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Sektor sportu i turystyki  

na tle rynku  ppp w Polsce 
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Sektor sportu i turystyki  

na tle rynku PPP w Polsce 

Źródło: Opracowanie Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, na podstawie Raport PPP,  
rynek ppp i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013, MG, 2015 r. 

Liczba wszczętych postępowań w latach 2009- 2014 (ogółem: 342) 
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Sektor sportu i turystyki  

na tle rynku PPP w Polsce 

 

18,29%

13,41%

23,17%4,88%

4,88%

7,32%

9,76%

12,20%

6,10%

Sport i turystyka (15)

Transport (11)

Infrastruktura komunalna (19)

Ochrona zdrowia (4)

Energetyka (4)

Edukacja (6)

Efektywność energetyczna (8)

Teleinformatyka (10)

Inne (5)

Źródło: Opracowanie Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, na podstawie Raport PPP, rynek 
ppp i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013, MG, 2015 r. 

Liczba zawartych umów w latach 2009 2014 (ogółem: 82) 
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Sektor sportu i turystyki  

na tle rynku PPP w Polsce 

Basen/Aquapark

35%

Kompleks sportowo-

rekreacyjny
29%

Hala widowiskowo-

sportowa
14%

Infrastruktura 

turystyczna
14%

Stadion

6%

Ośrodek obozowo-

wypoczynkowy
2%

Źródło: Biuletyn PPP, grudzień 2014, str. 27. 

Podział ze względu na rodzaj obiektu 
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Sektor sportu i turystyki  

na tle rynku PPP w Polsce 
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Źródło: Biuletyn PPP, grudzień 2014 r., str. 26 

Liczba postępowań w sektorze sportu i turystyki w podziale na województwa 
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Platforma PPP 
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Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego oraz operacji ppp 

Definicja beneficjenta operacji ppp (1/2) 

 

 

 Zaangażowanie MIiR w rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego, 
wynika z realizacji zadań, których treść i funkcje wpisują się w obszar 
prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. 

 PPP jest wskazane jako jedno z rozwiązań wspierających rozwój 
regionalny w długookresowych i średniookresowych strategiach 
rozwoju kraju oraz w dokumentach związanych z wdrażaniem 
funduszy UE. 

 MIiR jest gospodarzem ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi z 2009 r. 

 przykładowe dokumenty strategiczne zawierające odniesienie do 
ppp:  

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, 

• Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

 

 

Platforma PPP 
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Platforma PPP 

      

      

 W celu realizacji zadań związanych z partnerstwem publiczno-
prywatnym, z inicjatywy ówczesnego MRR powołana została w 
styczniu 2011 r.  Platforma PPP; 

 Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie PPP 
podpisali ministrowie, prezesi urzędów centralnych, prezydenci 
miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, przewodniczący 
organizacji samorządowych i BGK (28 podmiotów publicznych); 

 Formuła: otwarta – deklaracja przystąpienia dostępna na stronie     
www.ppp.gov.pl  

 

W skład Platformy PPP wchodzi obecnie 
ponad 110 podmiotów  

             

 

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie PPP 
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  szkolenia  
i promocje ppp  

wsparcie projektów 
pilotażowych 

   propozycje  
zmian prawnych 

       kwestie 
      finansowe 

łączenie ppp  
z dofinansowaniem  

 UE 

            współpraca 
        międzynarodowa 

Obszary działania 

Platforma PPP 

Obszary działania Ministerstwa - Platformy PPP 
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•doradztwo prawne, finansowe i techniczne przed 
ogłoszeniem postępowania przetargowego (analiza ryzyka, 
badanie rynku potencjalnych partnerów, public sector 
comparator, memorandum informacyjne, ogłoszenie), 

•wsparcie w trakcie negocjacji z partnerami prywatnymi. 

Zakres wsparcia udzielanego projektom:  

•finansowanie zewnętrznych usług doradczych, 

•udział pracowników MIiR w pracach zespołów 
projektowych. 

Formy wsparcia:  

Platforma PPP 
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Platforma PPP  

Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego oraz operacji ppp 

Definicja beneficjenta operacji ppp (1/2)  

 

 45 publikacji, raportów, analiz (ok. 2 500 stron) 

 

 kompleksowe wsparcie: ekonomiczno-finansowe, prawne oraz  
techniczne w zakresie przygotowania transakcji ppp dla 4 projektów 
(drogi samorządowe, ochrona zdrowia, gospodarka odpadami, 
efektywność energetyczna), 

 

 ponad 100 warsztatów, konferencji , szkoleń z udziałem przedstawicieli 
MIiR, 

 

 podpisanie umowy w sprawie realizacji pierwszego rządowego 
projektu PPP – budowa i utrzymanie budynku Sądu Rejonowego w 
Nowym Sączu 

 

 

Efekty działalności  
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Platforma PPP 

 

• Model współpracy – koncesja na roboty budowlane; 

• Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji; 

• Przygotowanie projektu hybrydowego (dofinansowanie z funduszy 

europejskich, pomoc publiczna, kompensaty); 

• Założenia umowy koncesji (wynagrodzenie partnera prywatnego); 

• Opis modelu finansowania projektu; 

• Wnioski z realizacji projektu hybrydowego. 

       Załączniki do raportu: 

• Procedura prowadząca do zawarcia umowy koncesji; 

• Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane; 

• Umowa Koncesji na roboty budowlane; 

• Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie. 
 

     

Raport: 

Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego „Kompleks 

mineralnych basenów w Solcu – Zdroju” 
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Projekty hybrydowe 



www.ppp.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - 16 

Czym jest projekt hybrydowy? 

Projekty hybrydowe 

Układ hybrydowy – układ napędowy gdzie 

współdziałają dwa różne źródła energii lub różne 

źródła napędu.  
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Czym jest projekt hybrydowy? 

Projekty hybrydowe 

 

Projekt hybrydowy 
 

 
Fundusze Europejskie 

 

 
Finansowanie 

prywatne 

 

Projekt hybrydowy: 
przedsięwzięcie realizowane w formule ppp,  

w którym wykorzystywane są fundusze 

europejskie, stanowiące uzupełnienie 

finansowania prywatnego. 
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Projekty hybrydowe 

Korzyści z PPP: Korzyści z dotacji UE: 

udział środków UE zwiększa 
atrakcyjność projektu 

wypełnienie luki finansowej 

cena za usługi partnera 
prywatnego staje się dostępna 

dla społeczeństwa 

brak wpływu na dług publiczny 
(przy odpowiednim  

podziale ryzyka) 

mniejsze ryzyko opóźnień  
i przekroczeń kosztów 

optymalizacja kosztów  
i większa efektywność 
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Projekty hybrydowe w Polsce 

Projekty hybrydowe 

Pełna baza projektów dostępna jest na stronie www.ppp.gov.pl  

Program Operacyjny: Sektory 

Liczba i wartość projektów z podpisanymi  
umowami  o dofinansowanie (UoD) [w mln zł] 

z umową PPP bez umowy PPP 

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko: gospodarka odpadami (1) 
1 758 - - 

Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej: telekomunikacja (5) 
2 649 3 836 

Regionalne Programy Operacyjne: 

sport i rekreacja (2), rewitalizacja (1), 

telekomunikacja (5), innowacje (1), 

efektywność energetyczna (3) 

8 1 313 4 300 

Suma 11 2 720 7 1 136 
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Projekty hybrydowe – sport i rekreacja 

Projekty hybrydowe 

Pełna baza projektów dostępna jest na stronie www.ppp.gov.pl  

Nazwa projektu Kompleks basenów 

mineralnych w Solcu - 

Zdroju 

Zarządzanie 

infrastrukturą stoku 

Dębowiec w Bielsku -

Białej 

Podstawa prawna Koncesja na roboty 

budowlane lub usługi 

Koncesja na roboty 

budowlane lub usługi 

 

Data zawarcia 

umowy 

wrzesień 2009 r. grudzień 2012 

Wartość projektu 19,8 mln zł 61,3 mln zł 

Wartość/ poziom 

dofinansowania 

6,8 mln zł /34,3 % 44,96 mln zł / 73,3%  

Program operacyjny RPO Świętokrzyskie RPO Śląskie 
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Projekty hybrydowe 

  
regulacje prawne 



Unijne ramy prawne 
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Dyrektywy 

PE i Rady 

Dokumenty 

Eurostatu 

Rezolucje 
Parlamentu 

Europejskiego 

Rozporządzenie 
1303/2013 

Zielone 

Księgi 

Komunikaty 

Komisji 

Europejskiej 

Wytyczne 
Komisji 

Europejskiej 

PPP 

Projekty hybrydowe  

w prawie UE  
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Rozporządzenie 1303/2013 - główne zagadnienia 

Odwołanie do ppp w preambule aktu 

Refundacja wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego  
(z wykorzystaniem rachunku powierniczego) 

Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego oraz operacji ppp 

Zastąpienie beneficjenta w trakcie realizacji umowy ppp 

Definicja beneficjenta operacji ppp 

Projekty hybrydowe  

w prawie UE 
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Projekty hybrydowe  

w prawie UE 

Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego oraz operacji ppp 
 

Operacja ppp = projekt hybrydowy 

 Zakres podmiotowy: (współpraca pomiędzy) podmiotem publicznym  
i partnerem prywatnym; 

 Zakres przedmiotowy: projekty infrastrukturalne lub inne, realizujące usługi 
publiczne; 

 Cechy ppp: podział ryzyk, wykorzystanie kompetencji oraz zasobów 
kapitałowych sektora prywatnego. 

 

 

 

 

 

 

Więcej: 

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania 
2014-2020 – komentarz do wybranych przepisów Rozporządzenia nr 
1303/2013 
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Krajowe ramy prawne 

Projekty hybrydowe  

w przepisach polskich  

Ustawa  

o PPP 

Kodeks 

Cywilny 

Ustawa  
wdrożeniowa  

2014-2020 

Prawo 

zamówień 

publicznych 

Kodeks 

spółek 

handlowych 

Ustawa o 

koncesji 

Ustawa o 
autostradach 

płatnych 

oraz o KFD 

PPP 
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Ustawa „wdrożeniowa” z 11 lipca 2014 r. 

Projekty hybrydowe  

w przepisach polskich  

Art. 34  

1. Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez 
partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia 
ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej. 

2. Inwestycją infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu 
budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia 
podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub 
zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem. 

3. Do wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego 
stosuje się odrębne przepisy. 

 Wprowadzono do obiegu prawnego pojęcie projektu hybrydowego 

 Zdefiniowano zakres przedmiotowy projektu – inwestycje infrastrukturalne 

 Określono podstawy prawne realizacji projektów hybrydowych – szeroki 
katalog ustaw 
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Robert Kałuża 
Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów  

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

tel.: + 48 22 273 79 51 

fax.: + 48 22 273 89 15 

email: ppp@mir.gov.pl  

 www.ppp.gov.pl  

Dziękuję za uwagę 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - www.ppp.gov.pl 

mailto:ppp@mrr.gov.pl
http://www.ppp.gov.pl/

