wykonywanych przez stro‐
nę publiczną, zakładająca optymalny podział zadań oraz ryzyk i obu‐

1 B. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań
publicznych, Warszawa 2009, s. 58–59.
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

stronne korzyści. Partnerstwem publiczno-prywatnym będą zazwyczaj
umowy długoterminowe. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że
głównym powodem nawiązania przez sektor publiczny współpracy
z sektorem prywatnym jest możliwość wykorzystania wiedzy tego ostat‐
niego oraz skorzystania z jego środków finansowych. Partnerstwo pu‐
bliczno-prywatne traktowane jest jako instrument prawny umożliwia‐
jący realizację zadań publicznych przy braku wystarczających zasobów,
w szczególności środków finansowych2.

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardzo szeroko wyko‐
rzystywana do realizacji zadań publicznych w wielu państwach świata,
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie3.

2. Geneza i ewolucja partnerstwa publiczno-prywatnego

Zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych ma
długą historię. W prawodawstwie europejskim źródeł partnerstwa pu‐
bliczno-prywatnego należy się doszukiwać w instytucji koncesjonowa‐
nia realizacji zadań publicznych we Francji. Badający historię tej insty‐
tucji wskazują, że już w 1438 r. francuski szlachcic Luis de Bernam otrzy‐
mał koncesję rzeczną na pobieranie opłat za towary przewożone po Re‐
nie4. Innym znanym literaturze przykładem tego typu jest koncesja, którą
także we Francji przyznano w 1792 r. braciom Perrier na dystrybucję
wody na terenie Paryża5. Wkrótce we francuskiej praktyce prawnej uk‐
ształtowała się tzw. koncesja robót publicznych (fr. concession de travaux
publics). Jej definicję przypisuje się Charles’owi Delalleau. W swoim
traktacie o koncesjonowaniu stwierdził, że koncesja robót publicznych,

2 A. Panasiuk, Partnerstwo publiczno-prywatne, Wrocław 2017, s. 12.
3 Szerzej na temat zakresu zastosowania PPP w różnych państwach świata zob. A. Panasiuk,

Partnerstwo..., s. 353–368.
4 D.R. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administra‐

cyjnego, Białystok 2000, s. 35.
5 K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, War‐

szawa 2006, s. 10.
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