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Szanowny Panie Naczelniku,
w nawiązaniu do przesłanej prośby o zgłaszanie uwag do projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym pozwoliliśmy sobie na wniesienie kilku propozycji zmian . Z uwagą obserwujemy
podjętą przez MR inicjatywę mającą na celu zlikwidowanie barier prawnych blokujących rozwój
projektów PPP i głęboko wierzymy, że działania te przyniosą oczekiwane efekty .
W załączeniu przesyłam naniesione przez nas propozycje zmian do ustawy oraz do uzasadnienia
ustawy w trybie śledź zmiany. Nasze propozycje obejmują głównie następujące kwestie :
1. Dodanie art. 17 do nowelizacji ustawy - dotacja projektów PPP realizowanych przez JST w
wysokości zwiększonego skutku podatku VAT w stosunku do tradycyjnych projektów . Projekty PPP są
obecnie znacznie bardziej obciążone podatkiem VAT aniżeli zamówienia tradycyjne i jest niemal
niemożliwym wykazanie, że takie projekty są bardziej atrakcyjne finansowo . VAT uderza
bezpośrednio w JST, które nie są płatnikami VAT i tym samym nie mogą go odzyskać . Zdajemy sobie
sprawę, że odzyskiwanie VAT lub obniżenie stawki VAT jest zadaniem skomplikowanym , dlatego
zaproponowaliśmy dotację projektów z budżetu centralnego (podobne rozwiązanie jest z
powodzeniem stosowane w Hiszpanii). Dotacja nie przekraczała by wysokości nadpłaconego VAT i
odbywałaby się poza ustawodawstwem dot. VAT.
2. Dodanie art. 18 do nowelizacji ustawy - odprowadzanie podatku VAT na etapie eksploatacji
projektu po każdorazowym wystawieniu faktury VAT zamiast jednorazowo po zakończeniu budowy .
Taka zmiana pozwoli uniknąć kosztów dodatkowego finansowania podatku VAT co naraża Skarb
Państwa na dodatkowe koszty.
3. Tzw. test negatywny PPP (art. 16c ustawy o PPP) - doprecyzowanie, aby porównanie kosztów
odbywało się w cenach netto (bez VAT) z uwagi na zwiększony skutek VAT, o którym mowa w
punkcie 1 powyżej. Test negatywny jest wykonywany jedynie dla inwestycji finansowanych z budżetu
państwa, gdzie VAT jest de facto neutralny (skarb państwa jest beneficjentem VAT) dlatego

porównanie kosztów brutto projektu PPP i alternatywnego projektu tradycyjnego przedstawiałoby
fałszywy obraz.
4. Art. 7b ust.4 ustawy o PPP - doprecyzowanie, aby w przypadku robót budowlanych
odpowiedzialność wykonawcy była ograniczona czasowo . Najczęściej generalny wykonawca kończy
swoją "przygodę" z projektem PPP po wykonaniu robót budowlanych. Nie jest uzasadnione, aby był
on solidarnie odpowiedzialny za realizację umowy PPP przez cały okres jej trwania .
Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z Państwa zrozumieniem i zostaną zaakceptowane
do dalszych prac. Propozycje te powodują, że projekty PPP mogą stać się bardziej atrakcyjne i
konkurencyjne dla tradycyjnych rozwiązań .
Jesteśmy otwarci na propozycję ewentualnego spotkania i wyjaśnienia wszelkich niejasności .
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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 załą
czeniu 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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