
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmowa  

 

 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest stosunkowo now� form� zarz�dzania  

w sektorze publicznym. W Polsce znajduje si� dopiero w pocz�tkowej fazie 

rozwoju. Nie ulega w�tpliwo�ci, i� jest ono przejawem procesu przechodzenia  

w sektorze publicznym od biernego administrowania do aktywnego zarz�dzania. 

Spowolnienie gospodarcze, pogł�biaj�cy si� deficyt bud�etu pa�stwa i bud�etów 

samorz�dowych oraz całego sektora finansów publicznych generuje wzrost długu 

publicznego do granic wszcz�cia procedur ostro�no�ciowych i sanacyjnych. W tej 

niełatwej sytuacji gospodarczej ka�da inicjatywa zmierzaj�ca do poprawy spraw-

no�ci zarz�dzania winna znale�� zrozumienie społeczne i akceptacj� polityczn�.  

Partnerstwo publiczno-prywatne w polskich warunkach natrafia na powa�ne 

bariery rozwojowe. Wi��� si� one z trudnymi do przełamania stereotypami 

dotycz�cymi relacji mi�dzy partnerami publicznymi i prywatnymi. Trudny do 

społecznej akceptacji jest cel partnera prywatnego – osi�gni�cie zysku. W tych 

warunkach, przy cz�sto spotykanym braku zaufania do decydentów, rodz� si� 

podejrzenia o korupcj�. Zysk ten powinien by� z góry ustalony i – jak si� wydaje 

– nie mo�e on ra��co odbiega� od przeci�tnej rentowno�ci przedsi�biorstw 

osi�gaj�cych dodatnie wyniki finansowe w danym rodzaju działalno�ci gospo-

darczej. Wymaga to nie tylko pełnej przejrzysto�ci procedur, ale tak�e do�wiad-

czenia negocjacyjnego i trafnej oceny ryzyka przede wszystkim przez stron� 

publiczn�. Zagadnienia etyczne partnerstwa publiczno-prywatnego s� zatem 

problemami wielkiej wagi i stanowi� winny problematyk� dalszych bada�. 

Partnerstwo publiczno-prywatne ma wiele powa�nych walorów. Wymieni� 

tu trzeba zaanga�owanie kapitału prywatnego w realizacj� zada� publicznych, 

co pomniejsza wydatki bud�etu na ten cel, a w konsekwencji oznacza mo�liwo�� 

finansowania innych wa�nych zada�, na które brakłoby �rodków bud�etowych. 

Cenne mo�e okaza� si� wykorzystanie przedsi�biorczo�ci, do�wiadczenia, 

elastyczno�ci partnera prywatnego w zarz�dzaniu realizowanymi w tym trybie 

zadaniami publicznymi. Powinno to prowadzi� do oszcz�dno�ci �rodków 

bud�etowych, poprawy sprawno�ci i efektywno�ci ekonomicznej zarz�dzania. 
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Teksty składaj�ce si� na ten tom to rezultat spotka� i dyskusji zwi�zanych  

z realizowanym przez zespół badawczy Katedry Zarz�dzania Miastem i Regio-

nem na Wydziale Zarz�dzania Uniwersytetu Łódzkiego tematem badawczym 

po�wi�conym funkcjonowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego
1
. Ich autorzy 

skoncentrowali si� przede wszystkim na podstawowych problemach partnerstwa 

i dylematach zarówno jego funkcjonowania, jak i finansów publicznych  

w ogóle. 

Na niniejszy tom składa si� trzyna�cie opracowa� prezentowanych zgodnie 

z ide� przechodzenia od spraw o charakterze ogólnym do coraz bardziej szcze-

gółowych. Punktem wyj�cia uczyniono wywody dotycz�ce fundamentalnych 

problemów zarz�dzania finansami publicznymi, od konieczno�ci jego menad�e-

ryzacji, poprzez dylematy zakresu finansów i gospodarki funduszowej, na 

planowaniu bud�etowym i granicach zadłu�enia ko�cz�c. Dalsze rozwa�ania 

uzasadniaj� idee interwencjonizmu gospodarczego w celu pobudzania inwestycji 

oraz wzrostu zatrudnienia drog� tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, 

które tak�e opieraj� si� na relacjach mi�dzy sektorem publicznym a prywatnym. 

Nie ulega w�tpliwo�ci, �e menad�eryzacja sektora publicznego wymaga 

procesowego podej�cia do zarz�dzania zmianami. Przedmiotem analiz jest te� 

przedstawiana z ró�nych punktów widzenia istota partnerstwa publiczno-prywat-

nego oraz organizacyjnych uwarunkowa� jego funkcjonowania. W dyskusjach 

stanowi�cych inspiracje dla autorów niniejszych opracowa� przedstawiono 

praktyczne aspekty funkcjonowania partnerstwa w takich obszarach, jak rozwój 

przestrzeni miejskiej, rewitalizacja, budowa autostrad czy te� gospodarka 

odpadami. 

W dyskusjach, a co za tym idzie – równie� w tekstach, pojawiła si� tak�e 

problematyka racjonalizacji funkcjonowania wybranych obszarów usług pu-

blicznych. Dotyczy to barier w zakresie usprawnienia gospodarki mieszkaniowej 

oraz mo�liwo�ci racjonalizacji zasilania podmiotów �wiadcz�cych usługi 

szpitalne poprzez wprowadzenie systemu jednorodnych grup diagnostycznych. 

Obydwa te obszary s� predysponowane do funkcjonowania w ramach �wiadcze-

nia usług publicznych przez podmioty prywatne. 

Prób� cało�ciowego spojrzenia na problematyk� partnerstwa publiczno- 

-prywatnego s� wywody dotycz�ce jego perspektyw rozwojowych w �wietle 

dotychczasowych do�wiadcze�. 
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