Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r.

Pan
Jerzy Meysztowicz
Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Rozwoju
Sejm RP

Szanowny Panie Przewodniczący,
w związku pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2333), uprzejmie zwracam uwagę, że brzmienie projektowanego
art. 7a ust. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym („ustawa”) powinno być zmienione, ponieważ
rodzi ryzyka, które mogą i powinny być wyeliminowane.
I. We wcześniejszych wersjach projektu, na etapie konsultacji publicznych, temu przepisowi odpowiadał
art. 7b ust. 3 ustawy.
Projektowany przepis art. 7b ust. 3 ustawy, w kształcie skierowanym do konsultacji publicznych
miał następujące brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, partner prywatny, odpowiada za szkodę poniesioną
przez podmiot publiczny powstałą wskutek nieudostępnienia tej spółce zasobów, które wykazał w
ofercie, chyba że nie ponosi winy za nieudostępnienie tych zasobów.
Istotą tego przepisu było uzupełnieniem bardzo istotnego rozwiązania projektu nowelizacji, które polega
na umożliwieniu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez spółkę projektową powołaną
w tym celu przez partnera prywatnego (projektowany art. 7a ust. 1 w obecnej wersji projektu). To
uzupełnienie polega na przypisaniu odpowiedzialności partnera prywatnego za szkody wyrządzone
podmiotowi publicznemu wskutek nieudostępnienia spółce projektowej zasobów, które partner prywatny
wskazał w ofercie złożonej podmiotowi publicznemu. Wskazanie określonych zasobów podmiotów trzecich
na potwierdzenie zdolności do wykonania zamówienia jest instytucją prawa zamówień publicznych, która
w pełni ma zastosowanie do PPP, i do której zresztą wprost odsyła art. 7a ust. 5 projektu (wcześniej: 7b
ust. 5 projektu).
Jeżeli partner prywatny – za zgodą podmiotu publicznego – powoła spółkę projektową, to
odpowiedzialność za wykonanie umowy ponosi ta spółka. Jest to normalny zakres odpowiedzialności
każdej osoby prawnej, która jest osobnym bytem prawnym od swoich udziałowców (akcjonariuszy). Mając
na uwadze, że spółka projektowa jest podmiotem wykreowanym przez partnera prywatnego (partnerów
prywatnych, działających zwykle w ramach tzw. konsorcjum projektowego) na użytek projektu, faktyczne
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zasoby konieczne do wykonania umowy najczęściej będą pochodziły od innych podmiotów – zwłaszcza
partnera prywatnego (partnerów prywatnych) lub podmiotów trzecich. Przepis d. art. 7b ust. 3 nakładał na
partnera prywatnego (partnerów prywatnych) odpowiedzialność za nieudostępnienie zasobów nie tylko
„przez siebie”, ale także przez podmioty trzecie. W zakresie zasobów podmiotów trzecich
odpowiedzialność ta była więc skonstruowana w sposób odzwierciedlający odpowiedzialność, którą
ponosiłby partner prywatny, gdyby nie powołał spółki projektowej.
Oczywiście, spółka projektowa równocześnie ponosiłaby odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i
zaniechania. Zarówno uzależnione od zasobów innych podmiotów, jak i za te, które nie są związane z
udostępnieniem zasobów.
II. Pierwotne rozwiązanie projektu ustawy jest zasadne zwłaszcza w przypadku, gdy wspólnikami spółki
projektowej jest wielu partnerów prywatnych. Należy podkreślić, że wielość partnerów prywatnych jest
typowym rozwiązaniem w złożonych przedsięwzięciach typu project finance (takich jak np. lotniska).
Zróżnicowany zakres odpowiedzialności jest w pełni uzasadniony z uwagi na różny zakres zaangażowania
każdego z partnerów prywatnych (przedsiębiorców budowlanych, firm obsługowych, informatycznych,
finansujących w formie inwestycji kapitałowych (equity), banków itp.).
Pierwotny przepis art. 7b ust. 3 nowelizacji był spójny z inną bardzo istotną dla PPP zmianą – nowym
brzmieniem art. 7 ust. 4, który wyłącza art. 141 Prawa zamówień publicznych (PZP), czyli solidarną
podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatny. Celem tej
zmiany jest więc tożsamy z celem d. art. 7b ust. 3 czyli zapewnieniem, aby firma operacyjna (np.
zarządzania nieruchomościami, informatyczna, przetwarzania odpadów, itd.) albo firma instalująca
określne urządzenia techniczne (np. system informatyczny), nie odpowiadała np. za wady obiektu
budowlanego i vice versa. Odpowiedzialność solidarna jest w tym przypadku jest rozwiązaniem
chybionym, które stanowi poważną barierę rozwoju PPP w Polsce. Konkretny rozkład odpowiedzialności
poszczególnych partnerów powinien być precyzyjnie ustalony w umowie o partnerstwie publicznoprywatnym (co nie wyklucza przyjęcia odpowiedzialności solidarnej przez tzw. lidera konsorcjum).
III. Natomiast w wersji w druku sejmowym 2333 przepis art. 7a ust. 4 otrzymał następujące
brzmienie:
„4. Partner prywatny odpowiada za szkodę wyrządzoną podmiotowi
publicznemu solidarnie ze spółką o której mowa w ust. 1, chyba że nie ponosi winy.”
Jest to fundamentalna zmiana przyszłego reżimu zawierania i wykonywania umów partnerstwa publicznoprywatnego. Przepis art. 7a ust. 4 to jednocześnie rozszerzenie i zawężenie odpowiedzialności partnera
prywatnego w stosunku do obecnej sytuacji, w której zastosowanie mają przepisy PZP dotyczące
odpowiedzialności wykonawcy zamówienia publicznego.
Rozszerzenie polega na objęciu odpowiedzialnością szkód, za które odpowiada wyłączenie spółka. Mając
na uwadze, że spółka projektowa posługuje się przede wszystkim zasobami innych podmiotów, korzyść z
takiego rozszerzenia dla interesu publicznego jest bardzo ograniczona, a wprowadza dużą niepewność dla
potencjalnych partnerów prywatnych. W przypadku wielu partnerów prowadzi także do sytuacji, w której
np. firma dostarczająca urządzenia ponosiłaby odpowiedzialność za wady obiektu budowalnego, gdyż
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odpowiedzialność za wady obiektu budowlanego co do zasady obciąża przecież spółkę projektową, jako
stronę umowy PPP, a na zasadzie udostępnienia potencjału – także firmę budowalną.
Z kolei w zakresie, w którym spółka projektowa dysponuje własnymi zasobami, rozciągniecie solidarnej
odpowiedzialności cywilnej na każdego z partnerów, niezależnie od charakteru zaangażowania każdego z
nich w projekt istotnie pogorszy atrakcyjność inwestycji w PPP nawet w porównaniu z obecnym stanem
prawnym.
Nowe brzmienie przepisu nie tylko koliduje z celem nowelizacji, ale wręcz pozbawia projektowaną
nowelizację kluczowej części. Wbrew intencji projektodawców wprowadza nową barierę w rozwoju PPP w
Polsce.
IV. Pierwotnie projektowany przepis art. 7b ust. 3 ustawy został – jak wynika z uzasadnienia –
pomyślany jako swoisty wyjątek od przepisu art. 7b ust. 1 zdanie 2, według którego spółka projektowa
wchodzi w miejsce partnera prywatnego. W konsekwencji, partner prywatny (spółka-matka) „przestaje"
być partnerem prywatnym, i tym samym, zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego (handlowego), w
ogóle nie odpowiada wobec podmiotu publicznego. Nie jest już bowiem stroną stosunku prawnego z
podmiotem publicznym (jest to rodzaj ustawowej cesji). W pierwotnym brzmieniu, przepis rozszerzał więc
odpowiedzialność partnera prywatnego w granicach określonych jego ofertą. W ten sposób zabezpieczony
był zarówno interes publiczny, jak i konkurencyjność i uczciwość postępowania w sprawie wyboru partnera
prywatnego.
V. Jeżeli partnerzy prywatni, który założyli spółkę projektową mają odpowiadać w pełni za spółkę
projektową, i to na dodatek solidarnie, to jest to regulacja zdecydowanie dalej idąca niż obecna, a mimo to
gorzej zabezpieczająca interes publiczny.
Mianowicie, podmiot, który udostępnia zasoby (w interesującym nas przypadku: podmiot prywatny)
odpowiada na podstawie art. 22a ust. 5 PZP solidarnie z wykonawcą (w interesującym nas przypadku PPP:
spółką projektową) w odniesieniu do „sytuacji finansowej lub ekonomicznej”. W myśl art. 22 ust. 4 PZP, w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ten przepis PZP nie wspomina już
jednak o odpowiedzialności solidarnej z wykonawcą.
Tymczasem, zgodnie z nowym brzmieniem art. 7a ust. 4 ustawy, partnerzy prywatni odpowiadaliby w
zakresie wszelkich zasobów, ale tylko, gdy taką odpowiedzialność można przypisać spółce projektowej (na
co wskazuje sformułowanie: „Partner prywatny odpowiada za szkodę wyrządzoną podmiotowi
publicznemu solidarnie ze spółką”). We wcześniej projektowanym art. 7b ust. 3, odpowiedzialność
partnera prywatnego (partnerów prywatnych) była przewidziana z tytułu wyrządzenia szkody wskutek
nieudostępnienia zasobów, nie warunkując tego możliwością obciążenia odpowiedzialnością samej spółki
projektowej. Nowy przepis gorzej więc chroni interes publiczny i stwarza pole do zakłócenia równych
warunków konkurencji, a nawet nadużyć (np. gdy podmiot publiczny nie dopełni aktów staranności i nie
będzie możliwości przypisania odpowiedzialności spółce projektowej).
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Podsumowując, zmiana w przepisie art. 7a ust. 4 nie uwzględnia całokształtu projektowanej regulacji,
która stanowiła system wzajemnie uzupełniających się rozwiązań, właściwie równoważących interes
publiczny i oczekiwania rynku. Praktycznym, niestety negatywnym, efektem obecnie projektowanego
przepisu art. 7a ust. 4 ustawy, może być to, że przepis art. 7a ust. 1 będzie martwy, a więc ramy prawne
partnerstwa publiczno-prywatnego nie ulegną wyraźnej poprawie.
VI. W związku z powyższym, w celu nadania przepisowi bardziej jasnego brzmienia, proponujemy
modyfikację art. 7a ust. 4 (zmiany wytłuszczone):
„4. Partner prywatny, niezależenie od odpowiedzialności za własne działania
i zaniechania, odpowiada, także za szkodę wyrządzoną podmiotowi publicznemu wskutek
nieudostępnienie spółce zasobów, które wykazał w ofercie, chyba że nie ponosi winy. W
przypadku, gdy jest wielu partnerów prywatnych, za szkodę wyrządzoną wskutek
nieudostępnienia określonego zasobu, odpowiedzialność ponosi partner prywatny,
który był zobowiązany do udostępniania tego zasobu.”
Taka zmiana wyraźnie wskazałaby, że partner prywatny (wielu partnerów jako grupa):
1) w żadnym stopniu nie jest zwalniany z odpowiedzialności za szkody wyrządzone swoim
postępowaniem, gdy umowę zawiera spółka projektowa,
2) odpowiada wobec podmiotu publicznego za szkody wyrządzone przez podmioty trzecie uchylające
się od przekazania zasobów, na które powoływał się w toku postępowania w sprawie wyboru
partnera prywatnego,
3) odpowiada w zakresie najlepiej dostosowanym do charakteru jego zaangażowania w projekt (np.
w zakresie finansowania – banki, w zakresie prac budowlanych – przedsiębiorstwa budowalne
etc.).
W ten sposób w pełni zostałyby utrzymane (ani zaostrzone, ani poluzowane) zasady odpowiedzialności
wykonawców przewidziane obecnie w Prawie zamówień publicznych, które mutadis mutandis winny mieć
zastosowanie w partnerstwie publiczno-prywatnym, a zarazem zniesione byłby bariery, które obecnie
obniżają atrakcyjność inwestycji sektora prywatnego w projekty PPP w Polsce.
Wobec powyższego uprzejmie zwracam się o nadanie przepisowi art. 7a ust. 4 projektu powyżej
proponowanego brzmienia.
Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP

Do wiadomości
Pan Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
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