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Warunki korzystania z niniejszego materiału 
 
Raport został opracowany w celu wzbogacenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno-
prywatnego (ppp), a przede wszystkim w celu propagowania dobrych praktyk w tej 
dziedzinie. Zawarto w nim wnioski systemowe do wykorzystania w realizacji projektów 
hybrydowych. 
 
Materiał prezentuje opis ścieżki postępowania/wdrażania przykładowego projektu ppp  
ze wskazaniem obszarów problemowych. Wybrany projekt „Kompleks mineralnych basenów  
w Solcu –Zdroju” jest obecnie jedynym projektem hybrydowym w Polsce, który uzyskał tzw. 
zamknięcie finansowe i również jako jedyny z kraju, został umieszczony na liście projektów 
hybrydowych opracowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) - inicjatywę 
Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  
 
Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a jedynie zbiór wniosków  
i opinii wypracowanych w toku działań Platformy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. 
Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem powyższych informacji ponoszą użytkownicy. 
Dokument zawiera również odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR 
nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać 
warunkom użytkowania określonym przez odpowiednich dostawców treści.  
 
Raport powstał w Departamencie Przygotowania Projektów Indywidualnych MRR,  
we współpracy i dzięki uprzejmości  przedstawicieli Departamentu Funduszy Strukturalnych, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz pracowników Urzędu 
Gminy Solec-Zdrój. Szczególne podziękowania dla Pana Piotra Kality.   

Przygotowała Marta Witkowska, pracownik Departamentu Przygotowania Projektów 
Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.                                            
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1. Krótki opis projektu.  

 

„Kompleks mineralnych basenów w Solcu –Zdroju” jest projektem hybrydowym1, 

konkursowym, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ), Oś Priorytetowa II, Działanie 

2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, polegającym na budowie systemu basenów 

z wodą siarkową, pomieszczeń do zabiegów hydroterapeutycznych i odnowy biologicznej. 

Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 16 mln PLN.  

 

 

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej, promocja atrakcyjności turystycznej 

regionu, oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy przez wypracowanie i rozwój 

nowego, markowego, regionalnego produktu turystycznego.  

 

Założenia: Projekt ma stanowić uzupełnienie bazy lecznictwa uzdrowiskowego, 

stanowiącego fundament rozwoju Gminy Solec-Zdrój. Obiekt funkcjonować będzie na bazie 

lokalnej wody siarkowej ze źródła „Malina”.  

 

Zakres rzeczowy projektu zakłada budowę i wyposażenie hali basenowej  z podziałem na 

część rehabilitacyjną i rekreacyjną, w tym: basenu dla dzieci,  zespołu szatniowo-

natryskowego, części odnowy biologicznej, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. 

Będzie to obiekt trzykondygnacyjny, z zadaszoną strefą wejścia, trzema klatkami 

schodowymi, windą, podjazdem dla osób niepełnosprawnych, basenem zewnętrznym, 
                                                           
 
1 Projekt hybrydowy  oznacza przedsięwzięcie, objęte dofinansowaniem środkami funduszy strukturalnych lub 
Funduszu Spójności, którego realizacja oparta jest na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i 
partnerem prywatnym, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest 
wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany. Do projektu hybrydowego zastosowanie 
mają w szczególności: ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, ustawa o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, ustawa o drogach krajowych i autostradach płatnych. 
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tarasem przy restauracji i dwoma tarasami w strefie SPA. Na terenie budynku zostaną także 

wygospodarowane pomieszczenia do zabiegów hydroterapeutycznych oraz usług 

dodatkowych tj. odnowa biologiczna, rekreacja dla najmłodszych, gastronomia. 

 

Lokalizacja: teren przeznaczony na realizację projektu znajduje się w strefie ochrony 

uzdrowiskowej A, tzn. mogą być na nim zlokalizowane wyłącznie urządzenia lecznicze oraz 

tereny rekreacyjne, a także obiekty usługowe służące lecznictwu uzdrowiskowemu oraz 

obsłudze kuracjuszy. Obszar A musi posiadać terenów zieleni nie mniej niż 65% powierzni. 

 

Koncepcja finansowa projektu opiera się na Umowie koncesji na roboty budowlane 

podpisanej w październiku 2010 roku. Realizacja przedmiotowej inwestycji, od 

projektowania poprzez budowę oraz zarządzanie (eksploatacja), została powierzona (na 27 

lat) firmie zewnętrznej,  Malinowy Zdrój sp. z o.o. Model współpracy DBOT (design, build, 

operate, transfer – zaprojektuj, zbuduj, eksploatuj, przekaż). Poprzez eksploatację obiektu 

należy rozumieć kompleksowe czynności związane z korzystaniem z przedmiotu koncesji 

przez Koncesjonariusza, w tym utrzymanie go oraz pobieranie z niego pożytków i innych 

dochodów. 

 
 
 

Główne założenia Umowy Partnerskiej: Zadaniem Lidera projektu jest przede wszystkim 

pełnienie obowiązków Beneficjenta w rozumieniu RPOWŚ (w tym składanie wniosków  

o płatność). Zadaniem Partnera projektu jest ponoszenie kosztów budowy obiektu (w tym 

kwalifikowalnych), wybudowanie obiektu, eksploatowanie i ponoszenie kosztów związanych 

z utrzymaniem.  

 

Partnerzy  

projektu hybrydowego  

„Kompleks mineralnych basenów  

w Solcu –Zdroju” 

Gmina Solec – Zdrój 

Lider projektu - Beneficjent    

Koncesjodawca 

Partner publiczny 

Malinowy Zdrój sp. z o.o. 

Partner projektu 

Koncesjonariusz - Oferent 

Partner prywatny 
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Aktualny etap projektu  - w trakcie budowy. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 28 

października 2010 roku, pierwsze roboty budowlano montażowe 8 sierpnia  2011 roku,  

natomiast  wybudowanie i oddanie do użytkowania obiektu ma nastąpić nie później niż do 

dnia 31 marca 2013 roku.  

 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji.  

Poniższa Tabela2 prezentuje poszczególne etapy realizacji projektu, z wyszczególnionymi 

„kamieniami milowymi”.  Warto zwrócić uwagę na długi czas przygotowania projektu 

hybrydowego, który w tym przypadku wyniósł 5 lat - od powstania koncepcji 

przedsięwzięcia, do rozpoczęcia prac budowlanych. W dalszej części Raportu omówione 

zostały wybrane punkty harmonogramu.  

2007-04-04 Ogłoszenie konkursu przez Gminę na opracowanie KONCEPCJI 

architektoniczno-urbanistycznej 

2007-06-21 Rozstrzygnięcie konkursu – wpłynęła 1 praca 

2007-12-01 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowanie 

wstępnego studium wykonalności 

2008-08-29 Złożenie Wniosku o Dofinansowanie (WoD) do działania 2.4 Tworzenie 

kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ), następnie wniosek 

został wycofany 

2008-10-27 Wykonanie analizy występowania pomocy publicznej w projekcie przez firmę 

doradczą 

2008-10-10 Wystąpienie Gminy Solec-Zdrój do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK) o opinię nt. występowania pomocy publicznej w projekcie  

2008-10-30 Złożenie WNIOSKU O DOFINANSOWANIE do działania 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu w ramach RPOWŚ 

2008-12-23 Opinia UOKiK ws. występowania pomocy publicznej w projekcie 

2009-03-04 Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o wpisaniu wniosku na listę 

wybranych warunkowo projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 dla działania 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu  

2009-04-07 Podpisanie PRE-UMOWY na dofinansowanie projektu 

2009-12-29 Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania 

o zawarcie umowy koncesji 

2009-12-30 Opublikowanie ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane 

2010-04-20 Wprowadzenie zmian do koncepcji  finansowej projektu spowodowane usunięciem 

                                                           
 
2 Wszystkie tabele i wykresy w Raporcie stanowią opracowanie własne MRR.  
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kompensat z Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w 

ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 

2007-2013 

2010-07-12 Podpisanie Aneksu do Pre-umowy  

2010-07-14 Złożenie oferty przez jeden podmiot - Malinowy Zdrój Sp. z o.o. 

2010-10-12 Wydanie przez Wójta Gminy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

inwestycji 

Podpisanie UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE  2010-10-28 

Rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 

2011-02-22 Złożenie wniosku (wraz z projektem budowlanym) o wydanie pozwolenia na 

budowę 

2011-04-26 Decyzja Starosty Buskiego o pozwoleniu na budowę  

2011-04-29 Złożenie wniosku do II etapu konkursu w ramach działania 2.3 RPOWŚ – wniosek 

został zaopiniowany pozytywnie 

2011-06-07 Podpisanie UMOWY PARTNERSKIEJ na rzecz realizacji projektu pomiędzy 

Gminą Solec Zdrój a Malinowym Zdrojem Sp. z o. o 

2011-08-02 Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy Koncesji (zmiana §18 ust.5) 

2011-08-08 Rozpoczęcie robót budowlanych - przekazanie terenu i placu budowy  

Generalnemu Wykonawcy  

2011-08-16 Zawarcie przez Gminę Solec-Zdrój umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla 

zadania (Bud-Invent ) 

2011-10-06 Przekazanie ostatecznego projektu technicznego przez Koncesjonariusza   

2011-10-13 Podpisanie UMOWY O DOFINANSOWANIE projektu (UoD) 

2011-10-21 Zatwierdzenie przez Gminę harmonogramu rzeczowo-finansowego na roboty 

budowlane (wcześniej przyjęty warunkowo, na potrzeby UoD) przedstawionego 

przez Koncesjonariusza   

2011-10-28 Wystawienie przez Koncesjonariusza 2 pierwszych faktur VAT z tytułu wykonania 

przedmiotu koncesji 

2012-02-27 Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy Koncesji (zmiana harmonogramu rzeczowo-

finansowego) 

Planowane wydarzenia 

2012-12-31 Termin zakończenia budowy obiektu zgodnie z Umową Koncesji  

2013-03-31 Planowane zakończenie realizacji projektu zgodnie z UoD (zakończenie robót, 

oddanie do użytkowania infrastruktury, początek świadczenia usług przez 

Koncesjonariusza) 

2015-12-31 Końcowa data kwalifikowalności wydatków w RPOWŚ 

2037-10-27 Koniec okresu obowiązywania Umowy koncesji (27 lat) 
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3. Przygotowanie projektu hybrydowego.  

 

Gmina Solec - Zdrój opracowała projekt „szyty na miarę możliwości”. Budowa nowego 

obiektu na bazie zasobów wód siarkowych, klimatu, tradycji i jakości świadczonych usług, 

miała w założeniu wpłynąć na pobudzenie i zwiększenie rozwoju funkcji turystyczno-

wypoczynkowej gminy, powiatu i regionu. Podstawowym zamiarem Beneficjenta była chęć 

poszerzenia oferty zdrowotnej w Gminie o ofertę turystyczno-zdrowotną oraz stworzenie 

dodatkowego uzupełniającego zaplecza rehabilitacyjnego/ambulatoryjnego dla kuracjuszy 

odwiedzających uzdrowisko, którzy są gośćmi np. pensjonatów prywatnych. Gmina chciała 

również pełniej wykorzystać potencjał, jakim są lokalne, bogate złoża wód leczniczych. 

Koncepcja powstała w pewnym sensie na wzór basenów słowackich, których klientami są też 

Polacy. Ponadto realizowana inwestycja miała służyć stymulowaniu i wspieraniu inwestycji  

w obszarze infrastruktury turystycznej (rozbudowa bazy noclegowej i sanatoryjnej)  

i gastronomicznej. Zrealizowana inwestycja ma aktywizować region gospodarczo, stworzyć 

możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz nowych form aktywności społecznej.  

W konsekwencji może również wpłynąć na zmniejszenie dążeń emigracyjnych młodzieży, 

które obecnie są poważnym problem regionalnym. 

Prace w Gminie rozpoczęto od ogłoszenia, w kwietniu 2007 roku, konkursu na opracowanie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu mineralnych basenów rekreacyjnych 

w Solcu-Zdroju. Koncepcja miała określić rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne  

i instalacyjne basenów, przy uwzględnieniu podstawowych uwarunkowań lokalizacyjnych, 

realizacyjnych i ekonomicznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu 2007 roku - 

wpłynęła jedna praca, od firmy projektowej, z którą następnie zawarto umowę na wykonanie 

wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia „Kompleks mineralnych basenów 

rekreacyjnych w Solcu – Zdroju” (jako zamówienie z wolnej ręki dla zwycięzcy konkursu3). 

Przedmiotem studium była analiza techniczna, ekonomiczna i finansowa planowanego 

przedsięwzięcia. Dokument wykazał już w fazie identyfikacji przedsięwzięcia potencjalne 

problemy. Zawierał w szczególności kryteria stosowane do oceny poszczególnych wariantów 

realizacji planowanej inwestycji, w tym kryterium ekonomiczno-finansowe. Zdaniem 

Beneficjenta wstępne studium wykonalności było dokumentem, który stał się podstawą 

dalszych działań gminy zmierzających do realizacji inwestycji. Z uwagi na konieczność 

dopasowania przedsięwzięcia do wizji zamawiającego, w grudniu 2007 roku została zawarta 

umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla projektowanego 

obiektu. 

                                                           
 
3 § 67 ust. 1 pkt. 2 Prawo Zamówień Publicznych. 
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W ramach struktury Urzędu Gminy Solec – Zdrój nie utworzono zespołu wyodrębnionego 

wyłącznie do realizacji projektu ppp. W trakcie przygotowywania projektu pracownicy 

gminy korzystali natomiast z doradztwa ekspertów zewnętrznych, finansowanych ze 

środków własnych gminy, wybranych w drodze zamówień/zleceń do konkretnych zadań:  

⇒ opracowanie studium wykonalności (firma architektoniczna); 

⇒ przygotowanie postępowania o udzielenia koncesji (kancelaria prawnicza); 

⇒ opracowanie PFU (firma doradcza); 

⇒ opinia na temat rozbieżności czasu koncesji, jaki został przedstawiony w ofercie 

Koncesjonariusza a studium wykonalności (ekspert ds. ekonomii);  

⇒ analiza występowania pomocy publicznej w projekcie (firma prawna); 

⇒ nadzór inwestorski nad budowaną inwestycją. 

 

3.1 Dofinansowanie z funduszy europejskich. 

 

Początkowo projekt planowany był do realizacji wyłącznie ze środków unijnych. Pierwszy 

wniosek o dofinansowanie (WoD), z dnia 29 sierpnia 2008 roku, został złożony do działania 

2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ). Wniosek został odrzucony, gdyż 

stwierdzono, że nie wpisuje się w główne założenia tego działania, ponieważ zakłada, poza 

przygotowaniem terenu pod inwestycję, również jej realizację. Kolejny WoD z dnia 30 

października 2008 roku, został złożony do działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna 

regionu w ramach RPOWŚ. Wniosek zakładał realizację zadania samodzielnie przez Gminę, 

z dofinansowaniem unijnym na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych, co wynikało   

z Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 ogłaszanego w ramach 

RPOWŚ. Gmina została zobowiązana przez instytucję weryfikującą WoD do przedstawienia 

opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie występowania 

pomocy publicznej w projekcie. Ostatecznie uznano, że dofinansowanie projektu ma 

znamiona pomocy publicznej, więc dofinansowanie unijne nie może być większe niż 50% 

kosztów kwalifikowalnych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą4 z dnia 4 marca 

2009 roku wpisał WoD Solca – Zdrój na listę wybranych warunkowo projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 dla 

działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOWŚ. W związku  

                                                           
 
4 Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1565/09, z dn. 04.03.2009 r.  
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z powyższym, 7 kwietnia 2009 roku Beneficjent podpisał z Zarządem Pre-umowę5, której 

przedmiotem było określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania projektu do 

realizacji w ramach RPOWŚ. Kwotę dofinansowania ustalono na 8 024 365 PLN 

(dofinansowanie UE nie mogło być większe niż 50% kosztów kwalifikowalnych).  

Po podpisaniu Pre-umowy Beneficjent przeprowadził ponownie analizy możliwości 

kredytowych i budżetowych Gminy, zgodnie z którymi okazało się, że realizacja inwestycji 

przy udziale 50% dofinansowaniu z UE jest niemożliwa. Gmina Solec-Zdrój zdecydowała się 

na udział w projekcie środków zewnętrznych poprzez włączenie partnera prywatnego.  

 

W grudniu 2009 roku Beneficjent ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego i po 

negocjacjach i konsultacjach z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ, w październiku 2010 roku 

podpisana została  Umowa Koncesji. Należy wspomnieć, że treść umowy koncesji nie 

podlegała weryfikacji przez IZ RPO, gdyż instytucja ta nie jest podmiotem uprawnionym do 

wydawania interpretacji prawnych dotyczących umów, jakie Beneficjent zawiera w ramach 

realizowanego projektu. Wprowadzenie do projektu partnera prywatnego nie skutkowało 

koniecznością aneksowania zapisów Pre-umowy. Beneficjent musiał natomiast dokonać 

zmian we wniosku o dofinansowanie, przedkładanym do II etapu konkursu w ramach 

RPOWŚ. Jednocześnie regulacje związane z ubieganiem się o dofinansowanie projektu z UE 

wymagały przedłożenia przez Beneficjenta podpisanej umowy partnerskiej, która w sposób 

jednoznaczny określałaby zakres praw i obowiązków, jakie zostały scedowane na partnera 

prywatnego w ramach realizowanego projektu. Beneficjent określił obowiązki partnerskie  

w umowie koncesji.  Formalnie w ramach systemu RPO, do WoD należy dołączyć już 

podpisaną umowę partnerską, w rozumieniu § 28a6  Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  

                                                           
 
5 Pre-umowa nie stanowi umowy przedwstępnej w stosunku do umowy o dofinansowanie. 
6 § 28a. 
1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w § 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję 
zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na 
warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z 
beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową 
partnerską. 
3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania 
partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków 
finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach 
projektu. 
4. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym 
mowa w § 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o 
dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady 
przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: 
1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 
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o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na co wskazują szczegółowo dokumenty 

programowe. Taką umowę na wniosek IZ, przenoszącą zapisy dotyczące partnerstwa w 

projekcie z umowy koncesji, pomiędzy Gminą Solec - Zdrój a Malinowym Zdrojem Sp.  

z o.o., podpisano w czerwcu 2011 roku. 

 

Istotną kwestią, która miała wpływ na przedłużenie się czasu przygotowania projektu przez 

Beneficjenta, była  konieczność zmian w przygotowanym modelu przepływów pieniężnych, 

w związku z decyzją MRR z 20 kwietnia 2010 roku o usunięciu kompensat z Krajowych 

wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych  

i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.7 Zagadnienie to zostało opisane 

szczegółowo w pkt. 3.3 niniejszego Raportu. 

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana w październiku 2011 roku. IZ RPOWŚ na 

wniosek Koncesjodawcy przychyliła się do podwyższenia wydatków całkowitych projektu  

o kwotę podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym , i utrzymania wysokości 

wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanego dofinansowania na tym samym poziomie. 

  

Koszt całkowity inwestycji                                        19 680 000,00  PLN; 

wydatki  kwalifikowalne, w tym:                              16 000 000,00  PLN; 

⇒ środki europejskie EFRR (42,50% )                     6 800 000,00  PLN; 

⇒ współfinansowanie - budżet państwa (7,50%)      1 200 000,00  PLN; 

⇒ wkład własny Beneficjenta- wkład prywatny        8 000 000,00  PLN. 

 
Źródło danych: Umowa o dofinansowanie z dn. 13.10.2011 r. 

 
 
Kwota współfinansowania wynosząca 1,2 mln PLN to środki krajowe pochodzące  

z budżetu państwa. Dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalny udział środków 

UE stanowić będzie 85 % wartości dotacji, przy założeniu, że pozostałe 15 % wartości dotacji 

zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa. 

                                                                                                                                                                                     
 
2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 
oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów 
o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 
3) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań 
partnerów. 
7  Z wytycznych usunięto zapis: „Wydatek dokonany w drodze kompensaty należności od określonego podmiotu 
i zobowiązań wobec tego podmiotu uważa się za poniesiony, jeśli podmiot ten uznał kompensatę i zostało to 
udokumentowane”, Podrozdział 3 – Dokumentowanie wydatków, pkt.4. 
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3.2 Pomoc publiczna. 

 

Kwestia uznania występowania pomocy publicznej w przedmiotowym projekcie wpłynęła 

na konieczność dokonania istotnych zmian w zakresie jego finansowania. Gmina została 

zobowiązana do przedstawienia opinii UOKiK w sprawie występowania pomocy publicznej 

w projekcie. W związku z tym, iż UOKiK stwierdził, że dofinansowanie projektu ma 

znamiona pomocy publicznej, dofinansowanie unijne nie mogło być wyższe niż 50%. 

Beneficjent musiał zmienić dotychczasowe założenia finansowe, stąd decyzja o wyborze 

partnera prywatnego. 

 

Konsekwencją stwierdzenia występowania pomocy publicznej był brak obowiązku 

obliczania luki finansowej w projekcie, w celu wyliczenia kwoty dofinansowania 

środków UE. Dało to również jasny sygnał w zakresie potrzeb po stronie partnera 

prywatnego do zamknięcia finansowego projektu.  

 

Na wniosek Gminy UOKiK8 przedstawił opinię, zgodnie z którą dofinansowanie projektu pn. 

„Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” stanowi pomoc publiczną w rozumieniu  

§ 87 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.9 Ocena UOKiK polegała na 

weryfikacji, czy wsparcie przedsięwzięcia: 

⇒ udzielane jest przez Państwo lub ze środków publicznych,  

⇒ ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych  przedsiębiorców 

albo produkcję określonych towarów),  

⇒ skutkuje tym, że przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych, 

niż oferowane na rynku, 

⇒ grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi UE. 

 

Zdaniem Urzędu, w projekcie spełnione zostały jednocześnie cztery warunki wsparcia 

finansowego dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podlegające przepisom 
                                                           
 
8 Opinia UOKiK o występowaniu pomocy publicznej nie jest wiążąca dla podmiotów udzielających pomoc, bądź 
dla potencjalnych beneficjentów wsparcia. Celem opinii jest wskazanie tym podmiotom, jakiego rodzaju 
konsekwencje mogą wiązać się z jego udzielaniem/uzyskaniem.  
9 Z dniem 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306, 
17.12.2007 r.), zwany dalej „Traktatem z Lizbony”. Zgodnie z § 2 Traktatu z Lizbony, dotychczasowe 
oznaczenie „Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską” zostało zastąpione oznaczeniem „Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. Zgodnie z § 5 Traktatu z Lizbony dotychczasowe § 87 i 88 TWE otrzymały 
oznaczenie § 107 i 108 TFUE. 
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dotyczącym pomocy publicznej. UOKiK wskazał, że dofinansowanie dla Gminy, udzielone 

ze środków będących w dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: 

⇒ ma charakter selektywny, 

⇒ przyniesie Gminie korzyść, gdyż nie będzie ona musiała pokrywać wszystkich kosztów 

związanych z inwestycją i bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy realizowana inwestycja 

będzie w przyszłości generowała zyski, 

⇒ dotyczy przedsiębiorstwa: Gmina Solec-Zdrój w zakresie realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia będzie prowadzić działalność gospodarczą i w związku z tym można ją 

uznać za przedsiębiorstwo publiczne10. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości,  działalność gospodarcza to oferowanie towarów i usług na 

rynku (nie jest przy tym istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, 

dlatego mogą ją prowadzić różne podmioty typu non-profit11). Przy ocenie charakteru 

działalności ważne  jest określenie występowania na rynku rzeczywistej, bądź 

potencjalnej konkurencji, ze strony innych podmiotów. Na potwierdzenie stanowiska 

UOKiK przywołał ponadto wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie12, w którym  uznano, że: „jst prowadząca działalności polegającą na 

wynajmie nieruchomości (lokali użytkowych) w celach komercyjnych, powinna być 

potraktowana jak przedsiębiorstwo publiczne i tym samym może być beneficjentem 

pomocy publicznej. Za nieuzasadniony należy przyjąć pogląd, iż z racji specyfiki funkcji  

i zadań jst (w tym gminy), nie mogą być w żadnym wypadku uważane za podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą i z tego względu co do zasady wykluczone jako 

potencjalni beneficjenci pomocy publicznej”; 

⇒ może mieć wpływ na konkurencję oraz wymianę handlową między państwami UE13 –

oferta uzdrowiska w Solcu-Zdroju (na bazie wody leczniczej leczenie sanatoryjne, 

rehabilitacyjne, przyrodolecznictwo, fizykoterapia) jest na tyle atrakcyjna i kompleksowa, 

że zakres oddziaływania powstałych basenów mineralnych może potencjalnie wykraczać 

poza kraj. Jest prawdopodobne, że z basenów będą korzystali również obywatele innych 

Państw Członkowskich.   

 

                                                           
 
10  Przedsiębiorstwo publiczne – to każde przedsiębiorstwo, na które władze publiczne (państwowe, regionalne, 

lokalne)  mogą bezpośrednio lub pośrednio wywierać dominujący wpływ z racji bycia właścicielem, 
posiadania udziału kapitałowego lub zasad, które nim rządzą. § 2 Dyrektywy KE z dn. 25.06.1980r. w sprawie 
przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy Państwami Członkowskimi a przedsiębiorcami publicznymi 
(Dz. Urz. WE L 195,29.07.1980).    

11  Orzeczenie ETS  z dn. 21.09.1999r., w sprawie Albany, C-67/97. 
12 Wyrok WSA z dn. 6.10.2006r. 
13 KE co do zasady uznaje, że ta przesłanka jest zawsze spełniona jeśli spełnione są przesłanki wskazane w  pkt. 

1-3; a obalenie tego domniemania wymaga przedstawienia  szczegółowego uzasadnienia. 
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3.3 Kompensaty.  

 

Jak zostało wspomniane, istotną kwestią, która miała wpływ na przedłużenie się czasu 

przygotowania projektu przez Beneficjenta, była  konieczność zmian w przygotowanym 

modelu przepływów pieniężnych w związku z usunięciem kompensat z Krajowych 

wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych  

i Funduszu spójności w okresie programowania 2007-2013. Uznawanie kompensaty jako 

dokumentu poniesienia wydatków umożliwia praktykowanie formy bezgotówkowego 

rozliczania zobowiązań pomiędzy partnerami.  

 

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków rozliczanych w drodze kompensaty, zostały 

celowo usunięte z treści wytycznych, a powodem zmiany był fakt zróżnicowanego podejścia 

do tej kwestii przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi. Kompensata 

należności i zobowiązań, polegająca na wzajemnym umorzeniu jednorodnych 

wierzytelności stanowi jedną z form rozliczeń między kontrahentami. Możliwości jej 

stosowania w obrocie gospodarczym regulują właściwe przepisy prawa krajowego14. Zdaniem 

Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO)15, 

zastosowanie przez Beneficjenta tej formy rozliczenia wydatku poniesionego w ramach 

projektu, o ile została ona przeprowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa, nie 

powinno mieć wpływu na kwalifikowalność  rozliczanych w ten sposób wydatków. 

Techniczny aspekt, jakim jest wybór formy rozliczenia wydatku, nie powinien być także 

rozpatrywany w kontekście zasad kwalifikowalności wydatków. Z tego względu, jak również 

z uwagi na fakt, iż przepisy prawa wspó1notowego nie odnoszą się wprost do kwestii 

wydatków poniesionych w drodze kompensaty, uregulowanie tego zagadnienia na poziomie 

Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, w opinii IK 

NSRO zostało uznane jako nieuzasadnione. 

 

Należy zauważyć, że usunięcie z treści wytycznych ww. przepisów nie przesądza o braku 

możliwości kwalifikowania tak rozliczonych wydatków projektu. Poszczególne instytucje 

zarządzające PO/RPO mają prawo do samodzielnego uregulowania analizowanej kwestii  

i wyboru stosowanego podejścia. W przypadku, gdy ostateczne rozstrzygnięcie przyjęte w 

krajowych programach operacyjnych, bądź regionalnych programach operacyjnych,  pozwala 

                                                           
 
14 W szczególności § 498 ustawy z dnia 18 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.1693).  
15 Pisma IK NSRO z dn. 4.03.2011 r. oraz z dn. 2.02.2011 r. 
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na kwalifikowanie wydatków rozliczonych w przedmiotowy sposób, w opinii IK NSRO 

należałoby zwrócić szczególną uwagę na kwestie zachowania czytelności ścieżki audytu tak 

poniesionych wydatków (w szczególności w kontekście ich związku z działaniami 

realizowanymi w projekcie). 

 

 

 

3.4 Tryb i kryteria wyboru partnera prywatnego. 

 

Postępowanie na wybór partnera prywatnego przeprowadzone zostało zgodnie z Ustawą z 

dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 

z późn. zm). W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Solec - Zdrój wpłynął jeden wniosek, 

złożony przez Malinowy Zdrój  sp. z o.o.  Załącznik nr 1 do Raportu stanowi szczegółowa 

„Procedura prowadząca do zawarcia umowy koncesji”. 

 

Kryteria udzielenia zamówienia, wymienione w ogłoszeniu o koncesji z dnia 30 grudnia 

2009 roku: 

⇒ Przejęcie przez oferenta jak największej ilości zadań i ryzyk związanych 

z przedsięwzięciem; 

⇒ Okres trwania koncesji (tj. okres na jaki zostanie zawarta umowa koncesji);  

⇒ Wysokość współfinansowania przedmiotu koncesji ze środków oferenta, tj. wkładu 

partnera prywatnego;  

⇒ Termin wykonania przedmiotu koncesji (tj. czasu trwania robót budowlanych); 
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⇒ Koszt utrzymania przedsięwzięcia, funkcjonalność, jakość, parametry techniczne, poziom 

oferowanej technologii, w tym odniesienie się do PFU i koncepcji oraz własne propozycje 

dotyczące zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych, zgodnych  

z najnowszymi trendami światowymi, proekologicznych i gwarantujących niezawodne 

działanie całego obiektu, wykorzystania naturalnych wód mineralnych z obszaru Gminy 

oraz zakresu ich wykorzystania; 

⇒ Liczba godzin udostępnianych dzieciom oraz młodzieży szkolnej i przedszkolnej, a także 

mieszkańcom  Gminy Solec-Zdrój na obiekcie, promocja cenowa korzystania z obiektu 

(stałe upusty cenowe, liczba godzin rocznie do wykorzystania); 

⇒ Wysokość opłaty za usługę świadczoną na przedmiocie koncesji na rzecz podmiotów 

trzecich - innych niż w punkcie powyżej - korzystających z przedmiotu koncesji. 

 

Warunkiem udziału oferentów była m.in. konieczność posiadania środków finansowych, bądź 

zdolności kredytowej, pozwalających na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości co 

najmniej 8 mln PLN. 

W okresie od lutego do  lipca 2010 roku przeprowadzono 3 tury negocjacji, podczas których 

wypracowano wzór umowy koncesji oraz ustalono schemat przepływu dokumentów 

księgowych i środków finansowych. 

  

Po zakończeniu negocjacji z jedynym podmiotem, który zgłosił wniosek o zawarcie umowy 

koncesji, w dniu 21 stycznia 2010 roku Wójt Gminy przesłał mu zaproszenie do złożenia 

oferty w prowadzonym postępowaniu.  
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4. Założenia Umowy koncesji.  

 

Umowę koncesji16 na roboty budowlane podpisano w dniu 28 października 2010 roku, 

pomiędzy Koncesjodawcą, Gminą Solec - Zdrój a Koncesjonariuszem, Malinowy Zdrój Sp.  

z o.o. (właścicielem czterogwiazdkowego obiektu hotelowo-sanatoryjnego funkcjonującego 

w Solcu-Zdroju od 2005 roku). Wartość przedmiotu umowy określono na 16 mln PLN.  

 

Przedmiot umowy:   

⇒ Koncesjodawca zleca, a Koncesjonariusz zobowiązuje się wykonać roboty polegające na 

zaprojektowaniu i budowie Kompleksu mineralnych basenów w Solcu – Zdroju; 

⇒ Koncesjonariusz będzie posiadał wyłączne prawo do korzystania z wykonanych obiektów 

budowlanych i pobierania z nich pożytków zgodnie z postanowieniami umowy koncesji; 

⇒ Koncesjonariusz zobowiązany będzie do zarządzania Kompleksem; 

⇒ Kompleks basenów mineralnych powstanie zgodnie z dokumentacją projektową  

i pozwoleniem na budowę, do których uzyskania zobowiązany jest Koncesjonariusz.  

 
W celu wykonania umowy Koncesjodawca zobowiązał się, że: 

⇒ udostępni Koncesjonariuszowi Nieruchomość dla potrzeb zaprojektowania, wybudowania 

i korzystania z Kompleksu, zapewni dostęp Kompleksu do ujęcia wody poprzez 

doprowadzenie rurociągu do Nieruchomości, 

⇒ udostępni Koncesjonariuszowi w dowolnej formie 100 bezpłatnych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych, w bezpośrednim sąsiedztwie Kompleksu, bądź zapewni 

Koncesjonariuszowi możliwość adaptacji części Nieruchomości na miejsca postojowe, 

poprzez zastosowanie systemu wzmocnienia powierzchni gruntu, 

⇒ zapewni warunki techniczne do odbioru ścieków z Kompleksu. 

 

Czas obowiązywania umowy:  27 lat od dnia zawarcia umowy (25 lat eksploatacji oraz 2 lata 

budowy), przy czym umowa może zostać skrócona, w momencie gdy Koncesjonariusz 

uzyska zwrot wartości koncesji. Umowa może zostać również przedłużona, ale nie więcej 

niż o 3 lata. 

 

                                                           
 
16 Dotychczas umowę dwukrotnie aneksowano. Pierwszy Aneks dotyczył zmiany terminów płatności należności 
objętych fakturami wystawionymi przez koncesjonariusza. Wprowadzono 30-dniowy termin zapłaty od daty 
wystawienia faktury. Kolejny Aneks zmienił harmonogram rzeczowo-finansowy projektu – z uwagi na łagodną 
zimę wykonawca przyspieszył prace budowlane.  
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Dokumentacja projektowa17. 

 

Koncesjonariusz zobowiązał się do opracowania pełnej dokumentacji projektowej przedmiotu 

koncesji, z uwzględnieniem istniejącego programu funkcjonalno-użytkowego, m.in. Projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz Projektu technicznego obiektu. Przedmiotowa 

dokumentacja, zatwierdzona  przez Koncesjodawcę, stanowiła podstawę wniosku o uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Roboty budowlane. 

 

Realizacja robót następować będzie zgodnie z harmonogramem. Koncesjonariusz 

zobowiązuje się poprzez podpisanie umowy, do przestrzegania terminów w niej 

wyznaczonych. Może on sam wykonywać roboty budowlane, jak również może powierzyć 

ich wykonanie w części, bądź w całości, podwykonawcom. Spoczywa na nim również 

obowiązek ryzyka związanego z prowadzeniem robót budowlanych. Koncesjonariusz 

odpowiada za działanie podwykonawców, tak jak za działanie własne.  

 

Prawo do nadzoru nad realizacją i postępem robót przysługuje osobie wskazanej przez 

Koncesjodawcę, czyli Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Posiada on obowiązki i 

uprawnienia określone w ustawie Prawo budowlane18, takie jak kontrola jakości robót 

budowlanych, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz żądania utrwalenia 

wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Koncesjonariusza. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest także do dokonywania odbioru robót zanikających 

lub podlegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót. Wszelkie zmiany do 

zatwierdzonego projektu budowlanego (w tym zmiany nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane) mogą zostać wprowadzone po konsultacji z Koncesjodawcą lub Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. (Zgody Koncesjodawcy wymagają jednak tylko istotne zmiany 

projektu budowlanego). 

 

 

                                                           
 
17 Dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację projektową w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm) oraz specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych w rozumieniu w/w rozporządzenia. 
 
18 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 
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EKSPLOATACJA OBIEKTU PRZEZ KONCESJONARIUSZA  I ZWI ĄZANE Z TYM: 

OBOWIĄZKI  KONCESJONARIUSZA UPRAWNIENIA KONCESJONARIUSZA 

⇒ prowadzenie działalności w zakresie 
określonym umową; 

⇒ ponoszenie  kosztów niezbędnych serwisów;  

⇒ prowadzenie działalności przez cały okres 
obowiązywanie koncesji;  

⇒ świadczenie usług w Kompleksie z 
wykorzystaniem ujęć uzdrowiskowych wód 
podziemnych;  

⇒ coroczne przedstawianie Koncesjodawcy 
sprawozdania finansowego;  

⇒ coroczne odnawianie umowy ubezpieczenia;  

⇒ stosowanie się do zaleceń pokontrolnych; 

⇒ utrzymanie Kompleksu w należytym stanie 
technicznym; 

⇒ w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej zachowanie norm higieny 
i porządku. 

⇒ oddanie do użytku, używanie i pobieranie 
wszelkich pożytków z Kompleksu na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
innej umowy (z zastrzeżeniem, że takie 
oddanie, nie będzie naruszało zasady 
trwałości projektu); 

⇒ prowadzenie działalności gastronomicznej, 
rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, 
marketingowej, uzdrowiskowej, leczniczej, 
edukacyjnej, promocyjnej; 

⇒ ustalenie regulaminu i zasad korzystania  
z Kompleksu; 

⇒ ustalenie cen za usługi korzystania  
z Kompleksu; 

⇒ prawo do rozbudowy Kompleksu  
z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa oraz warunków 
RPOWŚ.  

 

 

Rozwiązywanie umowy:  

⇒ Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą 

RPOWŚ umowy o dofinansowanie projektu. 

⇒ Umowa może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem Koncesjodawcy w przypadku, gdy: 

 (a) Koncesjonariusz pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego    

 terminu nie przedstawił Kompleksu do odbioru końcowego robót w terminie 

 określonym w Umowie lub nie rozpoczął eksploatacji obiektu; 

 (b) Koncesjonariusz, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego 

 terminu nie wykonuje obowiązków określonych umową, w szczególności 

 obowiązków dotyczących zagwarantowania dostępu osobom zamieszkałym na terenie 

 gminy Solec – Zdrój do obiektu po stawkach określonych w umowie. 

⇒ Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i rozpoczyna się od miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym Koncesjonariusz otrzyma oświadczenie Koncesjodawcy  

o rozwiązaniu umowy. 

⇒ Koncesjodawca nie może powoływać się na usunięty przypadek naruszenia umowy. Przez 

usunięcie przypadku naruszenia umowy rozumie się sytuację, w której Koncesjonariusz 

wykonał czynność, do wykonania której był zobowiązany umową, lub zaniechał 

działania, które było zakazane umową. 
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Rozliczenia Stron w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy do dnia ukończenia 

budowy:  

⇒ Koncesjodawca zobowiązany jest zwrócić Koncesjonariuszowi wszystkie wydatki 

stanowiące koszty, które Koncesjonariusz poniósł w celu zaprojektowania robót, zgodnie 

z zestawieniem kosztów związanych z ich zaprojektowaniem.  W przypadku, w którym 

Koncesjonariusz poniesie na rzecz projektanta kary umowne wynikające z rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy do dnia ukończenia budowy, a rozwiązanie lub odstąpienie od 

Umowy wynikać będzie z wyłącznej winy Koncesjodawcy, Koncesjodawca zobowiązany 

będzie zwrócić Koncesjonariuszowi poniesione przez niego na rzecz projektanta kwoty 

kar umownych z zastrzeżeniem, iż kwoty te nie mogą być wyższe niż 10% wartości 

przedmiotu zawartej przez Koncesjonariusza z projektantem umowy na prace projektowe.  

⇒ Koncesjodawca zobowiązany jest zwrócić Koncesjonariuszowi wszystkie wydatki 

stanowiące koszty, które Koncesjonariusz poniósł w celu wykonania robót, zgodnie  

z przeprowadzoną przez Strony inwentaryzacją wykonanych robót.  

 

Rozliczenia Stron w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy od dnia 

ukończenia budowy:  

⇒ Koncesjodawca zobowiązany jest zwrócić Koncesjonariuszowi różnicę pomiędzy 

wartością przedmiotu umowy  a sumą płatności Koncesjodawcy i pożytków pobranych 

przez Koncesjonariusza z tytułu korzystania z obiektu w tym okresie i jednocześnie nie 

więcej niż iloczyn 1/25 kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy wartością przedmiotu 

umowy a sumą płatności Koncesjodawcy i ilości pełnych lat pozostałych do zakończenia 

umowy.  

⇒ Koncesjonariusz wyda Koncesjodawcy Kompleks w stanie niepogorszonym, a więc  

w stanie niegorszym niż wynikającym z normalnego użycia i zużycia i pozwalającym na 

jego dalsze normalne funkcjonowanie.  

 

Zmiana formy prawnej Koncesjonariusza:  

Partnerzy ustalili, że w przypadku planowanego połączenia Koncesjonariusza z innym 

podmiotem, podziału na odrębne podmioty, przekształcenia formy prawnej, zbycia 

przedsiębiorstwa przez Koncesjonariusza, ma on obowiązek zawiadomić Koncesjodawcę na 

piśmie co najmniej na 2 miesiące przed dokonaniem w/w czynności prawnych. W przypadku 

podziału Koncesjonariusza na odrębne podmioty Koncesjonariusz ma obowiązek wskazać 

podmiot, który przejmie prawa i obowiązki Koncesjonariusza wynikające z Umowy Koncesji. 

Podmiot ten winien jednocześnie spełniać wymagania stawiane Koncesjonariuszowi 
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przewidziane w ogłoszeniu o koncesji. Następca prawny Koncesjonariusza wstępuje w prawa 

i obowiązki Koncesjonariusza wynikające w Umowy. 

 

4.1 Główne założenia partnerstwa związane z dofinansowaniem unijnym. 

 

Koncesjodawca (lider projektu) upoważnia Koncesjonariusza do realizacji projektu, w tym do 

ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Koncesjonariusz upoważnia Koncesjodawcę do 

zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, na podstawie której uzyska on status partnera 

projektu i będzie upoważniony do realizacji projektu, w tym do ponoszenia wydatków 

kwalifikowalnych. 

  

 

 

 

Koncesjonariusz, jako partner projektu pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu Zdroju” 

w rozumieniu dokumentów programowych RPOWŚ na lata 2007 – 2013,  jest zobowiązany 

m.in. do: 

⇒ wykonania umowy w sposób zgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie 

projektu, w terminach w niej określonych oraz w zgodzie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie projektu; 

⇒ stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) do udzielania przez niego zamówień w celu 

wykonania Umowy, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

⇒ realizowania umowy z należytą starannością, w szczególności w zakresie ponoszenia  

i dokumentowania wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami RPOWŚ na lata 2007 –2013 oraz  

w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie 

celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie; 

⇒ informowania społeczeństwa o finansowaniu projektu przez Unię Europejską, jak również 

umieszczania na wszystkich dokumentach informacji o udziale Unii Europejskiej  

we współfinansowaniu projektu;  

⇒ przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy (w tym dokumentów 

księgowych, protokołów z kontroli, ewidencji księgowej, dokumentów dotyczących 

prowadzonych postępowań według ustawy prawo zamówień publicznych) do dnia 

określonego w umowie o dofinansowanie projektu lub w terminie wyznaczonym przez 

Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007 – 2013 lub w okresie wymaganym 

odrębnymi przepisami prawa w zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy; 

⇒ przekazywania Koncesjodawcy niezwłocznie po wezwaniu wszystkich dokumentów,  

w tym dokumentów finansowych oraz księgowych potwierdzających poniesienie 

wydatków, tj. faktury, wyciągi z konta bankowego oraz potwierdzenia przelewów 

stanowiące podstawę uznania poniesienia wydatków w rozumieniu RPOWŚ na lata 2007 

–2013, celem złożenia przez Koncesjodawcę odpowiednich wniosków wymaganych 

umową o dofinansowanie, w tym wniosków o płatność; innego rodzaju dokumenty  

i informacje celem wypełnienia przez Koncesjodawcę obowiązków nałożonych na niego 

umową o dofinansowanie. 
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Tabela: Wspólna realizacja projektu hybrydowego. 
 

KONCESJODAWCA 

Beneficjent umowy o dofinansowanie 

KONCESJONARIUSZ 

Partner Projektu 

PODZIAŁ RYZYK 

⇒ uzyskanie finansowania w zakresie dotacji 
EFRR i budżetu państwa; 

⇒ zobowiązanie do rozliczenia księgowego 
dofinansowania UE przeznaczonego na 
sfinansowanie projektu. 

 

⇒ ekonomiczne; 

⇒ całość ryzyka związanego z prowadzeniem 
robót budowlanych, prawidłowością  
i zgodnością ich wykonania z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i przepisani prawa; 

⇒ całość ryzyka eksploatacyjnego, związanego 
z obowiązkiem utrzymania nieruchomości  
w należytym stanie; 

⇒ finansowe z tytułu wybudowania obiektu 
(poza kwotą dotacji); 

⇒ ryzyko związane z korzystaniem z 
przedmiotu koncesji przez osoby trzecie; 

⇒ koszty ewent. roszczeń związanych  
z wykonywaniem przedmiotu umowy 
(zapłata kar). 

PODZIAŁ ZADA Ń 

⇒ przygotowuje dokumentację do II etapu 
konkursu o dofinansowanie realizacji 
projektu i składa wniosek o dofinansowanie; 

⇒ jest podmiotem uprawnionym na mocy 
umowy koncesji do reprezentowania 
partnerów projektu w postępowaniu przed IZ 
RPOWŚ na lata 2007 – 2013 oraz 
komunikowania się i kontaktowania się z IZ 
w sprawie jego realizacji; 

⇒ obowiązany jest, działając w imieniu swoim 
jako Beneficjenta oraz Koncesjonariusza 
jako Partnera Projektu, do składania 
wszelkich niezbędnych dokumentów, 
wniosków, informacji do RPOWŚ na lata 
2007 – 2013; 

⇒ upoważniony jest i obowiązany występować 
do IZ z wnioskami o płatność, jak również 
odbierać płatności bezpośrednio poprzez 
rachunek bankowy Koncesjodawcy oraz 
rozliczać te płatności; 

⇒ zobowiązany jest do rozliczenia księgowego 
dofinansowania przeznaczonego na 
sfinansowanie Kompleksu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa  
i procedurami.  

⇒ ściśle współdziała z Koncesjodawcą, udziela 
Koncesjodawcy wszelkich informacji oraz 
przekazuje posiadaną lub wytwarzaną przez 
niego dokumentację; 

⇒ udziela zamówień na potrzeby realizacji 
projektu, w tym zamówień na roboty 
budowlane; 

⇒ zobowiązany jest wybudować obiekt będący 
przedmiotem umowy o dofinansowanie 
zgodnie z zatwierdzonym projektem; 

⇒ ponosi koszt wybudowania obiektu,  
w szczególności ponosi wydatki 
kwalifikowalne w rozumieniu RPOWŚ na 
lata 2007 – 2013; 

⇒ przekazuje Koncesjodawcy wszelkie 
niezbędne dokumenty, w tym dokumenty 
księgowe wraz z potwierdzeniami zapłaty 
celem ich rozliczenia przez Koncesjodawcę; 

⇒ eksploatuje obiekt zgodnie z zasadami 
określonymi umową, w tym ponosić wydatki 
na jego utrzymanie; 

⇒ spełnia warunki przekazania środków  
z dofinansowania UE, np. dokumentowanie 
poniesionych wydatków kwalifikowanych. 



4.2 Wynagrodzenie partnera prywatnego. 

 

Wartość przedmiotu koncesji wynosi 16 mln PLN plus podatek VAT19. Wynagrodzenie 

koncesjonariusza stanowi: 

⇒ prawo do korzystania na zasadzie wyłączności z nieruchomości oraz wykonanych 

obiektów; 

⇒ pobieranie pożytków z Kompleksu, w tym z tytułu opłat za oddawanie Kompleksu do 

użytkowania;  

⇒ płatność od Koncesjodawcy20 za wykonanie przedmiotu umowy, nie więcej niż 49,47% 

wartości przedmiotu koncesji i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych  

(tj. w wysokości płatności IZ RPOWŚ wynikających z przyznanych dotacji z EFRR). 

 

Opłaty za usługi świadczone dla osób trzecich: Koncesjonariusz udostępnia dla mieszkańców 

Gminy baseny kąpielowe w obiekcie w liczbie 100 godzin miesięcznie, a opłata za taką 

usługę objęta będzie stałym upustem cenowym wynoszącym min. 10% od standardowych 

cen. Potwierdzenie zamieszkania na terenie Gminy będzie sprawdzane na podstawie 

ujawnionego w dowodzie tożsamości miejsca zameldowania. Gmina nie będzie miała wpływu 

na wysokość opłat od użytkowników. Politykę cenową określać będzie Koncesjonariusz. 

 

Kary umowne i odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:  

Koncesjonariusz obowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości 

przedmiotu umowy koncesji w przypadku rozwiązania umowy przez Koncesjodawcę z winy 

Koncesjonariusza. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 

Koncesjodawcę z powodu rozwiązania UoD przez Instytucję Zarządzającą21,   jeżeli nastąpiło 

to z wyłącznej winy Koncesjodawcy, Koncesjodawca obowiązany będzie do zapłaty kary 

umownej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa 

poniesionej szkody, Koncesjodawca lub Koncesjonariusz może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych, przy czym w pierwszej kolejności dochodzenie to następuje w oparciu  

o polisę ubezpieczeniową OC Koncesjonariusza, w ramach zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

                                                           
 
19 § 17 ust. 1 Umowy Koncesji. 
20 § 17 ust. 3 Umowy Koncesji. 
21 § 27 ust. 1 Umowy Koncesji. 
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5. Opis modelu finansowania projektu. 

 

⇒ Wydatki związane z realizacją projektu (wydatki kwalifikowalne) ponosi Partner 

Prywatny, który został do tego upoważniony. Przekazuje on Gminie otrzymane od 

podwykonawców faktury, opłacone przez siebie w 100%. Wszystkie faktury wystawiane 

są na  Koncesjonariusza przez wybranego wykonawcę robót. 

⇒ Koncesjonariusz wystawia faktury Koncesjodawcy za wykonanie przedmiotu koncesji na 

łączną kwotę określoną w umowie koncesji.  

⇒ Następnie Koncesjodawca jako Lider projektu przedstawia faktury do rozliczenia  

za pomocą wniosków o płatność.   

⇒ Instytucja Zarządzająca RPOWŚ dokonuje refundacji wydatków dla Koncesjodawcy,  

w kwocie nie większej niż 50 % zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych.  

 

Schemat przepływów finansowych: 

 

⇒ Otrzymana dotacja, jako wkład własny w przedsięwzięcie, stanowi częściową zapłatę 

faktury za wykonanie przedmiotu koncesji. (Kwota refundacji wynosi 50 % 

zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych.) 

⇒ Na pozostałą część wartości faktury za wykonanie przedmiotu koncesji wystawiana jest 

faktura Koncesjonariuszowi za użytkowanie obiektu w okresie koncesji. 

⇒ Należności z faktury za użytkowanie obiektu w okresie koncesji oraz niezapłacona część 

należności z faktury za wykonanie przedmiotu koncesji wzajemnie się kompensują.  

⇒ VAT stanowi w projekcie wydatek niekwalifikowalny, jest on odzyskiwany przez 

Konjcesjodawcę. 

 

 

KONCESJONARIUSZ 
PARTNER PROJEKTU  

BENEFICJENT 
GMINA  

INSTYTUCJA 
ZARZĄDZAJĄCA  

 

Faktura za wykonane 
roboty budowlane 

 

Przekazanie opłaconej  
faktury  

Wniosek o refundację   
 

 Refundacja wydatków 
kwalifikowalnych  z EFRR i Budżetu 
Państwa w wysokości nie większej 

niż 50% 

Zwrot 50% wydatków 
kwalifikowalnych 

 

Opłacenie faktury  
w 100% 

WYKONAWCA 



 
 
26 

5.1 Faktury i rozliczenia płatności Koncesjodawcy – zapisy Umowy Koncesji. 

 

⇒ Rozliczenie Umowy Koncesji odbywa się fakturami VAT częściowymi oraz fakturą VAT 

końcową wystawioną po dniu ukończenia budowy i odbiorze protokołem odbioru 

końcowego.  

⇒ Należności objęte fakturami wystawianymi przez Koncesjonariusza płatne będą przez 

Koncesjodawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Koncesjonariusza, 

pod warunkiem, że faktura zostanie doręczona Koncesjodawcy w terminie 7 dni od jej 

wystawienia (Aneks nr 1 do Umowy Koncesji, z dnia 2 sierpnia 2011 roku). 

⇒ Koncesjonariusz w dniu następnym od otrzymania zapłaty przekaże Koncesjodawcy 

zapłaconą na rzecz Podwykonawcy fakturę. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień 

przelania przez Koncesjodawcę środków finansowych na konto Koncesjonariusza  

(Aneks nr 1 do Umowy Koncesji). 

⇒ Przekazanie Koncesjonariuszowi prawa korzystania z Nieruchomości oraz Obiektu 

potwierdzone zostanie wystawionymi przez Koncesjodawcę fakturami VAT, przy czym 

strony postanawiają, iż Koncesjodawca uprawniony jest do wystawiania faktur VAT 

sukcesywnie w miarę wystawiania faktur częściowych przez Koncesjonariusza,  

z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura wystawiona zostanie najpóźniej do dnia płatności 

faktury końcowej wystawionej przez Koncesjonariusza.  

⇒ Strony ustaliły również, iż dla celu wystawiania faktur, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, wartość prawa korzystania z Nieruchomości oraz Obiektu określona jest 

ryczałtowo i równa będzie różnicy pomiędzy wartością przedmiotu koncesji22 a wartością 

płatności Koncesjodawcy23.  

 

                                                           
 
22 określonej w § 17 ust. 1 Umowy Koncesji 
23 określonej w § 17 ust. 3 Umowy Koncesji 
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6.  Uwagi NIK po kontroli realizacji projektu „Komp leks mineralnych basenów w Solcu 

–Zdroju”. 

 

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z  Planem Pracy NIK na 2012 roku  przeprowadziła 

kontrole pn. „Przedsięwzięcia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego”, ujęte  

w ramach Priorytetu: Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa. 

Działania kontrolne prowadzone były w jednostkach samorządowych realizujących projekty 

w ppp. Celem kontroli była ocena efektywności ppp jako instrumentu realizacji zadań 

podmiotów publicznych. Zgodnie z założeniem NIK: przejrzystość zasad współpracy między 

podmiotem publicznym a partnerem prywatnym jest kluczowa dla właściwego zabezpieczenia 

majątku publicznego zaangażowanego w takie przedsięwzięcia. NIK przy kontrolach jst 

ocenia: gospodarność, rzetelność oraz legalność podjętych działań. W ramach przedmiotowej 

kontroli zakończona została tzw. kontrola rozpoznawcza, w ramach której oceniano realizację 

przedsięwzięcia „Kompleks mineralnych basenów w Solcu Zdroju”. Wystąpienie Pokontrolne 

NIK z marca 2012 roku i Protokół Kontroli są dostępne publicznie24. Wnioski z tej kontroli 

mogą mieć istotne znaczenie dla samorządów przygotowujących projekty ppp.  

 

Generalnie NIK pozytywnie oceniła realizację przedsięwzięcia, pomimo stwierdzonych 

uchybień  na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia w formule ppp oraz przy 

ustalaniu z koncesjonariuszem warunków umowy koncesji.  

 

NIK pozytywnie oceniła działania związane z pozyskaniem środków z funduszy Unii 

Europejskiej. Nie zgłosiła również uwag do dotychczasowej realizacji umowy koncesji. 

 

W ramach podsumowania informacji pokontrolnej NIK wniósł o opracowanie „Procedur 

przygotowania i realizacji przedsięwzięć ppp”, w celu uniknięcia w przyszłości tego typu 

uchybień w projektach realizowanych w formule ppp.  Odnośnie Gminy NIK zalecił 

natomiast dokonanie analizy skutków zawartej umowy koncesji na roboty budowlane pod 

względem opłacalności inwestycji dla Gminy i zabezpieczenia jej interesu, w celu 

wykorzystania wyników analizy w zadaniach związanych z nadzorem nad realizacją umowy  

i ewentualnym aneksowaniem jej treści.  

 

                                                           
 
24  http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,9833.html. 
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Szczegółowe zastrzeżenia NIK  dotyczyły m.in. poniższych zagadnień: 

 

NIK negatywnie oceniła działania Gminy na etapie przygotowania przedsięwzięcia. Analizy 

planowanego przedsięwzięcia, wykonywane na zlecenie Gminy przez podmioty zewnętrzne, 

nie były w ocenie NIK w pełni rzetelne i niedostatecznie uwzględniały specyfikę 

przedsięwzięcia ppp, a Gmina nie egzekwowała wykonania analiz zgodnie z potrzebami oraz 

przedmiotem zamówienia.  

⇒ NIK stwierdziła braki we wstępnym studium wykonalności. Pominięto w nim np. analizę 

kosztów wariantu, w którym inwestycja realizowana byłaby wyłącznie ze środków Gminy 

Solec-Zdrój lub ze znacznym udziałem jej środków, co w konsekwencji nie dało rzetelnej 

podstawy do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w formule ppp. 

⇒ PFU, jeden z kluczowych dokumentów realizacyjnych projektu, stanowiący załącznik do 

umowy koncesji, nie zawiera pewnych elementów, wymaganych przez rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, tj. opisu wymagań 

zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (§ 18 ust. 1 pkt 2. rozporządzenia) 

oraz szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych. Brak części informacyjnej (§ 19 rozporządzenia). 

⇒ Decyzja o skorzystaniu ze środków zewnętrznych przy tej inwestycji nie wynikała  

z jakichkolwiek analiz, które wskazywałyby, jaka forma zewnętrznego finansowania 

byłaby najkorzystniejsza pod względem gospodarności. Decyzja o przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane nie została poprzedzona 

analizami dotyczącymi poszczególnych wariantów ppp (koncesja, umowa partnerstwa 

publiczno-prywatnego, utworzenie spółki celowej) pod względem opłacalności  

i efektywności planowanego przedsięwzięcia. Wybór formuły ppp został dokonany także 

bez analiz sposobu podziału zadań i ryzyk miedzy Gminą jako podmiotem publicznym, 

a podmiotem prywatnym. 

 

Zdaniem NIK działania związane z wyborem partnera prywatnego oraz ustaleniem warunków 

umowy koncesji nie zapewniały pełnej transparentności.  

⇒ Umowa koncesji nie precyzuje warunków dotyczących stanu obiektu w momencie 

przekazania go Gminie po wygaśnięciu umowy koncesji, w tym stanu technicznego,  

co może narazić Gminę na wysokie koszty wynikające z koniecznych remontów. 
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⇒ W umowie koncesji nie określono zasad ustalania przez koncesjonariusza cen biletów dla 

korzystających z Kompleksu basenów. Gmina pozbawiła się wpływu na zarządzanie 

popytem na świadczone usługi. Zdaniem przedstawicieli Gminy, umowa koncesji nie 

może zawierać cen biletów, gdyż nie jest możliwe do przewidzenia w okresie 25 lat jak 

będą kształtowały się koszty eksploatacji obiektu. Ustalone ceny powodowałyby, że część 

ryzyka eksploatacyjnego, obecnie po stronie partnera prywatnego, obciążyłoby gminę. 

Koncesjonariusz ponosi ryzyko eksploatacyjne z tytułu umowy koncesji, a zapisanie  

w umowie zasad ustalania cen powodowałoby, że część tego ryzyka obciążałaby Gminę. 

NIK nie podziela tej argumentacji, bowiem zasady kalkulacji cen biletów były istotnym 

elementem projektu, a „wysokość opłaty za usługę świadczoną na przedmiocie koncesji 

na rzecz podmiotów trzecich” była jednym z kryteriów, wskazanych przez Gminę  

w ogłoszeniu o koncesji. Co prawda nie było zasadne wskazywanie w umowie koncesji 

konkretnych cen biletów dla tak długiego okresu, ale brak jakichkolwiek postanowień  

w tym zakresie spowodował, że Gmina pozbawiła się wpływu na zarządzanie popytem na 

usługi świadczone w Kompleksie basenów. Przy braku jakichkolwiek zasad kształtowania 

cen biletów, ustalony upust cenowy dla mieszkańców Gminy nie daje gwarancji, 

że Kompleks basenów będzie dostępny pod względem finansowym dla jej mieszkańców. 

(Z analiz wynikało, że dla osiągnięcia rentowności działalności w Kompleksie basenów 

średnia cena biletów będzie wynosiła 38-39 zł.) 
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7. Wnioski z projektu Solec-Zdrój do wykorzystania przy realizacji projektów 

hybrydowych. 

 

Podstawową zasadą przy planowaniu inwestycji samorządowych powinno być każdorazowe 

indywidualne rozważenie i dopasowanie  wszystkich istotnych czynników związanych  

z inwestycją do potrzeb rynku (w tym właściwe określenie rynku lokalnego), możliwościami 

samorządu, warunkami finansowymi, etc., czyli pełna analiza wykonalności projektu. 

Obecnie planowanych jest w formule ppp bardzo wiele inwestycji związanych z działalnością 

sportowo-rekreacyjną (baseny, hale sportowe, etc). Niestety często projektując takie 

przedsięwzięcia nie bierze się pod uwagę podobnych obiektów w okolicy – dochodzi więc  

do przeszacowania ewentualnego popytu na usługi. Stąd taką ważną kwestią jest analiza 

potrzeb rynku.  

 

Prawidłowe zaplanowanie i przygotowanie projektu jest czasochłonne i kapitałochłonne.   

 

Najważniejszą kwestią dla tzw. „zamknięcia rzeczowego i finansowego projektu 

hybrydowego”, tj. podpisania umowy z partnerem prywatnym oraz umowy o dofinansowanie, 

jest odpowiednie przygotowanie się podmiotu publicznego.  Do podstawowych zadań 

związanych z analizą wykonalności projektu  powinno zatem należeć:  

⇒ przeprowadzenie testu zasadności i możliwości realizacji projektu, polegającego na 

analizie czynników, które przesądzają o przydatności formuły ppp;  

⇒ określenie wstępnych założeń prawnych, rynkowych, finansowych, podatkowych, 

organizacyjnych i technicznych projektu oraz ram współpracy z partnerem prywatnym; 

⇒ testowanie rynku - zebranie i analiza informacji na temat zainteresowania podmiotów 

prywatnych (wykonawców i instytucji finansowych) projektem oraz określenie 

warunków brzegowych wejścia inwestorów;  

⇒ opracowanie optymalnego modelu realizacji projektu, uwzględniającego identyfikację, 

ocenę i podział ryzyk, podział zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego, 

mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów. 

 

Decyzja o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane 

powinna zostać poprzedzona analizami dotyczącymi poszczególnych wariantów ppp 

(koncesja, umowa partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzenie spółki celowej) pod 

względem opłacalności i efektywności planowanego przedsięwzięcia. 
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Przygotowanie przedsięwzięć ppp wymaga od podmiotu publicznego rzetelnego działania 

związanego z wyborem partnera prywatnego oraz ustalenia warunków umowy ppp/koncesji, 

które zapewniałyby transparentność. W tym celu korzystne jest określenie zasad prowadzenia 

negocjacji, strategii negocjacji oraz strategii zarządzania ryzykiem. Przygotowując projekt 

ppp zasadne jest określenie procedur działania komisji powołanej do przeprowadzenia 

postępowania o zawarcie umowy koncesji i zakresu jej kompetencji, sposobu podejmowania 

decyzji i innych zasad jej działania. Chociaż de facto zgodnie z ustawą koncesji nie ma 

takiego obowiązku.   

 

 

 

 

Umowa koncesji powoduje zazwyczaj, że grupy ryzyk (popytu, dostępności, budowy) 

znajdują się po stronie prywatnej. Istotne jest zatem, aby stworzyć wybieranemu partnerowi 

prywatnemu takie warunki (związane z kryteriami ofert, czy już podczas negocjacji), aby miał 

możliwość dopasowania opłat za dostępność do realiów biznesowych. Ustalenie w umowie 

koncesji sztywnej/kwotowej opłaty dla użytkownika za korzystanie z danego przedsięwzięcia 

wydaje się odbiegać od założeń pełnej koncesji, w której partner prywatny przyjmuje na 

siebie ryzyko popytu. 
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W ramach systemu brakuje rozwiązań umożliwiających indywidualne podejście do projektów 

hybrydowych, uwzględniających cechy indywidualne projektu. Instytucjom wdrażającym 

fundusze UE  brakuje ekspertów z dziedziny ppp, którzy potrafiliby sprawnie dokonać 

weryfikacji WoD dla projektów hybrydowych. 

 

Pozyskiwanie stanowiska UOKiK w sprawach dotyczących pomocy publicznej stanowi 

„dobrą praktykę” związaną z realizacją projektu. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma kluczowe 

znaczenie na początku realizacji projektu. Wniosek o opinię należy złożyć na etapie 

przygotowania projektu. 

 

KORZY ŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU HYBRYDOWEGO  

ZWI ĄZANE Z DOTACJ Ą UE ZWIĄZANE Z PPP 

⇒ udział środków unijnych zwiększa 
atrakcyjność projektu;  

⇒ stanowi potwierdzenie zaangażowania 
strony publicznej;  

⇒ ceny za usługi świadczone przez partnera 
prywatnego stają się dostępne dla 
społeczeństwa. 

⇒ większa efektywność dzięki 
optymalnemu podziałowi ryzyka  
i wykorzystaniu know-how partnera 
prywatnego;  

⇒ mniejsze ryzyko opóźnień i przekroczeń 
kosztów; 

⇒ zaangażowanie kapitału prywatnego; 

⇒ minimalizacja wpływu na dług publiczny 
(przy odpowiednim podziale ryzyk). 

 

Krajowe zasady wnioskowania o środki dla projektów hybrydowych wymagają wyboru 

partnera prywatnego przed złożeniem WoD. Zazwyczaj w projektach hybrydowych 

bezpieczniejsze jest wybieranie partnera prywatnego po zatwierdzeniu finansowania 

publicznego (środków pochodzących z UE plus wkładu krajowego).  

 

Instytucje publiczne (kontrolne) mylą zagadnienia formalno-prawne, związane z realizacją 

projektu ppp zgodnie z procedurami ustawy o ppp25, z realizacją projektu koncesyjnego, 

zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Koncesja na roboty budowlane 

lub usługi jest instytucją prawną zaliczaną do kategorii przedsięwzięć partnerstwa publiczno – 

prywatnego, jednakże ustawa ta stanowi odrębną regulację prawną, niezależną od innych 

ustaw z tzw. segmentu ppp.  
                                                           
 
25 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z dnia 5 lutego 2009 r.). 
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Mylącym dla instytucji kontrolujących jest dualizm opracowań ekonomicznych 

realizowanych na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu, które opracowywane są w 

oparciu o wskaźniki określone w wytycznych IZ (m.in. bez uwzględnienia inflacji, przy stopie 

dyskontowej 5%) w stosunku do biznesplanów rynkowych przedstawianych przez stronę 

prywatną. Powyższe powoduje, iż okresy zwrotu inwestycji określone w tych opracowaniach 

są diametralnie różne. 

 

 

 

Pozyskanie środków z sektora prywatnego stanowi często jedyne rozwiązanie dla podmiotu 

publicznego (np. samorządu), aby dane przedsięwzięcie w ogóle mogło zostać zrealizowane. 

Ważne jest również doświadczenie biznesowe partnera prywatnego - oferowanie 

profesjonalnego zarządzania i wdrażania projektu, wysoka jakość świadczonych usług, 

mniejsze ryzyko opóźnień i przekroczeń kosztów. Samorządy (gminy) nie są stworzone do  

prowadzenia działalności typowo komercyjnych, a niektóre z nich mogą być sposobem 

realizacji zadań publicznych. 
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8. Zagadnienia do dalszej analizy. 

 

Umożliwienie przez właściwe IZ RPO/PO rozliczania się poprzez uznanie kompensat 

znacznie ułatwiłyby  rozliczanie się przez partnerów umów ppp. Warto przeprowadzić 

dyskusję i rozważyć wprowadzenie na poziomie poszczególnych IZ w kolejnej perspektywie 

finansowej obligatoryjnych zapisów i praktykowania że np. wydatek dokonany w drodze 

kompensaty należności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu, uważa 

się za poniesiony, jeśli podmiot ten uznał kompensatę i zostało to udokumentowane.  

Ogłoszenie publiczne na roboty budowlane wymaga przygotowania załącznika PFU. Przy 

przygotowywaniu projektów ppp nie ma jednak potrzeby tak szczegółowego określania 

parametrów technicznych inwestycji. Zakres PFU powinien być uzgadniany z 

potencjalnymi partnerami prywatnymi, np. podczas  dialogu konkurencyjnego. Do 

rozważenia - ewentualna zmiana ustawy PZP w tym zakresie. 

W systemie pozyskiwania środków z funduszy unijnych brakuje jasnych i przejrzystych 

rozwiązań systemowych, dotyczących pomocy publicznej w projektach ppp. Warto 

przygotować materiał/wytyczne, dotyczące tego zagadnienia.  

Należy kontynuować prace nad uproszczaniem procedur oceny projektów oraz wyliczania 

wysokości dotacji. Długi okres weryfikowania WoD projektów hybrydowych w połączeniu z 

9–letnim (7+2)  okresem programowania znacząco utrudnia realizację projektu (łącznie 

proces planowania, programowania, selekcji, przygotowania, wyboru partnera prywatnego  

i budowy stanowi ryzyko przekroczenia terminów inwestycji). Podpisanie UoD warunkuje 

najczęściej uzyskanie kredytów przez partnera prywatnego.  

Na etapie programowania nowej perspektywy finansowej konieczne jest przygotowanie - na 

poziomie poszczególnych instytucji - odpowiednich analiz, które pozwoliłoby na 

zidentyfikowanie potencjalnych projektów hybrydowych (potencjalnych sektorów). Takie 

badania pozwoliłyby na wczesne rozpoznanie  barier w przygotowaniu tych projektów oraz 

podjęcie odpowiednich działań minimalizujących ryzyka. 

Warto zgodnie z zaleceniem NIK, w celu uniknięcia nieprawidłowości w projektach 

realizowanych w formule ppp (w samorządzie), opracować „Procedury przygotowania  

i realizacji przedsięwzięć ppp”. 
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9. Materiały źródłowe: 

 

⇒ Studium wykonalności projektu „Kompleks mineralnych basenów w Solcu –Zdroju”;  

⇒ Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji; 

⇒ Analizy i ekspertyzy prawne dot. przygotowania projektu wykonane na zlecenie Gminy 

Solec-Zdrój; 

⇒ Stanowisko UOKiK z dnia 23.12.2008 r.;         

⇒ Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.12.2009 r.; 

⇒ Wniosek o dofinansowanie projektu (wersja ostateczna);  

⇒ Pre-umowa z dnia 7.04.2009 r. wraz z Aneksami; 

⇒ Treść ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane z dnia 29.12.2009 r.; 

⇒ Umowa Koncesji na roboty budowlane z dnia 28.10.2010 r. wraz z Aneksami; 

⇒ Umowa Partnerska z dnia 7.06.2011 r.; 

⇒ Umowa o Dofinansowanie z dnia 13.10.2011 r.; 

⇒ Pisma IK NSRO z dnia 4.03.2011 r. oraz  2.02.2011 r.; 

⇒ Protokół kontroli NIK z dnia 12.01.2012 r.; 

⇒ Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPOWŚ 

na lata 2007-2013, z czerwca 2010 r.; 

⇒ http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/data/Pliki/274_Regulamin_2.3.2.pdf. szczegóły 

konkursów RPOWŚ; 

⇒ http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/um_kon_bas.pdf; 

⇒ http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,9833.html; 

 

oraz informacje pozyskane podczas spotkania z przedstawicielami Beneficjenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


