Gala 3. edycji konkursu 3P. Nagroda główna dla ZIS.
9 czerwca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się
gala finałowa 3. edycji konkursu 3P, podczas której wręczono statuetki
laureatom nagrody głównej. Wśród nagrodzonych przez Jury
Konkursu przedsięwzięć ppp znalazł się zgłoszony przez Zarząd Infrastruktury
Sportowej w Krakowie projekt „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga
w Krakowie”.
Uroczystą galę w LoŜy Platynowej Stadionu Narodowego otworzyła Pani Ewa SwędrowskaDziankowska z Ministerstwa Gospodarki RP, która wskazała na atuty partnerstwa publicznoprywatnego jako narzędzia słuŜącego realizacji zadań publicznych, omówiła pokrótce
działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie upowszechniania ppp a na sam koniec
pogratulowała wszystkim laureatom zdobycia nagrody głównej w postaci nieodpłatnego
wsparcia doradczego dla zgłoszonych do konkursu projektów, Ŝycząc tym samym sukcesów
w ich realizacji.
Do gratulacji i Ŝyczeń dołączył się − z ramienia organizatora konkursu − Pan Dariusz
Szewczyk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił
takŜe projekt systemowy „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” oraz będący jednym z jego
elementów konkurs 3P, dzięki któremu juŜ kilkanaście jednostek samorządu terytorialnego
z całej Polski mogło skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradczego w przygotowaniu
i przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego.
Następnie odbyła się krótka dyskusja „PPP jako narzędzie zarządzania dobrem publicznym”
moderowana przez Małgorzatę Konieczną-Kuś, koordynatorkę projektu systemowego PARP,
z udziałem p, Ireny Herbst, Prezes Centrum PPP, członkini Jury konkursu 3P; p. Ewy SwędrowskiejDziankowskiej, Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki,
Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego w Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz − reprezentującego w dyskusji sektor publiczny oraz grono laureatów 3. edycji
Konkursu − p. Mirosława Paluchowskiego z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
W swym wystąpieniu Pani Herbst wskazała, Ŝe w zainteresowaniu polskich samorządów formułą ppp
nadal przewaŜa motyw pozabudŜetowego finansowania inwestycji, jednak coraz częściej dostrzegane
są takŜe inne korzyści. Cechą polskiego ppp jest równieŜ przewaga projektów koncesyjnych, nad
projektami z opłatą za dostępność, chociaŜ obserwowalna jest wyraźna tendencja wzrostowa w drugiej
grupie. Ponadto polskie projekty ppp ze względu na swoją wartość w porównaniu z krajami UE są
raczej niewielkie i ich średnia wartość wynosi ok. 30 mln zł. Wynika to z uwarunkowań
makroekonomicznych, ale takŜe z faktu, Ŝe projekty ppp w Polsce są realizowane przede wszystkim
przez samorządy. Stosunkowo niska wartość projektów wynika równieŜ z ich specyfiki, albowiem
nadal przewaŜają przedsięwzięcia z sektora sportu i rekreacji. Średnia wartość projektów będzie rosła,
gdyŜ pojawia się coraz więcej postępowań dotyczących przedsięwzięć wysokobudŜetowych w
dziedzinie transportu, energetyki i gospodarki odpadami. Swe wystąpienie prelegentka zakończyła
stwierdzeniem, Ŝe partnerstwo publiczno-prywatne jest efektywną formą realizacji zadań publicznych.
Jego efektywność zaleŜy jednak od jakości przygotowania projektów. Zwracając się do
samorządowców, stwierdziła, Ŝe jeśli chcą zwiększyć szanse na sukces swojego projektu, powinni

korzystać z profesjonalnego doradztwa oraz jak najwcześniej zapraszać do rozmów banki, by były one
obecne w projekcie juŜ na etapie dialogu (negocjacji) z partnerami prywatnymi.
Pani Ewa Swędrowska-Dziankowska zapytana o działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju
ppp w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE, odpowiedziała, Ŝe kontynuowane będą
i rozwijane dotychczasowe działania w zakresie organizacji szkoleń i konferencji dla sektora
publicznego, prowadzenia bazy internetowej projektów ppp w Polsce, a takŜe prace mające na celu
doskonalenie prawa. Niestety będą to przede wszystkim tzw. działania „miękkie” nie obejmujące
wsparcia doradczego dla realizowanych inwestycji.

Z kolei Pan Robert Kasprzak stwierdził, Ŝe Bank Gospodarstwa Krajowego będzie nadal
angaŜował się w projekty ppp w Polsce. Wszystko wskazuje na to, Ŝe nawet w większym niŜ
dotąd zakresie, gdyŜ w finansowanie projektów ppp, które dotąd pozostawało domeną centrali
banku, zaczynają angaŜować się juŜ oddziały regionalne. Prawdopodobnie przestaną
obowiązywać takŜe limity dotyczące wartości projektów i będą finansowane takŜe projekty
o niŜszym budŜecie, nawet te o wartości poniŜej 5 mln złotych.
Mirosław Paluchowski, zapytany o powody zainteresowania samorządów partnerstwem
publiczno-prywatnym, odpowiedział, odnosząc się do własnej praktyki w zakresie
przygotowywania projektu, Ŝe w istocie podstawowymi motywami dla podjęcia decyzji o ppp
było przeprowadzenie inwestycji poza budŜetem miasta oraz względy czysto poznawcze.
Jednak stopniowo w miarę zgłębiania zagadnienia oraz postępów w przygotowaniu projektu
na znaczeniu zaczęły zyskiwać inne korzyści, takie jak moŜliwość dostarczenia wyŜszej
jakości usług publicznych oraz kwestia wieloaspektowego charakteru tej formuły,
obejmującej poza wybudowaniem infrastruktury, takŜe moŜliwość jej utrzymywania i
zarządzania przez partnera prywatnego w dłuŜszej perspektywie czasowej. Nawiązując do
wypowiedzi obydwu poprzedniczek, stwierdził Ŝe dla samorządowców szkolenia i
konferencje są bardzo cenne, jednak kapitalną sprawą byłoby powstanie postulowanego przez
Panią Herbst rządowego, czy narodowego centrum kompetencyjnego ppp, zajmującego się
min. standaryzacją procedur, przygotowaniem dokumentów wzorcowych oraz certyfikacją
projektów.

W części oficjalnej Gali odbyła się ceremonia wręczenia statuetek laureatom 3. edycji
konkursu 3P. Statuetki wręczali p. Ewa Swędrowska-Dziankowska (Ministerstwo Gospodarki) oraz
p. Dariusz Szewczyk (PARP). Nagrodę dla Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury
Sportowej w Krakowie odebrał p. Przemysław Chwała, Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy
i Rozwoju. Poproszony o kilka słów na temat inwestycji, przedstawił jej genezę oraz główne załoŜenia
i atuty. Wśród tych ostatnich wymienił przede wszystkim atrakcyjną i dogodną pod względem
komunikacyjnym lokalizację inwestycji oraz pozostawienie partnerowi prywatnemu duŜej swobody
w zakresie kształtowania funkcji komercyjnych. Dziękując konkursowemu Jury oraz Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości za przyznanie projektowi Nagrody Głównej dodał, Ŝe wsparcie doradcze

umoŜliwi skorygowanie załoŜeń projektu, weryfikację posiadanej i przygotowanie nowej
dokumentacji oraz powtórne przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyboru partnera
prywatnego.

Laureatami nagrody głównej w 3 edycji konkursu 3P zostali takŜe Muzeum Śląskie
w Katowicach za projekt „Rewitalizacja obiektu WieŜy Ciśnień wraz z zagospodarowaniem
otoczenia” oraz Gmina Białe Błota za projekt „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą
sportową w Cielu”.
PARP w uzasadnieniu wyboru projektu „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga
w Krakowie:” podała: „Jury Konkursu 3P wysoko oceniło potencjał planowanego
przedsięwzięcia, uznając go za interesujący i moŜliwy do realizacji. W uzasadnieniu
przyznania nagrody głównej zwrócono uwagę na konieczność ponownego przeprowadzenia
analiz przedrealizacyjnych, a następnie wnikliwą analizę techniczną, skorelowaną z wynikami
analiz korzystności, wykonalności, ekonomicznej i prawnej.” (MPA)

