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Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym i niektórych
innych ustaw

Szanowni Państwo!
W związku z wdrażaną „Polityką rządu w zakresie rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego”
oraz przesłaną propozycją zmian ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw , uprzejmie
przedstawiam wspólne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu/jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa,
która jako Podmiot Publiczny realizuje obecnie w formule ppp pilotażowy
Projekt pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul.
Grunwaldzkiej” .
Po dokonaniu szczegółowej analizy treści projektu zmian ustawy o ppp,
proponowane zmiany ocenić należy pozytywnie, a ich wprowadzenie
wyeliminuje część problemów, które występowały w trakcie przygotowania
do realizacji naszego Przedsięwzięcia tak po stronie publicznej jak i
prywatnej. W szczególności zwracamy uwagę na:
1.
zmianę podejścia projektodawcy w przypadku podejmowania przez
zamawiającego decyzji o zastosowaniu modelu ppp dla realizacji zadań, tj.
ustawowy obowiązek przeprowadzenia przez zamawiającego przed
wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oceny
efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach ppp (wyłącznie dla
projektów ppp, w których partner prywatny wybierany jest w trybie

konkurencyjnym ),
2.
zobowiązanie jednostek sektora rządowego do przeprowadzenia tzw.
„negatywnego testu PPP” ,
3. proponowana zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych dotycząca powstania przychodu w momencie otrzymania całości
lub części wynagrodzenia przez partnera prywatnego wpisuje się w
optymalizację wydatków po stronie podmiotu publicznego,
4. z naszych doświadczeń wynika, że dopełnieniem proponowanych zmian
ustawy ppp mogłaby być również nowelizacja ustawy o podatku od towarów i
usług polegająca na umożliwieniu partnerowi prywatnemu zapłaty podatku
VAT od momentu otrzymywania od podmiotu publicznego opłaty za
dostępność. Wprowadzenie takiej modyfikacji wiązałoby się z koniecznością
zmiany stanowiska Ministerstwa Finansów (dalej: MF ) w kwestii uznania
projektów
PPP,
jako
całościowych/kompleksowych
przedsięwzięć,
obejmujących łącznie budowę i utrzymanie tych obiektów. Wydana dla
naszego Projektu interpretacja MF potwierdzająca u partnera prywatnego
powstanie obowiązku podatkowego bezpośrednio po zakończeniu robót
budowlanych/etapu inwestycyjnego spowodowała konieczność zwiększenia
wartości Umowy PPP. Aktualne stanowisko MF w tej sprawie stanowi
dodatkowe obciążenie wydatków publicznych i ogranicza konkurencyjność
realizacji przedsięwzięć w formule ppp.
Reasumując, należy stwierdzić, że proponowane zmiany ustawy o ppp
wzmacniają także kompetencje Ministra Rozwoju w zakresie wspierania
projektów ppp, co może mieć również korzystny wpływ na kształtowanie się
w
przyszłości
systemu
zamówień
publicznych
i
partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce.
Z poważaniem
Józef Kiełbasa – Dyrektor Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu

From: Rafal.Jaworski@mr.gov.pl [mailto:Rafal.Jaworski@mr.gov.pl] On Behalf Of
ppp@mr.gov.pl
Sent: Tuesday, March 14, 2017 10:32 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do spotkań Zespołu ds. PPP i działających w jego ramach w 2016 r. dwóch
grup roboczych tj. grupy ds. opracowania dokumentu nt. Polityki PPP i grupy ds.
wypracowania propozycji zmian prawnych w załączeniu przesyłamy propozycje zmian
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (nr w
wykazie prac Rady Ministrów UD 215). Projekt zmiany ustawy wprowadzi przepisy, które

zmaterializują niektóre postanowienia Polityki PPP.
Projektowana ustawa jest jednym z elementów realizacji projektowanej „Polityki
rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, która została wpisana
do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID62
(Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Rządu w
zakresie rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"). Jednocześnie informuję, że
„Polityka PPP” będzie niebawem przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady
Ministrów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu
ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych
innych ustaw do dnia 5 kwietnia 2017 r., również w edytowalnej wersji elektronicznej
na adres poczty elektronicznej: marcin.jedrasik@mr.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie
informuję, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie
uznane za rezygnację z przedstawienia stanowiska.
Projekt został udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz na portalu konsultacje.gov.pl.
Z poważaniem,
z up. pana dyrektora Pawła Szaciłło
Marcin Jędrasik
Sekretariat Platformy PPP
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