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Wstêp
Jednym z podstawowych zadañ gminy jest tworzenie odpowiednich
warunków dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej. Gminy mog¹ realizowaæ powierzone zadania, wykorzystuj¹c posiadany lub utworzony w tym celu zasób mieszkaniowy.
Niemniej wiele zadañ powierzonych w tym zakresie gminom, pomimo
szerokich uprawnieñ kompetencyjnych, nie jest praktycznie realizowanych. G³ównym powodem takiego stanu rzeczy s¹ skromne œrodki finansowe znajduj¹ce siê w dyspozycji gmin, uniemo¿liwiaj¹ce im aktywne
dzia³anie. Wiêkszoœæ gmin z trudnoœci¹ wykonuje zadania w³aœciciela zasobów mieszkaniowych, wykazuj¹c œladow¹ aktywnoœæ inwestycyjn¹
[Nalepka red., 2007, s. 43; Marona, G³uszak, 2011, s. 223–231].
Mo¿na zatem s¹dziæ, i¿ w celu poprawy efektywnoœci funkcjonowania zasobu komunalnego gminy bêd¹ sk³onne do podejmowania wspó³pracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji PPP w kontekœcie realizacji zasad polityki mieszkaniowej w Polsce oraz wskazanie uwarunkowañ dla szerszego wykorzystania wspó³pracy PPP. Praktyczne
dzia³ania zwi¹zane z wdra¿aniem PPP zilustrowano przyk³adami inicjatyw PPP w sektorze mieszkaniowym podejmowanych przez w³adze
lokalne w Polsce.

1. Istota PPP
Termin partnerstwo publiczno-prywatne bywa ogólnie interpretowany jako d³ugoterminowa wspó³praca pomiêdzy sektorem publicznym
oraz prywatnym dla osi¹gniêcia zak³adanych celów [Wojewnik-Filipkowska, Trojanowski, 2013, s. 329–344].
G. Hodge i C. Greve wyró¿niaj¹ piêæ perspektyw badawczych w zakresie PPP, tj. (A) projekt, (B) techniki zarz¹dzania lub formy organizacji,
* Dr in¿., Katedra Ekonomiki Nieruchomoœci i Procesu Inwestycyjnego, Wydzia³ Ekono-

mii i Stosunków Miêdzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wegrzynj@uek.krakow.pl

512

Joanna Wêgrzyn

(C) polityka/rola rz¹du w gospodarce, (D) symbol (przejaw) realizacji zasad nowego zarz¹dzania publicznego, (E) kontekst historyczny oraz zestaw uwarunkowañ kulturowych [Hodge, Greve, 2011].
Wzajemne relacje pomiêdzy opisanymi obszarami problemowymi
przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Obszary problemowe partnerstwa publiczno-prywatnego

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Hodge, Greve, 2011].

Mo¿na zatem uznaæ, i¿ PPP jest pojemnym pojêciem, w którym zawiera siê wiele ró¿nych jego interpretacji. W pracy podjêto próbê oceny
wdra¿ania PPP w kontekœcie prowadzonej polityki mieszkaniowej w Polsce. Niniejsze opracowanie nawi¹zuje do prac E. Kucharskiej-Stasiak
[2013], M. Za³êcznej [2013] oraz K. Sobiech-Grabki [2013], w których autorki podejmuj¹ interesuj¹c¹ dyskusjê nad zagadaniem wykorzystania
PPP w sferze mieszkaniowej w Polsce.

2. Miêdzynarodowe doœwiadczenia w podejmowaniu
wspó³pracy w ramach PPP
Praktyka korzystania z kapita³u oraz doœwiadczeñ sektora prywatnego posiada d³ugoletni¹ tradycjê. Bogate doœwiadczenia w tym zakresie
posiadaj¹ m.in. Francja oraz Stany Zjednoczone. Jednak sama koncepcja
partnerstwa publiczno-prywatnego upowszechni³a siê dopiero na pocz¹tku lat 90. XX w. Wzmo¿one zainteresowanie formu³¹ PPP pojawi³o siê
wraz z wdro¿eniem PFI w Wielkiej Brytanii [Wêgrzyn, 2013, s. 246–258].
Wspó³czeœnie wiêkszoœæ krajów coraz chêtniej podejmuje dzia³ania sprzyjaj¹ce rozwojowi PPP.
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Miary obserwowanej ekspansji PPP to przede wszystkim: wzrost
liczby realizowanych projektów oraz wzrost poziomu ich zró¿nicowania.
Wed³ug powy¿szych kryteriów wœród krajów bêd¹cych cz³onkami EPEC
najwy¿szy poziom wspó³pracy w formule PPP osi¹gnê³y Wielka Brytania
oraz Francja.
Spoœród 56 projektów, które w krajach EPEC uzyska³y finansowanie
w 2012 roku, 6 projektów dotyczy³o budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo mieszkaniowe stanowi zatem niewielk¹, ale wa¿n¹ grupê
projektów realizowanych w formule PPP. W kolejnej czêœci pracy przedstawione zostan¹ brytyjskie doœwiadczenia we wdra¿aniu PFI w obszarze
budownictwa komunalnego.

3. PPP jako forma realizacji inwestycji mieszkaniowych
a doœwiadczenia brytyjskie
Polityka mieszkaniowa zawiera siê zarówno w polityce gospodarczej, jak i polityce spo³ecznej prowadzonej przez pañstwo. Politykê mieszkaniow¹ mo¿na zdefiniowaæ jako „ogólny kierunek i metody dzia³ania
stosowane przez pañstwo lub inne podmioty publiczne, organizacje publiczne i spo³eczne do osi¹gniêcia okreœlonych celów w dziedzinie mieszkalnictwa i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych” [Surówka, 2013].
Aby wype³niaæ zadania wyznaczone w ramach danej polityki, konieczne jest stosowanie odpowiednich instrumentów. E. S. Savas, rozró¿niaj¹c zadania realizowane przez „inicjatora” oraz „wytwórcê”, proponuje dziesiêæ systemów realizacji zadañ, a œciœlej dostarczania dóbr i us³ug
publicznych [Savas, 1992, s. 73]. W sferze mieszkaniowej zastosowanie
mog¹ znaleŸæ rozwi¹zania zaprezentowane w tablicy 1.
Od lat 80. XX w. nastêpuje zmiana kierunku prowadzonej przez
rz¹dy polityki mieszkaniowej. Stosowane przez instytucje publiczne instrumenty bezpoœredniej realizacji us³ug mieszkaniowych ustêpuj¹ na
rzecz inicjatyw polegaj¹cych na tworzeniu komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz zarz¹dzania nim przez podmioty prywatne. Dlatego te¿
obecnie w sferê mieszkaniow¹ zaanga¿owanych jest szereg ró¿norodnych instytucji, których dzia³alnoœæ kszta³towana jest przez politykê spo³eczno-gospodarcz¹ pañstwa.
Jako przyk³ad mo¿na przedstawiæ brytyjskie doœwiadczenia w tym
zakresie. W Wielkiej Brytanii komunalnym zasobem nieruchomoœci mog¹
gospodarowaæ nastêpuj¹ce podmioty: w³adze lokalne, Arms Length Management Organisation (ALMO), konsorcja utworzone na podstawie PFI
oraz Housing Association (HA) [NAO, 2010].
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Tablica 1. Rozwi¹zania instytucjonalne stosowane dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych
Rozwi¹zanie instytucjonalne

Przyk³ad

Us³uga dostarczana przez
samorz¹dy

Mieszkania stanowi¹ce w³asnoœæ w³adz
lokalnych

Porozumienia pomiêdzy
instytucjami sektora
publicznego

Umowy pomiêdzy w³adzami lokalnymi
a innymi instytucjami sektora publicznego

Kontrakty

W³adze lokalne zatrudniaj¹ firmê zewnêtrzn¹,
np. do dokonywania remontów i napraw

Granty

Granty udzielane firmom prywatnym na
budowê i zarz¹dzanie mieszkaniami
komunalnymi

Vouchery

Dofinansowanie najubo¿szych w formie
voucherów z przeznaczeniem na
dokonywanie op³at czynszowych

Rynek

Budowa mieszkañ przez deweloperów

Wolontariat, dobrowolne
zrzeszanie (voluntary service)

Lokale socjalne we w³adaniu organizacji non
profit

Realizacja we w³asnym
zakresie

Budownictwo jednorodzinne

ród³o: [Savas, 2000, s. 88].

PFI jest stosowane natomiast w sektorze budownictwa mieszkaniowego od 1998 roku. Mieszkaniowe projekty PFI to d³ugoterminowe umowy miêdzy w³adzami lokalnymi oraz podmiotami prywatnymi, w których podmiot prywatny zobowi¹zuje siê przygotowaæ i utrzymaæ pakiet
mieszkañ w okreœlonym standardzie. W³adze centralne partycypuj¹
w wydatkach inwestycyjnych oraz kosztach finansowania inwestycji. Ponadto w³adze lokalne reguluj¹ op³aty eksploatacyjne. Ta forma finansowania inwestycji mieszkaniowych mo¿e byæ wykorzystywana w celu
dokonania remontu, a od 2003 roku równie¿ dla tworzenia nowego zasobu mieszkañ socjalnych. Wed³ug danych na rok 2012 finansowanie PFI
uzyska³y 33 projekty. Realizowane projekty maja przede wszystkim charakter remontowy.
Przeprowadzony w 2009 roku audyt umów PFI w sferze budownictwa mieszkaniowego wykaza³ jednak, i¿ efektywnoœæ tego typu inwestycji jest ograniczona – projekty PFI w niewielkim stopniu zapewnia³y
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value for money. W wiêkszoœci przypadków realizowane projekty nie zmieœci³y siê w planowanym bud¿ecie, a w 12 przypadkach na 25 skontrolowanych projektów przekroczenia kosztów siêga³y 100%. Wszystkie podpisane projekty, dla których uzyskano dane, realizowane by³y z opóŸnieniem,
które œrednio wynosi³o dwa lata i szeœæ miesiêcy [PFI in Housing, 2010].
Zwrócono tak¿e uwagê na braki w przejrzystym przedstawianiu
mechanizmów finansowania projektów oraz niedostatecznie dok³adn¹
kalkulacjê spodziewanych korzyœci.
Przedstawiciele w³adz lokalnych wskazywali natomiast, i¿ podstawow¹ przes³ankê podejmowania inwestycji mieszkaniowych w formule
PFI stanowi³ brak mo¿liwoœci sfinansowania danej inwestycji z innych
Ÿróde³.

4. PPP w Polsce
W ramach polskiego ustawodawstwa instytucja PPP zosta³a uregulowana w 2005 roku. Przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym [ustawa, 2005] pozosta³y jednak niewykorzystane, a wspó³praca pomiêdzy podmiotami publicznymi oraz prywatnymi
inwestorami realizowana by³a na podstawie ogólnych regulacji z zakresu
prawa cywilnego. Wtedy te¿ w Polsce zaczêto pos³ugiwaæ siê terminem
„PPP sensu stricto”, rozumianym zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 1
ust. 2 ustawy oraz pojêciem „PPP sensu largo”, odnosz¹cym siê do form
wspó³pracy publiczno-prywatnej opartych o inne ustawy. By³a to jedna
z przyczyn, która sk³oni³a ustawodawcê do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. W efekcie na pocz¹tku 2009 roku wdro¿ono nowe przepisy: ustawê z dnia 19 grudnia
2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym [ustawa, 2008] oraz ustawê z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi
[ustawa, 2009].
Liczba 235 og³oszeñ o PPP opublikowanych podczas czterech pierwszych lat obowi¹zywania nowych przepisów wskazuje, ¿e instytucje sektora publicznego, a zw³aszcza samorz¹dy, powa¿nie zainteresowa³y siê t¹
form¹ realizacji inwestycji. Nie wszystkie inicjatywy zosta³y jednak pozytywnie zweryfikowane przez rynek. Wyborem partnera prywatnego/
koncesjonariusza zakoñczy³o siê jedynie 60 postêpowañ [Nalepka, Wêgrzyn, 2014, s. 220]. Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e spoœród 60 procedur zakoñczonych wyborem partnera prywatnego tylko czêœæ projektów znajduje siê w fazie realizacji.
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5. Inicjatywy PPP w sferze mieszkaniowej w Polsce
W Polsce ramy polityki mieszkaniowej kszta³towane s¹ na poziomie
centralnym. W okresie transformacji ustrojowej pañstwo wycofywa³o siê
z aktywnego udzia³u w sferze mieszkaniowej, pozostawiaj¹c ten obszar
aktywnoœci spo³eczno-gospodarczej oddzia³ywaniu mechanizmów rynkowych.
Przyjêta zosta³a zasada, ¿e podstawow¹ drog¹ do uzyskania lokalu
mieszkalnego jest budowa lub przeniesienie prawa w³asnoœci. Realizacja
za³o¿eñ polityki mieszkaniowej przekazana zosta³a natomiast na ni¿sze
szczeble administracji rz¹dowej. W wyniku przeprowadzonego procesu
komunalizacji zasobów mieszkaniowych obowi¹zek ten przekazany zosta³ gminom.
Potrzeby finansowe gmin, a tak¿e brak sprecyzowanych celów polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym sprawi³y, i¿ gminy przyst¹pi³y
do prywatyzacji zasobu komunalnego [Bryx, 1999, s. 189]. Dokonana wyprzeda¿ mieszkañ komunalnych wraz z postêpuj¹c¹ dekapitalizacj¹ zasobu komunalnego stanowi obecnie istotny czynnik ograniczaj¹cy mo¿liwoœci wykonywania zadañ w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
cz³onków wspólnoty samorz¹dowej 1.
W zwi¹zku z tym gminy poszukuj¹ nowych mo¿liwoœci realizacji
za³o¿eñ polityki mieszkaniowej. Mo¿na zatem s¹dziæ, i¿ znaczny potencja³ w tym zakresie posiadaj¹ rozwi¹zania oparte na wspó³pracy publiczno-prywatnej. Jednak liczba projektów PPP dotychczas podejmowanych w sferze mieszkaniowej jest niewielka.
W latach 2009–2012 og³oszono siedem postêpowañ na budowê budynków komunalnych w formule PPP. Szczegó³owe informacje na temat
og³oszonych projektów zamieszczono w tablicy 2.

1

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [ustawa, 2001] jeœli gmina nie dostarczy³a lokalu socjalnego osobie uprawnionej na mocy wyroku s¹dowego, w³aœcicielowi przys³uguje prawo wyp³aty odszkodowania od gminy. Z uwagi na prowadzone postêpowania odszkodowawcze gminy musz¹ przeznaczaæ znaczne sumy na wyp³atê odszkodowañ. Dla
przyk³adu w Krakowie wydatki te stanowi¹ szacunkowo ok. 4 mln 500 tys. z³ rocznie
[Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kraków].
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Tablica 2. Projekty PPP w sferze mieszkaniowej w latach 2009–2012
Miasto

Województwo

Projekt

Data
og³oszenia

O³awa

dolnoœl¹skie

Wielorodzinny budynek
11.08.2009
mieszkalny w O³awie przy ul.
Zacisznej

O³awa

dolnoœl¹skie

Wielorodzinny budynek
18.11.2009
mieszkalny w O³awie przy ul.
Zwierzyniec Du¿y

Konin

wielkopolskie Budowa wielorodzinnego,
29.04.2010
socjalnego budynku
mieszkalnego w Koninie przy
ul. Ludomi³a Pu³askiego

Boles³awiec

dolnoœl¹skie

Murowana
Goœlina

wielkopolskie Koncesja na roboty
budowlane w zakresie
budownictwa mieszkalnego

16.07.2011

Kraków

ma³opolskie

Budowa i eksploatacja
domów komunalnych
w Krakowie

03.04.2012

Œwidnica

dolnoœl¹skie

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków komunalnych na
terenie gminy Œwidnica

07.09.2012

Wybudowanie w systemie
23.07.2011
(BOOT) budynków
mieszkalnych
z przeznaczeniem na lokale
komunalne i us³ugowe
w Boles³awcu ul. Staroszkolna

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie og³oszeñ opublikowanych na portalach internetowych Biuletynu Zamówieñ Publicznych (BZP) oraz Tenders Electrionic Daily (TED).

Spoœród siedmiu zainicjowanych postêpowañ partnera prywatnego
uda³o siê wy³oniæ jedynie w przypadku budowy wielorodzinnego budynku socjalnego w O³awie przy ul. Zwierzyniec Du¿y [Raport rynku
PPP, 2013]. Umowa z parterem prywatnym – firm¹ MPM Development –
zosta³a podpisana w listopadzie 2013 roku Wartoœæ zadania okreœlono
w umowie na kwotê 5 736 000 z³ [http://www.um.olawa.pl]. Gmina zobowi¹za³a siê do u¿yczenia dzia³ki inwestycyjnej, zagwarantowania najemców lokali, ustalenia wysokoœci czynszu socjalnego oraz dokonywa-
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nia sta³ych dop³at do czynszu. Natomiast partner prywatny zgodnie
z umow¹ sporz¹dzi dokumentacjê projektow¹, wybuduje, a nastêpnie
przez okres 12 lat bêdzie zarz¹dza³ lokalami mieszkalnymi.
W pozosta³ych przypadkach postêpowania na wybór partnera prywatnego zosta³y uniewa¿nione. Przyczynê uniewa¿niania stanowi³ najczêœciej brak ofert w postêpowaniu przetargowym lub – jak w przypadku
PPP w Krakowie – wprowadzone zmiany w przepisach prawnych 2.
Wyjaœnienia przyczyn takiego stanu dostarczaj¹ wyniki badañ przeprowadzonych przez K. Sobiech-Grabkê [2014]. Autorka wykaza³a, ¿e
jednym z podstawowych ograniczeñ, które stoj¹ na drodze realizacji PPP
w sferze mieszkaniowej, jest zbyt du¿a rozbie¿noœæ oczekiwañ potencjalnych partnerów co do zakresu ich zaanga¿owania w realizacjê projektu.

Zakoñczenie
W Wielkiej Brytanii prowadzona od wielu lat prywatyzacja zasobów
mieszkaniowych polega³a m.in. na wprowadzeniu ró¿norodnych rozwi¹zañ instytucjonalnych stymuluj¹cych poprawê warunków mieszkaniowych. W wyniku aktywnego udzia³u w³adz centralnych, bogatych doœwiadczeñ w wykorzystywaniu ró¿norodnych instrumentów wspierania
mieszkalnictwa, a tak¿e zaanga¿owania ró¿norodnych instytucji sektora
publicznego, prywatnego oraz non profit, stworzono warunki dla rozwoju PFI.
Przeprowadzone porównanie brytyjskich oraz polskich doœwiadczeñ w zakresie realizowanej polityki mieszkaniowej pozwala wysun¹æ
kilka wniosków (tab. 3).
Po pierwsze, jak wskazuj¹ E. Kucharska-Stasiak oraz M. Za³êczna
[2013, s. 189], przekonanie, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹
przej¹æ ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych by³o b³êdne. Gminy nie maj¹ bowiem wp³ywu na uwarunkowania prawne i makroekonomiczne. Samorz¹dy nie dysponuj¹ równie¿
wystarczaj¹cymi œrodkami dla zapewnienia potrzeb mieszkaniowych
najubo¿szych obywateli.

2

Szczegó³owo przyczyny uniewa¿nienia zosta³y podane na witrynie TED [http://ted.europa.eu].
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Tablica 3. Uwarunkowania wykorzystania PPP w sferze mieszkaniowej
Wielka Brytania

Polska

Szczebel centralny
Aktywna polityka mieszkaniowa
pañstwa w³¹czaj¹ca poprawê
standardu mieszkañ spo³ecznych
w sferê rewitalizacji, finansowanie
projektów z bud¿etu centralnego

Brak konsekwentnie realizowanej
polityki mieszkaniowej pañstwa

Aktywne wsparcie projektów PFI
w sferze mieszkaniowej:
uruchomienie w 1998 r. programu PFI
w sferze mieszkaniowej, wsparcie
w realizacji projektów pilota¿owych,
wdro¿enie formu³y PF2.

Brak zinstytucjonalizowanych form
wspierania PPP, jak np. rz¹dowe
wsparcie i koordynacja projektów PPP

Niewielka rola instytucji sektora non
profit (TBS dla osób o œrednich
dochodach)

Brak programów pilota¿owych PPP
w sferze mieszkaniowej
Opiesza³oœæ w opracowywaniu
przepisów – wprowadzanie elementu
niepewnoœci w realizacjê projektów
PPP

Szczebel lokalny
Aktywna polityka mieszkaniowa na
szczeblu lokalnym, w tym: odrêbne
rachunki dla dochodów i wydatków
zwi¹zanych z mieszkalnictwem,
wykorzystywanie HA do realizacji
lokalnej polityki mieszkaniowej,
monitorowanie i kontrola projektów

Brak kompleksowej polityki
mieszkaniowej na szczeblu lokalnym

Anga¿owanie siê jednostek
samorz¹dowych w realizacjê
projektów poprzez tworzenie spó³ek
celowych PFI

Brak spó³ek celowych z udzia³em
jednostek samorz¹dowych

Brak pomys³u na rozwi¹zanie
problemu tworz¹cych siê enklaw
biedy i bogactwa
Brak doœwiadczeñ w anga¿owaniu
podmiotów sektora prywatnego i non
profit w realizacjê zadañ polityki
mieszkaniowej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Za³êczna, 2013, s. 45–57].

Po drugie, gminy w Polsce posiadaj¹ niewielkie doœwiadczenie we
wspó³pracy z przedstawicielami sektora prywatnego oraz organizacji
non profit w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W efekcie, chocia¿
PPP stanowi dla gmin atrakcyjn¹ formê zaspokajania potrzeb mieszkaniowych spo³ecznoœci lokalnych, to jednak liczba zg³aszanych projektów jest niewielka. Niewielkie jest równie¿ zainteresowanie projektami
PPP ze strony sektora prywatnego.
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Pojawia siê zatem koniecznoœæ wprowadzania w Polsce jasno okreœlonej polityki mieszkaniowej pañstwa oraz koniecznoœæ jej konsekwentnej
realizacji. Realizacja tej polityki powinna zmierzaæ do zwiêkszenia aktywnoœci w³adz centralnych, a tak¿e stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju ró¿norodnych form wspó³pracy pomiêdzy przedstawicielami sektora publicznego a przedstawicielami sektora prywatnego
oraz instytucji non profit.
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Streszczenie
Artyku³ dotyczy idei PPP w kontekœcie polskiej polityki mieszkaniowej.
G³ówne aspekty teoretyczne zosta³y zilustrowane praktycznymi przyk³adami
dzia³añ podejmowanych w ramach projektów PPP w sektorze mieszkaniowym.
Ocena polityki mieszkaniowej w Polsce zosta³a uzupe³niona o analizê danych do-
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tycz¹cych projektów PPP, co pomog³o w formu³owaniu ostatecznych wniosków
w zakresie wykorzystania formu³y PPP w budownictwie na poziomie gminy.
Chocia¿ PPP mo¿na uznaæ za atrakcyjn¹ formê zaspokajania potrzeb mieszkaniowych spo³ecznoœci lokalnych, to inicjatywy te w sektorze budownictwa
mieszkaniowego s¹ w dalszym ci¹gu rzadko stosowane. Rodzi to potrzebê przygotowania i wdro¿enia w Polsce konkretnej polityki mieszkaniowej promuj¹cej
PPP. Realizacja tej polityki powinna zmierzaæ do zwiêkszenia aktywnoœci rz¹du,
jak równie¿ aktywizacjê wspó³pracy miêdzy przedstawicielami instytucji publicznych, prywatnych i non profit.

S³owa kluczowe
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PPP in housing sector in Poland (Summary)
The paper presents the idea of PPP in the context of housing policy in Poland. Main theoretical concepts were exemplified with practical activities related
to the implementation of PPP in housing sector. Evaluation of housing policy in
Poland complemented by an analysis of data on PPP projects helped to formulate
conclusions on the use of PPPs in the municipal housing. It was concluded that,
although the PPP seems to attractive form of meeting the housing needs of local
communities, the PPP initiatives in housing sector are seldom. This raises the
need to prepare introduce in Poland a clear housing policy which will promote
the PPP concept. Implementation of this policy should aim to increase the activity
of the government as well as the activation of cooperation between the
representatives of the public, private and non-profit institutions.
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