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Stanowisko

ogólnopolskiego Porozumienia organizacji Samoruądowych 1

z dnia 15 maia 2O17 r.

w sprawie: projektu ustarvy o zmianie ustalvy o partnerstwie publiczno - prywatnym
i niektórych innych ustarv

ogólnopolskie Porozumienie organizacji Samorządowych w odniesieniu do projektu
ustawy o zmianie ustawy o partnerstwió publiizno _ prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r'2

i niektórych innych ustarv w zakresie art. l projektowanej ustawy, tj. w zakresie w jakim
zawiera ona projekty przepisów nowelizujących przepisy ustaw}'o partnęrstwie publiczno _

prywatnym' zwraca uwagę na dwie zasadnicze kwestie:

1. W przedmiocie projektu przepisów dotyczących procedury wyboru partnera
prywatnego
W zakresie wyboru partnera pl)Tr'atnego projektodawcy proponują zmiany do obecnego
przepisu z afi. 4 ustawy o pafinerstwie publiczno _ prywatnym (zwanej rv dalsze1 części

'.ustawą PPP'') przewidujące, że podmiot publiczny będzie mógł w każdej chwili dokonać
wyboru partnera prywatnego zgodnie z przepisami ustawy Prarvo zamówień publicznych
(zwanej rv dalszej części .'PZP"). chociaŻby rłynagrodzenie przewidywane w związku
z przedsięl,lzięciem pozwalało na zakwalifikowanie danego przedsięwzięcia do trybu

koncesyjnego wyboru pafinel'a prlrvatnego.

1Stanowisko oPOS zostało przyjęte przez dziewięć organizacji-sygnatańuszy Porozumieńa, tj.:

Podkarpackie Stowarzyszęnie samorządów Terytorialnych
Storvarzyszenie Gmin Regionu Poludnioro-Zachodniego Mazos'sza
Stowarzyszenie Zrviązęk cmin i Powiató}v Regionu Lódzkiego
Stowarzyszenie Gnrin i Porviatórł, Wielkopolski
Śląski Zwiazek Gmin i Powiatórv
Zrzeszen!e cmin Województwa Lubuskiego
Zwiazek Grnin Lubelszcąvzny
Zri'iązek Gnrin Ponrorskich
Zrviazek Gnlin Warmińsko-Mazurskich

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2oo8 r. o pa.tnerstwie publicŻno-pryWatnym (Dz.U.2009 Nr 19 poz. 100)
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De lege lata _ rv zależności od rodzaju wynagrodzenia _ stosuje się alternatyrNnie przepisy
PZP lub ustarvy o umorvie koncesji na roboty budowlane (zwanej rv dalszej części .'ustawą
koncesyjną''). W oparciu o aktualne brzmienie przepisów art. 4 ustawy PPP pańner publiczny
wybiera pańnera prywatnego w jednym z trybów (z PZP albo koncesyjnym) i nie nra w tynr
zakresie przestrzeni do dowolności. Innymi słołry. literalne brzmienie przepisów
art. 4 ustawy PPP lvskazuje na ,.wymuszalność'' jednego z dwóch rozwtęań w zależności od
rodzaju wynagrodzenia jakie ma w ramach przedsięwzięcia otrzymać pańner pr).'\ł,atny.
Rozwiązanie powyższe może budzić rvątpliwości. także lv kontekście przepisów
wspólnotow}'ch. co sfusznie zauwa:Ży|i projektodawcy zaznaczając to w uzasadnieniu
do projektowanej nowelizacji (str. 6 uzasadnienia do projektowanej ustawy)' Zwrócić wypada
bou,iem uwagę, ze PZP jest reguIacją szerszą, dalej idącą' o surowszym reŻimię niŻ uslawa
koncesyjna (warto ptzy tym zwrócić uwagę na fakt, iż przeptsy PZP chronią uczestników
postępowania). JuŹ samo to wskazuje. że stosowanie surowszego reŹimu wyboru pańnera
prywatnego powinno być zawsze dopuszczalne, chociaż w pewnych okolicznościach
ustawodawca pozrł'alał na zastosowanie reguł łagodniejszych (rł' tym przypadku trybu
koncesyjnego). W tym więc kontekście pro.iektowane rozwiązanie, pnewidujące, że
dokonanie wyboru partnera prywatnego w trybie zgodnym z PZP będzie zawsze poprawne.
należy w pełni zaaprobować, poniewzŻ zastosowanie PZP in concreto będzie świadczyło
o w1pełnieniu przez partnera publicznego najwyŻszych standardów i wymogów
proceduralnych zwięanych z wvłonieniem pańnera pr}Ąvatnego. z poszanowaniem wolnej
konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonarł,ców.

W świetle po\\yższego, proponowane zmiany redakcyjne do art. 4 ustawy PPP przewidujące.
że zastosowanie trybu PZP do wyboru paftnera pr}.\ryatnego będzie zawsze prawidłowe,
chociaŻby mógł być zastosowany również tryb koncesyjny; ogólnopolskie Porozumienie
organizacji Samorządowych ocenja poz}t}.!vnie. Rozwiązanie takie pozwoli wyeliminować
mogące pojawić się w praktyce wątpliwości dotyczące skutków (w tym wręcz ewentualnego
fiaska postępowania) w razie wyboru partnera pr}.watnego w ręŻimie PZP .

Ponadto w ramach pĄektowanych Zmian do art. 4 ustawy PPP, projeltodawcy przewidzie|i
nowe rozwiązanie' zgodnie z którym tryb wyboru partnera pr}.watnego zgodnie zPZP będzie
zawsz€ wariantem ,,domyślnym'' w zakesie nieuregulowanym w ustawie PPP.
W obowiązującym brzmieniu ustawa PPP nie przewiduje mechanizmu wyboru partnera
pr}nvatnego w prz1padku przedsięwzięcia na tyle specyficznego, że nie wpisującego się
jednoznacznie w Żaden z altematyrvnych trybów wyłonienia pańn€ra prywatnego. Wobec
tego projektowane rozwiązanie sprzyja realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa
publiczno _ prywahego' ponieważ eliminuje mogące ewentualnie powstać niepewności
w kwestiach jnterpretacji prawa.

ogólnopolskie Porozumienie organizacji Samorządorł'ych pozyy'lvnie ocenia także zmiany
redakcyjne zlviązane z wyelinrinowaniem powtórzeń czy modyfikacji istniejących
w oborviązujących przepisach ustawy PPP w stosunku do pvesłanek zastosowania PZP czy
ustawy koncesyjnej. W szczególności dotyczy to krvestii kyeriów oceny ofen _ rezygnacjl
z obligatoryjnr'ch krleriów oceny ot'ert. które stają się kryteriami fal:ultatywnymi , rezygnacji
z kryerium rvysokości wynagrodzenia jako rozstnygającego. czy dodania specyficznego
kryteriunl ..dochodu w postaci udziału w zysku". Zmiany powyŻs7e całościowo faktycznie
służyć będą elastyczności po stronie pannera publicznego prowadzącego postępowanie na
rłyłonienie pańnera prywatnęgo. Zmiany te ukierunkowane są na osiągnięcie spó.jności
pIZepisó\\' tworzącvch całokształt systenru zanrólvień publicznych.



2. W przedmiocie projektu przepisów doĘczących pańnerstwa publiczno - prywatnego
rv formie spólki

W grupie projektowan-vch przepisów znalazło się wyłączenie stosowania przepisów ustawy
o komercjalizacji i niektórych uprarvnieniach pracowników z uzasadnieniem wskazującynl
m.in. Że ,.(..') stosowlnie przepisóv,tej uslav)'nie można pogodzić z czasou'ym chorąherem
PPP; jest to podstrtwolła cecha odt"óżniajqca PPP od pryłatyzacj i, która stanovi defniq.Mne
zbycie udziałów albo akcji, czlli <<na zcnvsze>>" (str' l l uzasadnienia do projektowanej

ustawy). W;'pada zlvrócić urvagę. że po norvelizacji. która w'eszła w Życię Z dniem l stycznia
2OI7 r.. ustawa o komeĄalizacji i niektórych uprawnieniach pracownikórv (wcześniej

naz}nvana ustawą o konrercjalizacj i i pryłvatyzacj i) nie zawiera już regulacji o prywatyzacji'
Zbyrvanie udziałórr' należących do Skarbu Państwa lub do jednostek samorządu
tery.torialnego uregulowane jest przepisami odpowiednio ustawy o zasadach zarządzania
nrieniem państwow}'m oraz ustawy o gospodarce komunalnej odsyłającej w jej art. 12

do stosowania przepisó'w art. l l _ l5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym'
Ponadto w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej, która weszła w życie
z dniem l stycznia 2O|7 r., organy stanorviące jednostek samorządu terytorialnego uzyskały
kompetencję do wyrer:Źania zgody na zbycie akcji naleŻących do takiej jednostki. Innymi
słowy' czy to Z pozionlu rządowego. czy teŻ samorządowego, zmianie uległy zasady

zbyrvania udziałórv lub akcji rv spółkach prawa handlowego, w tym nie stosuje się juŹ

przepisów ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Z druglej strony projektodawcy zaproponowali przepisy pozwa|ające na realizację
przedsięwzięcia w formie pańnerstwa publiczno _ prylvatnego z wykorzystaniem spółki

należąc€j do partnera publicznego. do której przystąpiłby partner prywatny. Takie
rozwiązanie moŻe również budzić wątpliwości natury systemowej. Wypada zwróció uwagę,

że przykładowo jednostki samorządu ter-vtorialnego mają ograniczone możlirr'ości tworzenia
spółek prawa handlowego _ zwł aszcza \\- kontekście sfery działalności takiej spółki, ale takźe
co do układów podmiotowych rł'takiej spółce. Ponadto na podmiotach publicznych ciążą
pewne szczególne oborviąki troski o mienie publiczne, uregulowane z:właszcza w nowej

ustawie o zasadach zarządzania mieniem publicznym' W tej sytuacji partnerstwo publiczno -
pr1ł'atne może stać się mechanizmem pozwalającym na ,,przełamywanie'' tego rodzaju

ograniczeń. W kontekście natomiast nowo uregulowanych zasad zb1wania akcji lub udziałów
w spółkach prawa handlowego należących do pańnera publicznego, zaproponowane

rozwiązanie może prowadzić do obchodzenia tych regulacji prawnych. Zwrócić na|eŻy

bowiem uwagę. że przedsięwzięcia PPP są obarczone szeregiem ryzyk i )ako takie dość

złoŻonę- zwłaszcza ryzyko niepowodzenia jest znaczne, skoro - jak na to wskazują wyniki
aktualnych statystyk _ w Polsce póki co jedynie co ęzwarte przedsięwzięcie się udaje.

A znane są w praktyce takŻe pnykłady przedsięwzięcia, w którym jakkolwiek doszło

do skutecznego zawarcia umowy Z wyłonionym partnerenr pr)ĄVatnym, to jednak

przedsięwzięcie nie jest realizowane'

Negatywnie należy ocenić nowe roZwiązanie w postaci nałożenia na podmiot publicZny
dodatkowego obowiązku, związanego z koniecznością sporządzania oceny efekt}nyności
realizacji przedsięwzięcia w ramach ppp i porównania go do realizacji w wariancie
finansowanym wyłącznie ze środków publicznych [art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej
wprowadzający art'. 2a). Zapis wydaje się wpis}'wać w ogólną tendencię nadmiernej
regulacji działań podmiotów publicznych i prowadzi do niepotrzebnej regulacji
istnieiących praktyk w tym zakresie.
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