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Wprowadzenie  
 

Niniejszy raport („Raport ”) został przygotowany na zlecenie Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego („EBI”) przez kancelarię prawną Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. („WKB ”) 

i jego celem jest analiza prawnych uwarunkowań wdraŜania inicjatywy JESSICA w Polsce.  

 

Inicjatywa JESSICA (skrót od Joint European Suport for Sustainable Investment in City 

Areas) została opracowana przez Komisję Europejską, EBI oraz Bank Rozwoju Rady 

Europy, a jej funkcjonowanie opiera się na przepisach:  

 

� Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; 

� Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady; 

� Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. 

 

WdraŜanie inicjatywy JESSICA w poszczególnych krajach członkowskich wymaga zbadania 

uwarunkowań jakie wynikają z prawa krajowego. Celem niniejszego Raportu jest omówienie 

tych uwarunkowań wynikających z polskiego ustroju prawnego, w zakresie w jakim zostało to 

zakreślone w Umowie pomiędzy EBI i WKB, przedstawienie ewentualnych rekomendacji 

WKB jak rozwiązać pojawiające się problemy natury prawnej, czy teŜ zasygnalizowanie 

kwestii, które mogą budzić wątpliwości prawne. W Raporcie przedstawiona została analiza 

prawnych uwarunkowań wdraŜania inicjatywy JESSICA w Polsce w odniesieniu do 

dziesięciu głównych zagadnień, które są rozwinięte w dalszej części niniejszego Raportu.  

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe niniejszy Raport jest wyłącznie wynikiem analizy przeprowadzonej 

przez WKB i przedstawia wyłącznie poglądy WKB. Poglądów które są wyraŜone w Raporcie 

nie naleŜy utoŜsamić z poglądami EBI, czy teŜ jakiejkolwiek innej instytucji lub organu. 
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ZAGADNIENIE nr 1 
 

Analiza, z prawnego punktu widzenia, wartości dodanej, jaką wnosi JESSICA, na tle 

istniejących ram (rozwiązań) instytucjonalnych nakierowanych na finansowanie projektów 

rewitalizacji miast. 

 

Kontekst: Istnieje kilka instrumentów finansowych stworzonych w celu wspierania rozwoju 

obszarów miejskich (powstałych wyłącznie w tym celu lub obejmujących równieŜ inne 

projekty), takich jak: Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Krajowy Fundusz Poręczeń 

Kredytowych, (wraz z regionalnymi oraz lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych), 

Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz Dopłat, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Fundusz Termomodernizacji, Krajowy Fundusz Drogowy, regionalne i 

lokalne agencje rozwoju. Czy ramy prawne inicjatywy JESSICA pozwolą na znaczący wzrost 

wartości dodanej w stosunku do wymienionych powyŜej instrumentów finansowych. Analiza 

powinna skupić się na porównaniu ram prawnych JESSICA z regulacjami dotyczącymi 

wskazanych powyŜej instrumentów. 

 

1.1. Ogólne tło zagadnienia 

 

Inicjatywa JESSICA, mająca na celu zrównowaŜony rozwój obszarów miejskich poprzez 

wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w tych obszarach, powinna 

zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej i beneficjentom programu JESSICA 

narzędzia finansowania projektów dotyczących odnowy i rozwoju obszarów miejskich, 

pozwalające na połączenie dotacji, kredytów i innych produktów finansowych. 

Mając na względzie powyŜsze ogólne stwierdzenie, moŜna wskazać, Ŝe inicjatywa JESSICA 

będzie mogła być wykorzystana równieŜ przy wspieraniu projektów obejmujących np. 

modernizację i rozbudowę infrastruktury i sieci miejskich, w tym transportu, systemu wodno-

kanalizacyjnego, projektów dotyczących efektywności energetycznej, projektów technologii 

informatycznej i komunikacyjnej, rozwój nieuŜytków poprzemysłowych, w tym rekultywację i 

dekontaminację terenów zanieczyszczonych. 
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1.2. Wskazanie potencjalnego zastosowania JESSICA o dnośnie projektów 

kwalifikuj ących si ę do finansowania przy wykorzystaniu wybranych 

istniej ących funduszy  

 

Kwalifikowalne projekty, które objąć moŜe inicjatywa JESSICA mogą być równieŜ 

finansowane za pomocą instrumentów istniejących obecnie i nakierowanych równieŜ na 

projekty związane z rozwojem obszarów miejskich. 

Mogą to być w szczególności następujące fundusze: 

 

� Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (Ustawa o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego); 

� Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (Ustawa o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne); 

� Fundusz Poręczeń Unijnych (Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych); 

� Fundusz Dopłat (Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o 

stałej stopie procentowej); 

� Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Ustawa o Funduszu Inwestycji 

Komunalnych); 

� Fundusz Termomodernizacji (Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych); 

� Krajowy Fundusz Drogowy (Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym); 

� Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Prawo Ochrony 

Środowiska). 

 

1.3. Omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych funduszy 

 

Wskazane powyŜej instrumenty finansowe są (z wyjątkiem NFOŚiGW) utworzone, 

powierzone lub przekazane na podstawie odrębnych ustaw do realizacji przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego („BGK”).  BGK odgrywa specjalną i waŜną rolę w polskim systemie 

bankowym, finansuje i wspiera rozwój budownictwa mieszkaniowego, małych i średnich firm 

oraz działalności jednostek samorządu terytorialnego.  BGK jako państwowa instytucja 

finansowa o duŜej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych.   
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Misją BGK jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz 

programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem 

środków publicznych. 

 

BGK w ramach działalności realizuje zadania związane z obsługą funduszy i programów 

rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie ustaw bądź 

zawartych umów, a w szczególności: 

 

� Krajowego Funduszu Mieszkaniowego; 

� Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych; 

� Funduszu Poręczeń Unijnych; 

� Funduszu Dopłat; 

� Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych; 

� Funduszu Termomodernizacji; 

� Krajowego Funduszu Drogowego; 

� Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

PoniŜej, pokrótce omówione zostaną zasady i podstawowe cele funduszy, które działają i 

zarządzane są przez BGK. 

 

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (”KFM”) został powołany do realizacji zadań wynikających z 

polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego.  Głównym celem działania KFM jest zwiększenie dostępności mieszkań dla 

osób o dochodach nie pozwalających na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach 

rynkowych.  Środkiem słuŜącym realizacji tego celu jest udzielanie preferencyjnych 

kredytów:  

� dla Towarzystw Budownictwa Społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na budowę i 

adaptację mieszkań na wynajem; 

� dla spółdzielni, równieŜ na budowę mieszkań oddawanych do uŜywania na zasadach 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu; 

� dla gmin na budowę infrastruktury technicznej towarzyszące budownictwu 

mieszkaniowemu. 

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, są organizacjami 

nie nastawionymi na zysk, ich celem statutowym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

ludności.  Mieszkania finansowane z udziałem kredytu ze środków KFM mogą być 

wynajmowane osobom/rodzinom nie dysponującym tytułem prawnym do innego lokalu oraz 
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posiadającym umiarkowane dochody w przeliczeniu na członka rodziny.  Realizacja 

programu społecznego budownictwa czynszowego odbywa się we współpracy z 

samorządowymi władzami lokalnymi.  

 

Kredyty na realizację komunalnej infrastruktury technicznej udzielane ze środków KFM mają 

charakter preferencyjny i przeznaczone są na zwiększenie moŜliwości samorządów 

lokalnych w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu 

mieszkaniowemu.  Kwota kredytu to maksymalnie 70 % kosztów wykonania komunalnej 

infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (do kosztów zalicza 

się koszty wykonania infrastruktury wraz z kosztem pozyskania gruntu pod jej budowę oraz 

koszty czynności specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora).  Kredyt jest 

uruchamiany po udokumentowaniu zaangaŜowania środków własnych kredytobiorcy, w 

wysokości co najmniej 25 % planowanego kosztu realizacji komunalnej infrastruktury 

technicznej.  Okres spłaty kredytu nie moŜe przekroczyć 15 lat, natomiast okres wypłaty 

kredytu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu. 

Kredyt jest zabezpieczany wekslem in blanco z deklaracją wekslową lub hipoteką na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy lub cesją praw z umowy ubezpieczenia 

kredytowej inwestycji. 

 

Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych („KFPK”).  Udzielający poręczeń/gwarancji ze 

swych środków zabezpiecza spłaty kredytu, które Kredytobiorca moŜe otrzymać celem 

uzyskania kredytu w banku kredytującym.  Kredytobiorcy, którzy nie mają wystarczającego 

zabezpieczenia przy zaciąganiu kredytów lub nie chcą przedstawiać własnych, drogich 

zabezpieczeń, mogą to zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji otrzymać z 

KFPK.  Celem działania KFPK jest wspieranie polskich przedsiębiorców i samorządów w 

łatwiejszym dostępie do kredytów bankowych pozwalających na rozwój działalności m. in. 

poprzez finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy czy umoŜliwienie realizacji 

kontraktów eksportowych.  

 

Skorzystanie z poręczenia/gwarancji z KFPK umoŜliwia kredytobiorcy zwiększenie 

dostępności kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach, co jest 

szczególnie istotne dla firm małych i/lub rozpoczynających działalność, skrócenie procedur 

uzyskiwania kredytu, w związku z moŜliwością szybkiego pozyskiwania poręczenia z KFPK, 

uzyskania poręczenia za pośrednictwem banku kredytującego, bez konieczności 

kontaktowania się z poręczycielem (BGK), uzyskanie oszczędności wynikających ze 

stosunkowo niskiego, jednorazowego kosztu ustanowienia zabezpieczenia, swobodne 

dysponowanie majątkiem, który moŜe zostać uŜyty w innych przedsięwzięciach 
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gospodarczych, podejmowanie nowych projektów, finansowanie inwestycji, wdraŜanie 

nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych i zachowanie 

istniejących miejsc pracy.  Natomiast skorzystanie z poręczenia/gwarancji z KFPK umoŜliwia 

bankom kredytującym zwiększenie bezpiecznej akcji kredytowej, pomniejszenie rezerw 

celowych na naleŜności nieregularne, obniŜenie kosztów monitorowania, skorzystanie z 

krótkiego okresu dochodzenia roszczeń.  

 

Poręczeniem lub gwarancją mogą być objęte kredyty i poŜyczki bankowe zaciągnięte w 

złotych lub w walucie obcej przeznaczone na:  

 

1. finansowanie inwestycji; 

2. tworzenie nowych miejsc pracy;  

3. finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców; 

4. realizowanie kontraktów eksportowych; 

5. wdraŜanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem 

badań naukowych lub prac rozwojowych; 

6. zorganizowanie własnego miejsca pracy lub załoŜenie spółdzielni przez absolwenta 

lub absolwentów (w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu); 

7. zapobieŜenie lub usunięcie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych, 

noszących znamiona klęski Ŝywiołowej.  

 

Poręczenie lub gwarancja ze środków KFPK moŜe obejmować maksymalnie 80% 

wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek) przeznaczonego na cele gospodarcze, 80% 

wykorzystanej kwoty kredytu oraz 80% odsetek od kredytu, przeznaczonego na 

zapobieŜenie lub usunięcie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących 

znamiona klęski Ŝywiołowej.   

 

Maksymalna kwota poręczenia lub gwarancji nie moŜe przekroczyć równowartości w złotych 

5.000.000 euro, po przeliczeniu według kursu średniego waluty ogłoszonego w danym roku 

budŜetowym przez NBP w Tabeli nr 1 kursów średnich. W 2008 roku dla jednostkowego 

poręczenia/gwarancji jest to kwota nie wyŜsza niŜ 17.987.500 zł.  Poręczenie lub gwarancja 

jest terminowa i udzielana jest na czas nie dłuŜszy niŜ okres kredytu wydłuŜony o trzy 

miesiące.  Poręczenie lub gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu (z wyjątkami). 

Udzielenie poręczenia/wydanie gwarancji nie jest moŜliwe po uruchomieniu środków z 

kredytu.  Poręczeniem/gwarancją nie moŜe być jednak objęty kredyt udzielony przez BGK.  
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Poręczenie/gwarancja jest skuteczne pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia na rzecz 

BGK.  Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco.  Poręczenie/gwarancja 

wygasa w przypadku wykorzystania środków z kredytu niezgodnie z przeznaczeniem.  

 

Fundusz Poręczeń Unijnych („FPU”) wspiera polskich przedsiębiorców, samorządy i ich 

związki umoŜliwiając podmiotom absorpcję środków unijnych. Kredytobiorcy, bez względu na 

formę prawną, realizujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w szczególności inwestycyjne, szkoleniowe 

i badawcze) mogą ubiegać się o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu bądź poŜyczek 

udzielanych przez banki, które zawarły z BGK umowę o współpracy z  Funduszem Poręczeń 

Unijnych. Warunkiem jest, Ŝe gwarantowany kredyt przeznaczony jest na realizację 

przedsięwzięcia, będącego projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 

realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

Fundusz jest obsługiwany przez BGK.  Z zabezpieczeń z FP mogą skorzystać wszystkie 

podmioty realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych w tym przedsiębiorcy, 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Korzyścią jest moŜliwość ustanowienia 

wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia 

(kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym majątkiem na inne cele, 

uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo krótkiej historii kredytowej i posiadania aktywów 

o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu, oszczędność 

czasu – dzięki przyjaznej procedurze wszelkie formalności dotyczące zabezpieczeń z FPU 

załatwiane są w banku współpracującym z BGK.  

Produktami FPU są: 

 

� poręczenie/gwarancja spłaty kredytu; 

� poręczenie spłaty kredytu w portfelu kredytowym; 

� poręczenie/gwarancja emisji obligacji; 

� gwarancja realizacji przedsięwzięcia; 

� regwarancja; 

� gwarancja dobrego wykonania kontraktu; 

� promesa poręczenia/gwarancji spłaty kredytu. 

 

Fundusz Dopłat („FD”) umoŜliwia obsługę dopłat do oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych o stałej stopie procentowej i jest realizowany przez BGK zgodnie z Ustawą 

z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o 
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stałej stopie procentowej.  W celu realizacji warunków ww. Ustawy w BGK utworzono FD, 

którego środki finansowe przeznaczone są m.in. na dopłaty do kredytów mieszkaniowych 

udzielonych przez banki komercyjne. Kredytów mieszkaniowych udzielają banki, które 

zawierają w tym celu umowy z BGK. Ze środków Funduszu Dopłat udzielane są dopłaty do 

oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez 

banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym. Kredytów o stałej stopie 

procentowej udziela się zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej:  

 

1. osobom fizycznym na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przez:  

a. budowę domu jednorodzinnego; 

b. nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację 

budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość; 

c. zakup będącego w budowie lub nowo wybudowanego domu jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, od gminy albo od 

osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej; 

d. pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego, budowanego przez spółdzielnię 

mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu; 

e. wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania spółdzielczego 

prawa do zasiedlanego po raz pierwszy lokalu mieszkalnego z wyjątkiem 

inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne w ramach wykonywanej przez nie 

działalności gospodarczej. 

2.  osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym na remont 

budynku mieszkalnego, z wyłączeniem remontów nie wymagających pozwolenia na 

budowę oraz remontów lokali w budynkach wielorodzinnych.  

 

Kredyty o stałej stopie procentowej udzielane i spłacane są w walucie polskiej.  

 

Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych na zaspokojenie własnych potrzeb 

mieszkaniowych udzielane są na okres od 20 do 25 lat, natomiast na remont budynku 

mieszkalnego na okres od 15 do 20 lat. Kredyty te moŜna było zaciągać jedynie do 31 

grudnia 2005 roku.  
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Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych („FRIK”) udziela preferencyjnych kredytów dla 

gmin i ich związków na finansowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych 

przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.  Gminy, ubiegające się o 

kredyt z FRIK mogą korzystać z wyjątkowego trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki, 

bez konieczności przeprowadzania przetargu wśród innych banków. 

 

Do projektów finansowanych z FRIK zalicza się studium wykonalności inwestycji, analizę 

kosztów i korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia 

niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.   

 

Kwota kredytu nie moŜe przekroczyć 500.000 złotych na jeden projekt i 80% zaplanowanych 

kosztów netto. 

 

Kredyt moŜe być wypłacany jednorazowo lub w ratach. Warunkiem uruchomienia kredytu 

jest udokumentowanie sfinansowania 20% kosztów netto dokumentacji projektowej.   

Okres kredytowania nie moŜe przekroczyć 36 miesięcy. Na wniosek kredytobiorcy BGK 

moŜe udzielić karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy.  

 

Fundusz Termomodernizacji („FT”) utworzono Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o 

wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.   

 

Podstawowym celem FT jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.  Pomoc 

ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na 

wskazane przedsięwzięcia.  W ramach obsługi FT Bank Gospodarstwa Krajowego 

podejmuje decyzję o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz - po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia - przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę 

pozostałej części kredytu zaciągniętego przez inwestora.   

 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:  

1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:  

� rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, 

budynków zbiorowego zamieszkania i budynków słuŜących do wykonywania 

przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby 

ogrzewania oraz podgrzewania wody uŜytkowej: 

– w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy 

- co najmniej o 10%; 
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– w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono 

modernizację systemu grzewczego - co najmniej 0 15%;  

– w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%; 

� co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła: 

– kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest 

dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody 

w budynku; 

– ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z 

siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, 

dostarczającej ciepło do budynków,  

2. wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z 

likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła 

dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym; 

3. zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.  

 

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego 

przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości 25% 

kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia.  Premia termomodernizacyjna 

stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, Ŝe realizując 

przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie 

mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z 

własnych środków.  

 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy następujących 

nieruchomości (z wyjątkiem jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych):  

 

1. budynków mieszkalnych; 

2. budynków uŜyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

3. lokalnej sieci ciepłowniczej; 

4. lokalnego źródła ciepła; 

5. budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, 

hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i 

rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.  
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Realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu 

energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status 

prawny, a więc np.:  

 

1. osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego); 

2. gminy; 

3. osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych;  

4. wspólnoty mieszkaniowe.  

 

Premię termomodernizacyjną przyznaje BGK.  Wniosek o przyznanie premii naleŜy składać, 

wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.   

 

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną 

są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z BGK.  

 

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu 

energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii 

składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.  

 

Kolejne warunki przyznania premii termomodernizacyjnej dotyczą kwestii związanych z 

udzieleniem i spłatą kredytu.  Są one następujące:  

1. decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi 

procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając 

wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu;  

2. kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie moŜe 

przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia; 

3. okres spłaty kredytu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 10 lat; 

4. miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej 

powiększonej o naleŜne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 

kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (oznacza to, Ŝe spłata kredytu wraz z 

odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii); 

na wniosek inwestora bank kredytujący moŜe ustalić wyŜsze spłaty kredytu.  

 

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz 

ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania 
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optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia 

oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii 

termomodernizacyjnej, stanowi takŜe załoŜenia do projektu budowlanego dotyczącego 

realizowanego przedsięwzięcia.  

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego przez BGK oraz stwierdzenia, 

Ŝe zostały spełnione warunki kredytowania określające prawo do przyznania premii, BGK 

zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej 

wysokości.  Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu premii 

termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

kredytowej potrącając prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, z pierwszej 

transzy udzielonego kredytu, którą przekazuje na rachunek BGK. 

 

BGK przekazuje premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu 

bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, Ŝe:  

1. przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane:  

� zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z audytem 

energetycznym co zostało potwierdzone oświadczeniem projektanta), co jest 

potwierdzone oświadczeniem inspektora nadzoru budowlanego;  

� w terminie określonym w umowie kredytu.  

 

Krajowy Fundusz Drogowy (”KFD”) został utworzony w BGK na mocy ustawy z dnia 27 

października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.  

Fundusz rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2004 roku. 

 

KFD stanowi wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce 

poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie, budowę, przebudowę, 

remonty, utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych, a takŜe innych dróg 

krajowych. KFD jest jednym ze źródeł finansowania dróg w Polsce, obok środków 

budŜetowych i środków z funduszy unijnych (Fundusz Spójności i fundusze strukturalne).  

 

KFD zasilany jest z następujących źródeł: 

� stałe wpływy z opłaty paliwowej od paliw silnikowych i gazu do napędu pojazdów, przy 

czym 80 % wpływów zasila KFD, a 20 % wpływów zasila Fundusz Kolejowy; 

� środki przekazywane przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu 

płatności dokonywanych przez operatorów autostrad płatnych oraz opłat za 

dokumentacje przetargowe; 
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� oprocentowanie środków Funduszu na rachunku w BGK i na lokatach bankowych; 

� inne wpływy z opłat drogowych - opłaty i kary pobierane na podstawie Ustawy o 

transporcie drogowym i ustawy o drogach publicznych.  

 

Dodatkowymi źródłami finansowania KFD są następujące działania: 

� zaciąganie zobowiązań przez BGK na rzecz zasilenia Funduszu w formie kredytów i 

poŜyczek oraz poprzez emisję obligacji;  

� wpływy z opłat za przejazdy autostradami w przypadku gdy pobór opłat jest 

prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;  

� środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, darowizny i zapisy oraz 

inne wpływy.  

 

KFD wydatkuje środki w oparciu o roczne plany finansowe opracowywane na podstawie 

Rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce (program rzeczowo-finansowy dla 

inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków KFD opublikowany w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005, Dz.U. Nr 8 poz. 57 z późn. zm). 

Ze środków KFD finansowane są nie tylko wydatki inwestycyjne, ale takŜe wydatki związane 

z przygotowaniem inwestycji.  

 

KFD jest narzędziem, które moŜe zapewnić prefinansowanie tych projektów.   

 

Fundusz jako istotne źródło finansowania dróg, powinien przede wszystkim finansować 

inwestycje realizowane z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE.  Wsparcie finansowe z 

Unii Europejskiej dla realizowanych programów i przedsięwzięć infrastrukturalnych wzmaga 

zapotrzebowanie na środki krajowe, co wynika z konieczności współfinansowania 

konkretnych projektów, ale takŜe z obowiązku prefinansowania przyznanych kwot z funduszy 

unijnych.   

 

Środki KFD mogą być takŜe przeznaczone na płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji 

przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i/lub eksploatację autostrady, 

obejmujące w szczególności:  

� zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności 

autostrady, jej utrzymania i przejezdności; 

� zmienne kwoty uzaleŜnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych w 

umowie o budowę i eksploatacją albo wyłącznie eksploatacje autostrady; 
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� dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieŜących 

przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności wydatków 

związanych z bieŜącą obsługą i spłatą kredytów lub poŜyczek bądź obligacji. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) jest największą 

instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach waŜnych z punktu widzenia procesu 

dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej.  Celem działalności NFOŚiGW 

jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i 

ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.  

Dystrybucja środków finansowych z NFOŚiGW odbywa się w ramach następujących 

dziedzin:  

 

� ochrona powietrza; 

� ochrona wód i gospodarka wodna; 

� ochrona powierzchni ziemi; 

� ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo; 

� geologia i górnictwo; 

� edukacja ekologiczna; 

� Państwowy Monitoring Środowiska;  

� programy międzydziedzinowe; 

� nadzwyczajne zagroŜenia środowiska; 

� ekspertyzy i prace badawcze. 

 

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z NFOŚiGW mogą być:  

�  jednostki samorządu terytorialnego; 

�  przedsiębiorstwa;  

�  instytucje i urzędy; 

�  szkoły wyŜsze i uczelnie; 

�  jednostki organizacyjne ochrony zdrowia; 

�  organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia); 

�  administracja państwowa; 

�  osoby fizyczne.  

 

Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umoŜliwiający im zawarcie umowy 

cywilnoprawnej.   
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W NFOŚiGW stosowane są trzy formy dofinansowywania:  

� finansowanie poŜyczkowe (poŜyczki udzielane przez NFOŚiGW, kredyty udzielane 

przez banki ze środków NFOŚiGW, konsorcja czyli wspólne finansowanie NFOŚiGW 

z bankami, linie kredytowe ze środków NFOŚiGW obsługiwane przez banki); 

� finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do 

kredytów bankowych, umorzenia); 

� finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź juŜ 

istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 

 

NFOŚiGW ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki kraju:  

 

� finansuje ochronę środowiska; 

� uruchamia środki innych inwestorów; 

� stymuluje nowe inwestycje; 

� wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy; 

� waŜny dla zrównowaŜonego rozwoju.  

 

 

1.4.  Porównanie z JESSICA  

 

Porównanie zasad świadczenia pomocy w ramach istniejących w Polsce instrumentów 

finansowych, wspomnianych powyŜej, oraz wsparcia rozwoju i rewitalizacji obszarów 

miejskich świadczonego w ramach inicjatywy JESSICA prowadzi do wniosku, Ŝe JESSICA, 

moŜe pozwolić na osiągniecie róŜnego rodzaju dodatkowych korzyści.  

 

PoniŜsza analiza dotyczy potencjalnej wartości dodanej jaką moŜe wygenerować 

zastosowanie inicjatywy JESSICA z punktu widzenia prawnego, chociaŜ niewątpliwe wydaje 

się, Ŝe w pierwszej kolejności korzyści z wykorzystania JESSICA powinny być oceniane z 

punktu widzenia ekonomicznego.  

 

Z prawnego punktu widzenia podstawowa korzyść jaka wydaje się płynąć z zastosowania 

JESSICA to znacznie większa swoboda w: 

(a)  doborze projektów miejskich do finansowania przez fundusze na rzecz rozwoju 

obszarów miejskich („UDF” od angielskiego Urban Development Fund) jak teŜ, 

(b)  doborze form inwestowania (kapitał własny, poŜyczki, gwarancje). 

 



 

 19 

Opisane w pkt. 1.3. fundusze działają na podstawie ścisłych uregulowań prawnych i, jak 

zostało to wskazane powyŜej, krąg projektów które mogą one wspierać, krąg potencjalnych 

beneficjentów czy teŜ zasady udzielania pomocy są zazwyczaj dość ograniczone.  

 

W porównaniu z tymi ograniczeniami JESSICA wydaje się oferować znacznie więcej 

swobody co potencjalnie moŜe pozwolić na finansowanie projektów, które nie mogłyby 

uzyskać wsparcia (lub wsparcie to byłoby zbyt ograniczone) ze strony funkcjonujących 

funduszy.  

 

Podane poniŜej zestawienie prezentuje korzyści, jakie wnosi inicjatywa JESSICA w 

porównaniu z istniejącymi i działającymi w Polsce funduszami opisanymi w pkt. 1.3 powyŜej. 

 

 

FUNDUSZ 

 

KORZYŚCI INICJATYWY JESSICA 

 

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy • pomoc z KFM kierowana jest do 

ograniczonego kręgu beneficjentów – 

JESSICA takich ograniczeń nie zawiera; 

• zakres projektów potencjalnie 

podlegających finansowaniu z KFM to 

projekty w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego – JESSICA ma szersze 

spektrum zastosowania. 

Krajowy Fundusz Por ęczeń Kredytowych • poręczenie lub gwarancja z KFPK 

ograniczona jest do kwoty 5.000.000 euro 

- JESSICA takich ograniczeń nie zawiera. 

Fundusz Dopłat • dopłaty z FD kierowane są do wąskiego 

kręgu beneficjentów na ściśle określone 

projekty dotyczące wyłącznie 

mieszkalnictwa – zakres projektów które 

mogą być finansowane przy 

wykorzystaniu JESSICA jest znacznie 

szerszy; 

• istotą działania FD jest udzielanie dopłat 

(bezzwrotnej pomocy przeznaczonej na 

spłatę odsetek od udzielonego kredytu), 

podczas gdy JESSICA pozwala na 
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„dochodowy” sposób wydatkowania 

środków. 

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych • preferencyjne kredyty z FRIK kierowane 

są do wąskiego kręgu beneficjentów – 

gminy i ich związki, JESSICA nie 

wprowadza ograniczeń co do kręgu 

beneficjentów w tym zakresie; 

• preferencyjne kredyty z FRIK kierowane 

są do ograniczonego zakresu projektów – 

koszty przygotowania projektów 

inwestorów, koszty oceny wniosków o 

kredyt, kosztów emisji obligacji, 

pokrywanie kosztów BGK związanych z 

udzielaniem kredytów z FRIK.  JESSICA 

pozwala na finansowanie szerokiego 

spektrum projektów; 

• kredyt ograniczony do 500.000 zł. w 

odniesieniu do jednego projektu wysokość 

pomocy – JESSICA takich ograniczeń nie 

zawiera. 

Fundusz Termomodernizacji • wsparcie z FT dotyczy jedynie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

zakres projektów kwalifikowanych w 

ramach inicjatywy JESSICA jest znacznie 

szerszy; 

• ograniczony jest równieŜ krąg 

beneficjentów – właściciel lub zarządca 

budynku - jak i zasady wsparcia – zakres 

podmiotów – beneficjentów potencjalnie 

objętych JESSICA jest znacznie szerszy 

Krajowy Fundusz Drogowy • wsparcie z KFD – udzielane jest jedynie 

na projekty w zakresie drogownictwa, w 

szczególności projekty autostradowe – to 

zdecydowanie węŜsze spektrum 

zastosowania niŜ spektrum projektów, 

które mogą być finansowane w ramach 

inicjatywy JESSICA. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

• pomoc z NFOŚiGW dotyczy 

ograniczonego zakresu projektów 

(wspieranie inwestycji ekologicznych w 



 

 21 

celu realizacji zasady zrównowaŜonego 

rozwoju) - zakres projektów które mogą 

być finansowane przy wykorzystaniu 

JESSICA jest znacznie szerszy (nie 

moŜna wykluczyć, Ŝe projekt objęty 

zintegrowanym planem rozwoju 

miejskiego będzie miały równieŜ efekt 

ekologiczny ale nie jest to warunkiem 

niezbędnym). 

 

 

Wskazanie powyŜszych ustawowych ograniczeń w działaniu istniejących funduszy 

nie oznacza, Ŝe UDF będzie mógł inwestować środki przekazane mu w zarządzanie w 

sposób dowolny. Zasady te bowiem powinny być określone w umowie o finansowaniu nie 

mniej jednak wydaje się, Ŝe zasady te będą mogły być znacznie bardziej elastyczne i 

dostosowane do realiów i potrzeb inwestycyjnych w miastach. 

 

Ponadto, pomoc świadczona poprzez działalność funduszy obecnych juŜ w polskiej 

rzeczywistości finansowania programów społeczno-gospodarczych jest w przewaŜającej 

części pomocą bezzwrotną, świadczoną często w formie dopłat, a w konsekwencji nie 

generującą dodatkowych przychodów. W przeciwieństwie do tych instrumentów 

finansowanie z wykorzystaniem mechanizmu JESSICA  ma pozwolić na uzyskanie 

przychodów finansowych. Uzyskane w ramach JESSICA przychody mogą być 

reinwestowane w kolejne projekty miejskie.   

 

1.5. MoŜliwo ść poł ączenia finansowania konkretnego projektu ze środków 

pochodz ących z inicjatywy JESSICA oraz z jednego z funkcjon ujących 

funduszy 

 

MoŜliwości połączenia finansowania projektów, które mogą być przedmiotem finansowania 

ze środków jednego z funkcjonujących funduszy oraz inicjatywy JESSICA powinny być 

rozpatrywane na bazie konkretnych projektów, z uwzględnieniem ich przewidywanej 

lokalizacji, typu projektu oraz ograniczeń wprowadzanych przez polskie regulacje dotyczące 

funkcjonowania poszczególnych funduszy.   

 

RozwaŜając czy istnieją ograniczenia w łączeniu finansowania projektów podkreślić naleŜy 

charakterystyczną cechę systemu wspierania rozwoju mieszkalnictwa w ramach istniejących 
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funduszy. Wsparcie projektów związanych z rozwojem mieszkalnictwa jest sferą projektów, 

w których znajdujemy wprost wyraŜone w ustawie ograniczenie w moŜliwości łączenia 

finansowania projektów w ramach istniejących funduszy i inicjatywy JESSICA. 

 

To ustawowe ograniczenie dotyczy tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych. Regulacje Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i 

domów dla bezdomnych, nie pozwalają bowiem na udzielanie finansowego wsparcia budowy 

tych lokali z Funduszu Dopłat, jeŜeli ich realizacja współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej. Wydaje się zatem, Ŝe jeŜeli konkretny projekt współfinansowany jest przez 

UDF z wykorzystaniem środków powierzonych na podstawie umowy o finansowaniu to taki 

projekt nie będzie mógł korzystać z pomocy z Funduszu Dopłat.  

 

Jeśli chodzi o pozostałe omawiane w pkt. 1.3. fundusze to nie wydaje się aby istniały, 

z punktu widzenia regulacji dotyczących tych funduszy zasadnicze przeszkody w łączeniu 

ich zastosowania z finansowaniem w ramach JESSICA. Natomiast w kaŜdym konkretnym 

przypadku spełnione muszą być wynikające z przepisów warunki do udzielenia wsparcia z 

konkretnego funduszu.  

 

Jako przykład moŜliwości łączenia ram inicjatywy JESSICA z istniejącymi instrumentami 

prawnymi podać moŜna, wskazaną powyŜej moŜliwość  wykorzystania wsparcia z Funduszu 

Poręczeń Unijnych. Jego celem jest wspieranie podmiotów realizujących inwestycje ze 

środków Unii Europejskiej poprzez udzielanie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub 

wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeŜeli kredyt lub środki z emisji obligacji są 

przeznaczone na realizacje przedsięwzięcia, będącego projektem współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej, a w szczególności projekt inwestycyjny, szkoleniowy czy 

badawczy realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. JeŜeli więc na konkretny 

projekt miejski zostanie udzielona poŜyczka z UDF to wydaje się moŜliwe, aby taka poŜyczka 

zabezpieczona została poręczeniem udzielonym przez FPU.  

 

1.6. Dodatkowe korzy ści, które mog ą zostać wypracowane w przypadku 

wykorzystania inicjatywy JESSICA 

 

Jakkolwiek poniŜsze rozwaŜania powinny być przeprowadzone raczej z ekonomicznego 

aniŜeli prawnego punktu widzenia, co pozostaje poza zakresem niniejszego Raportu, to 

naleŜy wskazać, Ŝe prawne konstrukcje zastosowane w JESSICA (zmiana podejścia do 

wydatkowania środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej: inwestycja zamiast 
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bezzwrotnego dofinansowania) wydają się skutkować następującymi dodatkowymi 

korzyściami:   

 

� „recykling” środków – JESSICA ma pozwolić na ponowne zainwestowanie środków 

wypracowanych poprzez instrumenty finansowe funkcjonujące w ramach JESSICA w 

nowe projekty miejskie.  Środki przekazane UDF, przeznaczane na finansowanie 

inwestycji miejskich mając charakter odnawialny, będą mogły być angaŜowane w 

finansowanie projektów wielokrotnie, zwiększający tym samym efektywność 

wykorzystania funduszy strukturalnych w regionach.  Biorąc pod uwagę moŜliwość i 

perspektywę ograniczenia unijnych środków pomocowych w następnych latach, zaleta 

ta zyskuje szczególną wagę, pozwalając na przedłuŜenie wykorzystywania obecnych 

funduszy; 

 

� „elastyczność” – JESSICA ma pozwolić na elastyczne podejście pod względem 

kwalifikowalności wydatków i wykorzystania róŜnych postaci inwestowania.  Z uwagi 

bowiem na specyfikę inicjatywy JESSICA, która przewiduje inwestowanie środków 

pomocowych w postaci kapitału właścicielskiego, poŜyczek, lub gwarancji, wydaje się, 

Ŝe moŜliwe będzie bardziej efektywne i obliczone na dłuŜszy okres inwestowanie 

środków. Dodatkowym, wartym zaznaczenia, przejawem elastyczności inicjatywy 

JESSICA generującym wartość dodaną, jaką wynosi JESSICA jest moŜliwość 

finansowania projektów generujących dochód, na co nie pozwalają obecnie istniejące 

struktury i regulacje; 

 

� „wiedza i kreatywność” – JESSICA ma stworzyć warunki do wykorzystania 

doświadczenia i znajomości rynku przez przedstawicieli sektora finansowego w 

procesie inwestowania i wykorzystywania kapitału. Biorąc pod uwagę obawy 

potencjalnych inwestorów/beneficjentów dostępnych środków pomocowych przed 

procedurami uzyskiwania tych środków i brak doświadczeń, wiedzy i know-how, 

pozwalających na efektywne ich wykorzystanie, moŜliwość „zlecenia” zarządzania 

środkami pomocowymi przez przedstawicieli sektora prywatnego i bankowego, moŜe 

pozwolić na efektywniejsze nimi zarządzanie;  

 

� „efekt dźwigni” – niebagatelną i wartą wspomnienia zaletą inicjatywy JESSICA jest 

potencjalna zdolność przyciągania sektora prywatnego do projektów realizowanych w 

ramach zrównowaŜonego rozwoju obszarów miejskich.  MoŜna mieć nadzieję, Ŝe 

będzie to źródłem większych inwestycji i szerszych kompetencji w realizacji projektów i 

zarządzaniu nimi. 



 

 24 

 

ZAGADNIENIE nr 2 
 

Weryfikacja prawnych ograniczeń wykorzystywania pozyskanych w ramach JESSICA 

środków z funduszy strukturalnych na cele inwestycji mieszkaniowych w Polsce, w tym 

ograniczenia związane z obowiązkiem korzystania ze zintegrowanego planu rozwoju 

obszarów miejskich. 

 

Kontekst: sektor mieszkalnictwa jest w szczególny sposób traktowany przez ustawodawstwo 

unijne, jednocześnie moŜe on być jednym z beneficjentów programu JESSICA. W związku z 

powyŜszym niezbędne jest dobre zrozumienie obowiązujących ograniczeń i obostrzeń w tym 

zakresie. 

 

2.1. Wprowadzenie do zagadnienia  

 

Unia Europejska jako jeden z celów zintegrowanych planów rozwoju obszarów miejskich 

wskazuje konieczność wspierania ograniczonych działań mających na celu renowację 

mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych lub zagroŜonych degradacją fizyczną i 

wykluczeniem społecznym w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii 

Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ Polska spełnia 

te kryteria, na jej terenie moŜliwa jest realizacja projektów mieszkaniowych dofinansowanych 

z funduszy strukturalnych. 

 

Unia Europejska wskazując mieszkalnictwo jako jeden z priorytetów zrównowaŜonego 

rozwoju obszarów miejskich, wprowadza jednocześnie w tym zakresie szereg ograniczeń, 

które muszą być respektowane równieŜ w toku realizacji takich inwestycji w ramach 

JESSICA.  

 

2.2. Lista polskich oraz unijnych aktów prawnych re guluj ących kwesti ę zasad 

oraz zakresu finansowania inwestycji mieszkaniowych  z unijnych 

funduszy strukturalnych  

 

� Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; 

� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
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ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

� Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

� Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

� Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego; 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania kredytów i poŜyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 

niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy udziale tych 

środków; 

�  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych; 

�  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego; 

� Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych; 

� Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych; 

� Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań 

dotyczących mieszkalnictwa, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 z 

dnia 16 stycznia 2008 roku; 

� Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 

na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 

2.3. Ogólne ograniczenia w finansowaniu mieszkalnic twa z funduszy 

strukturalnych 

 

1) Źródła oraz dopuszczalny zakres wsparcia inwestycji mieszkaniowych. 

 

Projekty mieszkaniowe mogą być finansowane wyłącznie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego („EFRR”), w ramach celu konwergencja. Jednym z 

priorytetów EFRR w zakresie celu konwergencji są inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego oraz podwyŜszenia jakości Ŝycia. 
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Wydatki na mieszkalnictwo są kwalifikowane wyłącznie gdy są programowane w ramach 

operacji dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich lub osi priorytetowej dla 

obszarów dotkniętych lub zagroŜonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym. W 

pierwszym rozwiązaniu jako operację naleŜy rozumieć cały program rewitalizacji tj. 

opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze 

przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do 

wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego 

dalszego rozwoju. W drugim rozwiązaniu programowania działań związanych z 

mieszkalnictwem, instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym („MA” od 

angielskiego Managing Authority) wskazuje w regionalnym programie operacyjnym („RPO”) 

oddzielną oś priorytetową dla obszarów dotkniętych bądź zagroŜonych degradacją fizyczną i 

wykluczeniem społecznym. Przez oś priorytetową naleŜy rozumieć jeden z priorytetów 

strategii zawarty w programie operacyjnym, obejmujący grupę powiązanych ze sobą operacji 

posiadających określone mierzalne cele. W ramach takiej osi priorytetowej wskazuje się i 

definiuje komplementarne względem siebie operacje z zakresu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego. W takim przypadku dopuszczalne jest odrębne 

programowanie operacji dotyczących mieszkalnictwa.  

 

Maksymalna wartość środków przyznanych na mieszkalnictwo nie moŜe przekroczyć 3% 

alokacji EFRR w ramach danego programu operacyjnego albo 2% całkowitej alokacji EFRR. 

  

2) Zasady finansowania inwestycji mieszkaniowych z funduszy strukturalnych.  

 

a) Beneficjenci pomocy 

 

Lista beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o wsparcie w zakresie finansowania 

inwestycji mieszkaniowych powinna być szczegółowo określona przez MA w szczegółowym 

opisie osi priorytetowych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 

programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, rodzaje beneficjentów wymienionych w 

dokumentach programowych powinny mieścić się w katalogu poniŜej wskazanych typów 

potencjalnych beneficjentów: 

(i) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

(ii) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną; 

(iii) spółdzielnie mieszkaniowe; 

(iv) wspólnoty mieszkaniowe; 

(v) Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 
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(vi) inne jednostki organizacyjne ujęte w lokalnym programami rewitalizacji, które posiadają 

prawo do dysponowania daną nieruchomością; 

(vii) instytucje i organizacje ( w tym organizacje pozarządowe) zajmujące się walką z 

bezdomnością, mieszkaniami chronionymi (np. dla wychodzących z więzień); 

(viii) kościoły i związki wyznaniowe (jeŜeli będą tworzyć placówki dla bezdomnych i 

mieszkania chronione); 

(ix) podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją róŜnych grup społecznych. 

  

b) Ograniczenia przedmiotowe. 

 

Ustawodawstwo unijne zezwala na finansowanie inwestycji mieszkaniowych ze środków 

unijnych wyłącznie w zakresie rewitalizacji, adaptacji oraz renowacji budynków 

mieszkaniowych, wyłączając moŜliwość przeznaczenia tych środków na cele realizacji 

nowych budynków mieszkalnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. (c) Rozporządzenia nr 

1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., kwalifikowalność 

wydatków ograniczona jest do: 

(i) istniejącego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie remontów i 

modernizacji ich części wspólnych, lub 

(ii) budynków stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów o celach 

niezarobkowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych 

o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach - w zakresie przygotowania 

do uŜytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego 

standardu poprzez renowację i adaptację istniejących budynków. 

  

Zamknięty katalog działań, które mogą uzyskać dofinansowanie z EFRR został uregulowany 

w art. 47 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. 

Wyłącznie następujące działania są kwalifikowane w ramach renowacji części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych:  

(i) odnowienie następujących elementów budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka 

okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne i zewnętrzne, wejścia i 

elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda; 

(ii) instalacje techniczne budynku; 

(iii) działania podnoszące efektywność (oszczędność) energetyczną budynku 

(termomodernizacja). 
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c) Kwalifikowalne obszary wsparcia.  

 

Finansowane z funduszy strukturalnych inwestycje w obszarze mieszkalnictwa mogą być 

realizowane wyłącznie na wyznaczonych obszarach wsparcia, które spełniają przynajmniej 

trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od (i) do 

(viii): 

(i) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

(ii) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

(iii) niekorzystne trendy demograficzne; 

(iv) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

skolaryzacji; 

(v) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

(vi) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

(vii) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

(viii) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

(ix) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

(x) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

 

Wskaźniki dotyczące powyŜszych kryteriów opracowywane są na poziomie krajowym przez 

państwa członkowskie. W Polsce wskaźniki oraz ich wartości referencyjne zostały określone 

przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wytycznych w zakresie programowania działań 

dotyczących mieszkalnictwa. Wyboru kryteriów wraz ze wskaźnikami dokonuje MA i 

uwzględnia je w szczegółowym opisie osi priorytetowych. MA zobowiązana jest do 

przekazywania Instytucji Koordynującej regionalne programy operacyjne, wartości 

referencyjnych wybranych wskaźników dla obszarów zakwalifikowanych do wsparcia w 

zakresie mieszkalnictwa przez okres trwałości projektu. W dacie sporządzania niniejszego 

raportu wskaźniki oraz wartości referencyjne są na etapie konsultacji, w ramach nowelizacji.  

 

 
d) Inne ograniczenia wynikaj ące z ustawodawstwa polskiego 

 

Uregulowane prawem unijnym ograniczenia realizacji inwestycji mieszkaniowych z udziałem 

środków z funduszy strukturalnych stanowią ogólne zasady, które podlegają dodatkowym 

modyfikacjom na gruncie ustawodawstwa wewnętrznego państw członkowskich.  

 

Tytułem przykładu wskazać naleŜy ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowaniu wsparcia 

tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, 
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zgodnie z którą finansowe wsparcie na podstawie tej ustawy nie przysługuje na 

przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.  

 

Dodatkowo, naleŜy wskazać, iŜ finansowanie przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa moŜe 

w niektórych przypadkach stanowić pomoc publiczną. Zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, 

pomoc ta będzie udzielana zgodnie z przygotowywanym na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na rewitalizację w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ rozporządzenie to jest 

dopiero na etapie projektowania, a w związku z tym jego poszczególne postanowienia mogą 

jeszcze ulec zmianie, gruntowna analiza postanowień tego rozporządzania byłaby 

przedwczesna. Ustanowiony przedmiotowym rozporządzeniem program pomocowy będzie 

dodatkowo podległ notyfikacji w Komisji Europejskiej. W ramach niniejszego raportu warto 

jednak wskazać jego rolę oraz podstawowe kierunki opracowywanych zasad udzielania 

pomocy na rewitalizację.  

 

Projekt rozporządzenia dotyczy przedsięwzięć słuŜących odnowie lub nadaniu nowych 

funkcji obszarom zdegradowanym w ramach miejskich dzielnic, obszarów lub obiektów 

poprzemysłowych, popegeerowskich czy powojskowych. Zakres rozporządzenia wykracza 

poza zakres mieszkalnictwa i znajdzie ono zastosowanie równieŜ do innych projektów o ile 

stanowią one składowe elementy kompleksowych, skoordynowanych i wieloletnich 

programów rewitalizacji. Zgodnie z załoŜeniami projektu rozporządzenia, realizacja 

programów rewitalizacji moŜe obejmować zarówno wymiar mieszkalnictwa jak i wymiar 

gospodarczy (np. sklepy, punkty usługowe). Zgodnie z projektem rozporządzenia 

beneficjentami pomocy mogą być przedsiębiorcy, przez których naleŜy rozumieć 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

70/2001  z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 

odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 

pomocy dla badań i rozwoju. Zgodnie z powołaną definicją przedsiębiorstwa w rozumieniu 

projektu rozporządzenia stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają 

następujące kryteria: 

 

(i)  zatrudniają mniej niŜ 250 pracowników oraz 

(ii)  jedno z dwojga: 
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(iii)  ich roczne obroty nieprzekraczają 40 milionów EUR lub 

(iv)  ich roczna suma bilansowa nie przekracza 27 milionów EUR, 

(v)  odpowiada kryterium niezaleŜności (tj. których 25 % lub więcej kapitału bądź praw 

głosu nie znajduje się w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa lub w posiadaniu 

większej liczby przedsiębiorstw wspólnie, których nie obejmuje definicja MŚP lub 

definicja małego przedsiębiorstw). 

 

W przypadku gdy niezbędne jest rozróŜnienie między przedsiębiorstwami małymi i średnimi, 

małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo: 

 

(i)  które zatrudnia mniej niŜ 50 pracowników oraz 

(ii)   jedno z dwojga: 

(iii)   jego roczne obroty nie przekraczają 7 milionów EUR lub 

(iv)   jego roczna suma bilansowa nie przekracza 5 milionów EUR, 

(v)   odpowiada kryterium niezaleŜności. 

 

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez 

wspieranie zrównowaŜonego rozwoju w celu ograniczenia wysokiej koncentracji problemów 

gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych w obszarach zdegradowanych oraz 

nadania im nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 

społecznych i kulturalnych. Rozporządzenie określa ponadto wydatki kwalifikowane, 

intensywność dozwolonej pomocy oraz inne wymogi związane z realizacją projektów. 

Przepisy rozporządzenia nie znajdą zastosowania do udzielania dofinansowania na 

realizację tych elementów projektu zintegrowanego, w zakresie w jakim niestanowią one 

pomocy. Zgodnie z projektem rozporządzenia pomoc przyznawana jest w formie 

bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części wydatków 

kwalifikowanych na podstawie umowy o dofinansowanie.  

 

Podkreślenia wymaga fakt, iŜ dopóki rozporządzenie to nie wejdzie w Ŝycie, dofinansowanie 

stanowiące pomoc publiczną nie będzie mogło być realizowane.  

 



 

 31 

2.4  Analiza zastosowania inicjatywy JESSICA do cel ów realizacji inwestycji 

mieszkaniowych  

  

Przedsięwzięcia w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane przy zachowaniu 

warunków określonych w punkcie 2.3 powyŜej oraz z zastrzeŜeniem, iŜ ujęte zostały w tzw. 

programie rewitalizacji. Natomiast inicjatywa JESSICA funkcjonuje w oparciu o zintegrowane 

plany rozwoju obszarów miejskich. Rozporządzenia unijne oraz projekt rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na rewitalizację w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, nie zawierają definicji pojęcia „zintegrowanych 

planów rozwoju obszarów miejskich” oraz nie określają relacji takich planów z programami 

rewitalizacji. Biorąc powyŜsze pod uwagę, moŜna przyjąć, iŜ program rewitalizacji moŜe 

stanowić integralną cześć zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich albo sam w 

sobie być zintegrowanym planem rozwoju obszarów miejskich. Zgodnie z projektem 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na 

rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, przez program rewitalizacji 

naleŜy rozumieć wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, 

społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru 

zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, 

realizowany przez róŜne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i 

finansowym z róŜnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę. Jak wynika 

z powołanej powyŜszej definicji programu rewitalizacji, moŜe on obejmować swym zakresem 

nie tylko mieszkalnictwo ale równieŜ projekty i inwestycje innego rodzaju, o ile mieszczą się 

one w zakresie rewitalizacji. 

  

W związku z faktem, iŜ w prawie wspólnotowym brak jest specyficznych ram prawnych 

określających warunki udzielania pomocy publicznej w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 

dofinansowanie z EFRR moŜe w niektórych przypadkach stanowić pomoc publiczną. W 

związku z powyŜszym na etapie opracowywania jest wspomniany wyŜej projekt 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na 

rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, który stanowić będzie 

program pomocowy umoŜliwiający realizację inwestycji w ramach szeroko rozumianej 

rewitalizacji. Biorąc powyŜsze pod uwagę naleŜy stanąć na stanowisku, iŜ dopóki 

rozporządzenie to nie wejdzie w Ŝycie, dofinansowanie inwestycji w zakresie mieszkalnictwa, 

stanowiące pomoc publiczną, nie będzie mogło być realizowane. 
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W zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach inicjatywy JESSICA, nasze 

największe wątpliwości budzi kwestia formy przekazywanej pomocy. Inicjatywa JESSICA 

przewiduje inwestowanie przez UDF w formie gwarancji, po Ŝyczki lub kapitału własnego . 

Natomiast zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

pomocy udzielanej na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomoc 

udzielana jest w formie bezzwrotnego dofinansowania . Biorąc pod uwagę fakt, iŜ 

omawiane  rozporządzenie jest na etapie projektowania, wskazane wydaje się rozwaŜenie 

czy nie naleŜałoby jego projekt zmienić tak aby rozporządzenie mogło objąć inicjatywę 

JESSICA, np. poprzez dopuszczenie innych form dofinansowania.  

 

Dla porządku naleŜy dodać, Ŝe wątpliwości nie budzi moŜliwość realizacji przedsięwzięć 

mieszkaniowych, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, gdyŜ ich realizacja 

nie będzie wymagała stosowania omawianego rozporządzenia. Inwestycje mieszkaniowe, 

dofinansowanie których nie stanowi pomocy publicznej będą mogły być bez przeszkód 

realizowane z zastosowaniem inicjatywy JESSICA. Natomiast przewidziana w projekcie 

rozporządzenia generalna zasada udzielania pomocy w formie bezzwrotnego 

dofinansowania, co do zasady wydaje się niedostosowana do mechanizmu inwestowania 

środków w ramach JESSICA. W przypadku przedsięwzięć, których realizacja będzie 

wymagała zastosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy 

udzielanej na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomoc 

udzielana beneficjentom na projekty w ramach rewitalizacji będzie musiała według 

literalnego brzmienia ww. rozporządzenia przybrać formę bezzwrotnego dofinansowania.  

 

 NaleŜy zatem rozwaŜyć jaki charakter będzie miała ewentualna pomoc udzielana w ramach 

JESSICA oraz który podmiot będzie beneficjentem pomocy (instrument inŜynierii finansowej 

czy realizator projektu) w świetle przepisów między innymi projektowanego rozporządzenia.   

  

Charakter pomocy udzielanej w ramach JESSICA naleŜy analizować na dwóch szczeblach. 

Pierwszy, dotyczy pomocy udzielanej przez UDF realizatorom poszczególnych projektów, 

natomiast drugi dotyczy środków przekazywanych przez MA do UDF, względnie do funduszu 

powierniczego („HP” od angielskiego Holding Fund). W naszej ocenie, w obu przypadkach, 

trudno uznać, aby następowało „bezzwrotne dofinansowanie”. W pierwszym przypadku 

zwrotny charakter wsparcia udzielonego realizatorowi projektu przez UDF nie budzi raczej 

wątpliwości (poŜyczka gwarancja, wkład kapitałowy) i naleŜy stanąć na stanowisku, iŜ na tym 

szczeblu realizacja inwestycji mieszkaniowych, na warunkach pomocy publicznej, w ramach 

JESSICA w oparciu o projektowane rozporz ądzenie  będzie raczej wykluczona. Jeśli zaś 

chodzi o przekazanie środków na podstawie umowy o finansowaniu przez MA do HF lub 



 

 33 

UDF to, w naszej ocenie równieŜ nie moŜna uznać aby miało miejsce „bezzwrotne 

dofinansowanie” środki te przekazywane są w zarządzanie, a zgodnie z przepisem art. 43 

ust. 6 lit. c) Rozporządzenia 1828/06 umowa o finansowaniu ma określać „politykę 

wychodzenia z instrumentu inŜynierii finansowej w odniesieniu do wkładu wniesionego przez 

program operacyjny”.  

 

PowyŜsza analiza prowadzi do wniosku, Ŝe projektowane rozporządzenie wydaje się nie 

obejmować inwestycji realizowanych w ramach JESSICA nawet niezaleŜnie od tego, który 

podmiot, który w ramach JESSICA będzie beneficjentem pomocy.  

 

2.5. Monitorowanie wydatków na mieszkalnictwo  

 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ kwota wsparcia inwestycji w zakresie mieszkalnictwa nie moŜe 

przekraczać 3% alokacji EFRR w ramach danego programu operacyjnego, kwestia 

procedury i instrumentów monitorowania wielkości środków wydatkowanych na 

mieszkalnictwo jest niezmiernie istotna. 

 

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie programowania działań dotyczących 

mieszkalnictwa, środki na mieszkalnictwo są programowane w ramach kategorii interwencji 

78 – infrastruktura mieszkaniowa. Bez względu na fakt, Ŝe działania rewitalizacyjne, których 

elementem moŜe być wsparcie mieszkalnictwa, są ujmowane w kategorii 61 – zintegrowane 

projekty odnowy miejskiej/wiejskiej, wydatki na mieszkalnictwo muszą być wykazywane 

odrębnie w kategorii 78. Wymóg odrębnego ujmowania przedmiotowych wydatków w 

kategorii 78 jest podyktowany koniecznością monitorowania wielkości środków 

wydatkowanych na mieszkalnictwo.  

 

ZAGADNIENIE nr 3 
 

Analiza kwestii związanych z pomocą publiczną (zarówno na podstawie regulacji unijnych jak 

i krajowych) w kontekście funkcjonowania JESSICA oraz przedstawienie wytycznych 

mających na celu zmniejszenie/wyeliminowanie ryzyka wystąpienia niedozwolonej pomocy 

publicznej. NaleŜy równieŜ wskazać podstawy prawne dotyczące pomocy publicznej, mające 

zastosowanie w procesie implementacji JESSICA.  

 

Kontekst: Kwestie związane z pomocą publiczną powinny być weryfikowane na trzech 

poziomach: (i) inwestycje dokonywane przez MA w HF, (ii) inwestycje dokonywane przez MA 

lub HF w UDF oraz (iii) inwestycje UDF w projekty objęte JESSICA. Analiza powinna 
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obejmować m.in. zastosowanie przepisów o pomocy publicznej do projektów dotyczących 

zdegradowanych obszarów miejskich. Dodatkowo, przedmiotem analizy powinno być 

potencjalne, wspólne zakładanie UDF przez prywatnych i publicznych partnerów.  

 
3.1 Pojęcie pomocy publicznej 

NaleŜy podkreślić, Ŝe Ŝaden z aktów normatywnych, zarówno spośród dominujących w tej 

sferze aktów prawa Wspólnot Europejskich jak i ustawodawstwa poszczególnych państw 

członkowskich UE nie definiuje czym jest pomoc publiczna. Podstawowym źródłem prawa w 

tym zakresie jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (dalej „TWE”), który w art. 87 

ust. 1 wskazuje kiedy zastosowanie przez państwo środków pomocowych jest zakazane. 

Zgodnie z jego treścią „z zastrzeŜeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym 

Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy uŜyciu 

zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 

konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów, 

jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 

między Państwami Członkowskimi”. 

Z przytoczonej powyŜej treści art. 87 ust. 1 TWE wynika, Ŝe nie został sformułowany 

generalny zakaz udzielania przez państwo członkowskie (lub przy uŜyciu zasobów 

państwowych) pomocy przedsiębiorcom. Jak podkreślają zarówno sądy wspólnotowe jak i 

Komisja w róŜnego rodzaju wyjaśnieniach, państwo członkowskie moŜe występować w 

obrocie gospodarczym w charakterze inwestora, czyli np.: prowadzić działalność 

gospodarczą, czy teŜ zawierać transakcje na warunkach rynkowych. W takiej sytuacji 

działania państwa (lub z wykorzystaniem środków publicznych) mające na celu uzyskanie 

zysku lub teŜ zmniejszenie ewentualnych strat powstałych w wyniku prowadzenia przez nie 

działalności gospodarczej (działanie jak prywatny inwestor/wierzyciel w normalnych 

warunkach rynkowych) nie będzie uznawane za niedozwoloną pomoc publiczną.  

W świetle art. 87 ust. 1 TWE, za niedozwoloną pomoc publiczną będzie uznawane takie 

wsparcie, które jednocześnie spełnia następujące warunki: 

a) jest ono udzielane przez państwo członkowskie bądź ze środków publicznych; 

b) powoduje uzyskanie przez przedsiębiorcę korzyści ekonomicznej na warunkach 

korzystniejszych od rynkowych; 

c) ma charakter selektywny (jego udzielenie uprzywilejowuje określonego/określonych 

przedsiębiorców lub produkcję określonych towarów); 
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d) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi UE. 

 

W sytuacji, w której chociaŜ jeden powyŜszy warunek nie zostanie spełniony, nie będziemy 

mieli do czynienia z niedozwolona pomocą publiczną.  

 

Art. 87 ust. 1 TWE nie zawiera bezwarunkowego zakazu udzielania pomocy publicznej. Fakt, 

Ŝe dane przysporzenie moŜe spełniać powyŜsze warunki automatycznie nie oznacza, Ŝe 

pomoc będzie uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem. W art. 87 ust. 2 i 3 TWE 

wskazane są sytuacje, w których udzielenie wsparcia na warunkach korzystniejszych niŜ 

rynkowe, nie będzie stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.  

 

W kontekście korzystania ze środków z funduszy strukturalnych, istotne znaczenie ma art. 

87 ust. 3 lit. a) i c) TWE zgodnie z którymi, za zgodną z zasadami wspólnego rynku moŜe 

zostać uznana: 

 

a) pomoc w celu wspierania rozwoju gospodarczego regionów, w których poziom Ŝycia 

jest nienormalnie niski lub regionów szczególnie dotkniętych bezrobociem; 

b) pomoc w celu rozwoju pewnych dziedzin gospodarki lub pewnych obszarów 

gospodarczych, pod warunkiem Ŝe nie zmieni ona reguł handlu w zakresie sprzecznym 

z ogólnym interesem. 

 

W ramach pomocy udzielanej na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) i c) TWE moŜna wyróŜnić 

następujące kategorie pomocy: 

 

- pomoc regionalna (obejmuje pomoc dla konkretnych regionów); 

- pomoc horyzontalna (pomoc udzielana konkretnym branŜom, np.: pomoc dla małych i 

średnich przedsiębiorstw, pomoc na ochronę środowiska, pomoc na zapewnienie 

kapitału podwyŜszonego ryzyka itp.); 

- pomoc sektorowa.  

 

Dla porządku naleŜy równieŜ wspomnieć o pomocy de minimis. Komisja uznała, Ŝe 

niewielkie kwoty pomocy (jej wartość w okresie ostatnich 3 lat podatkowych nie mogła 

przekroczyć 200.000 EURO) nie mają wpływu na wymianę handlową i taka pomoc będzie 

zgodna ze wspólnym rynkiem i nie ma obowiązku jej zgłaszania. 
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3.2 Test prywatnego inwestora 

 

Jak wspomniano wyŜej, fakt, iŜ wsparcie udzielane jest przez państwo lub ze środków 

publicznych nie oznacza automatycznie, Ŝe stanowi ono niedozwoloną pomoc publiczną. 

Państwo, czy teŜ podmioty z sektora finansów publicznych (dysponujące środkami 

publicznymi) mogą występować w obrocie gospodarczym na takich samych zasadach jak 

podmioty prywatne, kierując się osiągnięciem zysku, ewentualnie zminimalizowaniem strat. 

Wynika to z treści art. 295 TWE, gdzie wyraŜona jest zasada neutralności UE wobec 

systemu własności w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego teŜ test 

prywatnego inwestora będzie miał zastosowanie zarówno do pomocy udzielonej podmiotom 

publicznym jak i prywatnym.  

 

Oznacza to, Ŝe do stwierdzenia, czy wsparcie państwa (czy teŜ szerzej - udzielane ze 

środków publicznych) będzie stanowić niedozwoloną pomoc publiczną konieczne będzie 

ustalenie, czy w konkretnych warunkach, w których zostało udzielone wsparcie, podmiot 

prywatny zachowałby się w podobny sposób jak podmiot publiczny.  

 

W sytuacji, w której podmiot publiczny udziela wsparcia i w efekcie uzyskuje względem 

podmiotu prywatnego wierzytelność (np.: poŜyczka), jego ocena z punktu widzenia regulacji 

dotyczących pomocy publicznej powinna być oparta na przeprowadzeniu testu prywatnego 

wierzyciela, czyli sprawdzeniu, czy w podobnych okolicznościach prywatny wierzyciel 

zachowałby się w taki sam sposób jak podmiot publiczny (czyli, czy udzieliłby takiego 

samego wsparcia, na takich samych warunkach). W przypadku udzielenia poŜyczki 

naleŜałoby rozwaŜyć, czy prywatny poŜyczkodawca udzieliłby poŜyczki na takich samych 

warunkach, co wiązałoby się z porównaniem wysokości odsetek, które byłyby płacone na 

zasadach rynkowych z wysokością odsetek płaconych w ocenianym przypadku.  

 

Przepisy prawa nie zawierają kompleksowej regulacji określającej, w jakich warunkach 

działania podmiotów dysponujących środkami publicznymi mogą być kwalifikowane jak 

działania prywatnego inwestora. JednakŜe orzecznictwo sądów wspólnotowych (Sąd 

Pierwszej Instancji oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości) jak teŜ wytyczne Komisji 

wskazują, kiedy działania państwa (podmiotów dysponujących środkami publicznymi) będą 

mogły być uznane jako działania prywatnych podmiotów działających na warunkach 

rynkowych (tzw. test prywatnego inwestora). 

 

Podstawowym kryterium branym pod uwagę jest kryterium normalnych zachowań 

rynkowych. JeŜeli więc przedsiębiorca uzyskuje od państwa wsparcie, które na podobnych 
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warunkach uzyskałby od podmiotów prywatnych nie uzyska on niedozwolonej pomocy 

publicznej spełniającej kryteria wskazane w art. 87 TWE. Podkreśla się równieŜ, Ŝe w 

przypadku interwencji państwa najistotniejsze znaczenie ma jej skutek, tj. naruszenie lub 

ewentualne naruszenie konkurencji w wymiarze wspólnotowym, a nie przyczyna, ani cel 

takich działań. 

 

Przyjmuje się, Ŝe hipotetyczny prywatny inwestor nie jest zainteresowany wyłącznie 

inwestowaniem w najbardziej dochodowe przedsięwzięcia oraz, Ŝe nie traktuje inwestycji 

jako krótkoterminowej. Natomiast, w swoich działaniach powinien kierować się 

długoterminową perspektywą zysku. Stąd dopuszczalna jest sytuacja, w której hipotetyczny 

inwestor moŜe ponosić straty generowane przez jego spółkę zaleŜną.  

 

Wkład kapitałowy podmiotu dysponującego środkami publicznymi spełniać będzie test 

prywatnego inwestora działającego w normalnych warunkach rynkowych i nie będzie 

skutkował udzieleniem niedozwolonej pomocy publicznej, jeŜeli został on dokonany w tym 

samym czasie, co istotny wkład prywatnego inwestora i w porównywalnych warunkach. 

 

Z uwagi na stopień skomplikowania i róŜnorodności spraw związanych ze wspieraniem przez 

państwo podmiotów prywatnych nie da się ustalić jednego ogólnego schematu 

(kwestionariusza), który pozwalałby ocenić zgodność z prawem takiej pomocy. W związku z 

tym kaŜda sytuacja powinna być rozpatrywana odrębnie, co w szczególności wymaga 

zaangaŜowania specjalistów w zakresie finansów, którzy będą w stanie w oparciu o 

konkretne dane wskazać, czy aktywność państwa nosi znamiona niedozwolonej pomocy 

publicznej, czy teŜ byłyby to typowe działania dla prywatnego inwestora. 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe przy przeprowadzaniu testu prywatnego inwestora istotne jest, aby 

ocena dokonywana była pod kątem osiągnięcia zysku w długookresowej perspektywie 

(oczywiście ocena powinna być dokonana w ramach konkretnego stanu faktycznego). 

 

Test prywatnego inwestora znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku dokonywania 

inwestycji, lecz równieŜ w sytuacji udzielania przez pomioty publiczne wsparcia finansowego 

w formie poŜyczek, poręczeń, gwarancji itp. (oczywiście będzie on odpowiednio 

zmodyfikowany, np.: test prywatnego sprzedającego, kupującego, wierzyciela itp.).  
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3.3 Zjawisko pomocy publicznej w kontek ście JESSICA 

 

Z uwagi na to, Ŝe JESSICA będzie funkcjonowała w ramach funduszy strukturalnych 

(środków publicznych), jej wprowadzenie naleŜało będzie rozwaŜyć w kontekście udzielania 

pomocy publicznej. Podstawową kwestią będzie weryfikacja, czy na poszczególnych etapach 

powstawania i funkcjonowania JESSICA nie będzie dochodziło do uprzywilejowania jednych 

podmiotów wobec drugich, co z kolei mogłoby się przekładać na wymianę handlową w 

wymiarze wspólnotowym, co doprowadziłoby do naruszenia konkurencji. Będą to kwestie 

związane przede wszystkim z tworzeniem relacji pomiędzy MA i HF lub UDF, ustalaniem 

wynagrodzenia HF i UDF, udzielaniem wsparcia przez UDF na konkretne projekty czy teŜ 

kwestie inwestowania przez podmioty publiczne w UDF i HF. JeŜeli bowiem okazałoby się, 

Ŝe wsparcie udzielone w ramach JESSICA byłoby niedozwoloną pomocą publiczną, to 

podmiot, który takie wsparcie uzyskał byłby zobowiązany do jej zwrotu.  

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe nie kaŜde wsparcie udzielone w ramach JESSICA będzie 

automatycznie stanowiło niedozwoloną pomoc publiczną. JeŜeli bowiem, podmioty będą 

działały na zasadach rynkowych oraz środki w ramach JESSICA będą równieŜ 

przekazywane na zasadach rynkowych, ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej 

nie powinno powstać.  

 

3.4 Relacje pomi ędzy MA i HF lub HDF 

 

3.4.1 wybór HF przez MA 

 

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady 1083/2006 w przypadku, gdy operacje 

organizowane są za pomocą HF, czyli funduszy ustanowionych w celu inwestowania w UDF, 

państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca realizują je poprzez: 

 

- udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem zamówień 

publicznych; 

- w innych przypadkach, gdy umowa nie stanowi kontraktu na usługi publiczne w 

rozumieniu prawa zamówień publicznych, przyznanie dotacji rozumianej w tym celu 

jako bezpośredni wkład finansowy w formie darowizny na rzecz (i) EIB lub EFI, lub (ii) 

na rzecz instytucji finansowej bez zaproszenia do składania wniosków, jeŜeli zgodnie 

z prawem krajowym odbywa się to zgodnie z traktatem.  
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Wybór HF przez MA moŜe być potencjalnie związany z udzieleniem niedozwolonej pomocy 

publicznej na rzecz HF, szczególnie w kontekście wyboru konkretnego podmiotu jako 

funduszu powierniczego, który będzie wykonywał usługi zlecone przez MA, uwzględnione w 

umowie o finansowaniu. Z punktu widzenia udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, 

głównym zarzutem wobec MA moŜe być wybór HF bez zastosowania procedury zamówień 

publicznych, co wiązać by się mogło z uznaniem, Ŝe wybór nie był dokonany na zasadach 

rynkowych (uczestnictwo innych podmiotów w charakterze potencjalnych HF byłoby 

ograniczone). Mogłyby one podnosić, Ŝe uprzywilejowanie konkretnego podmiotu jako HF 

mogło wpłynąć na konkurencję w wymiarze wspólnotowym, w związku z czym naleŜałoby to 

rozpatrywać z punktu widzenia pomocy publicznej.  

 

Dlatego naleŜałoby zapewnić taki sposób wybierania HF, aby nie narazić się na zarzut 

uprzywilejowania konkretnego podmiotu. W związku z faktem, Ŝe wybór podmiotu 

zarządzającego środkami publicznymi przekazanymi przez MA powinien być, co do zasady, 

zgodnie z polskimi przepisami,  dokonany z zastosowaniem procedury zamówień 

publicznych (co zresztą wynika z przytoczonego powyŜej art. 44 Rozporządzenia 1083/2006) 

naleŜy rozwaŜyć, czy moŜe to wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy 

publicznej. Przyjmując, Ŝe np. zaproszenie do składania ofert będzie ogłoszone publicznie, a 

kaŜdy z potencjalnych oferentów będzie miał taki sam dostęp do informacji o postępowaniu, 

przetarg będzie miał charakter transparentny, to w związku z powyŜszym ryzyko 

podniesienia, Ŝe wybór nie był dokonany na zasadach rynkowych będzie praktycznie 

wyeliminowane. Wybór HF na podstawie czytelnych i transparentnych kryteriów powinien 

wyeliminować ryzyko udzielenia przez MA niedozwolonej pomocy publicznej przy wyborze 

HF.  

 

Jeśli chodzi o szczególny przypadek kiedy rolę HF miałby pełnić EBI to w naszej opinii, 

wybór EBI jako podmiotu pełniącego te funkcję nie powinien być związany z ryzykiem 

udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, nawet niezaleŜnie od tego, Ŝe moŜe być on 

wybrany jako HF bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wynika to przede wszystkim ze szczególnego statusu EBI, powołanego na mocy Traktatu 

Rzymskiego, będącego  (organ powołany do realizacji celów Wspólnoty po przez udzielanie 

długoterminowego finansowania). 
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3.4.2. wybór UDF przez MA lub HF 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe przepisy nie wskazują wprost, w jaki sposób naleŜy dokonać wyboru 

UDF. Stosownych wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Komisja (Note of the Commission 

services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period dated 16 July 2007”).  

 

Komisja wskazuje, Ŝe do wyboru UDF, podmiot wybierający czyli MA lub HF powinien 

zastosować transparentną, przejrzystą procedurę, która powinna być oparta na 

specyficznych i odpowiednich kryteriach odnoszących się do celów danego programu 

operacyjnego. Komisja dodaje, Ŝe MA bądź HF powinny sprawdzić, czy przekazanie 

środków z programów operacyjnych do UDF będzie wiązało się z koniecznością 

zastosowania procedury zamówień publicznych zgodnie z prawem unijnym bądź krajowym.  

 

Ponadto, w Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie kapitału 

podwyŜszonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (2006/C 194/02), Komisja 

wyraźnie wskazuje, Ŝe pomoc dla funduszu inwestycyjnego/narzędzi inwestycyjnych nie 

występuje, jeŜeli zarządcy lub przedsiębiorstwo zarządzające środkami (w przypadku 

JESSICA moŜe to być HF lub UDF) zostali wybrani w drodze otwartej i przejrzystej procedury 

przetargu publicznego lub jeśli nie otrzymują od państwa jakichkolwiek innych korzyści 

 

JeŜeli UDF będzie wybierany przez MA, to do tego wyboru, analogicznie jak w przypadku HF 

powinna być zastosowana procedura zamówień publicznych, co z kolei oznaczać będzie, Ŝe 

nie powstanie ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. Podobnie będzie w 

sytuacji, w której wyboru UDF będzie dokonywał HF mający status zamawiającego. 

Natomiast, gdy HF nie będzie zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych do wyboru UDF, istnieje ryzyko, Ŝe taki wybór zostanie uznany za sprzeczny z 

zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. W celu zmniejszenia tego ryzyka naleŜałoby 

zapewnić (np.: w umowie o finansowaniu), Ŝe wybór UDF będzie dokonywany w ramach 

otwartej procedury, zapewniającej takie same warunki dla wszystkich kandydatów. PoniewaŜ 

EBI będzie dokonywać wyboru UDF w drodze przejrzystej procedury taki wybór nie będzie 

kwalifikowany jako niezgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.  

 

3.5 przekazanie środków z programów operacyjnych przez MA do HF 

 

W celu dokonania prawidłowej oceny, czy przekazanie przez MA środków z programów 

operacyjnych na rzecz HF będzie się wiązać z wystąpieniem niedozwolonej pomocy 
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publicznej, naleŜy ustalić w jakim charakterze działa potencjalny beneficjent pomocy 

publicznej, czyli HF. 

 

W powołanej powyŜej nocie z dnia 16 lipca 2007 r. Komisja wskazuje, Ŝe właściwe do 

zastosowania w tym zakresie są Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na 

wspieranie kapitału podwyŜszonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (2006/C 

194/02). Co prawda, powyŜsze Wytyczne odnoszą się przede wszystkim do małych i 

średnich przedsiębiorstw, ale jak wynika z interpretacji Komisji, mogą mieć zastosowanie 

równieŜ w przypadku implementacji JESSICA.  

 

W punkcie 3.2 Wytycznych Komisja wskazuje, Ŝe „środki w celu zapewnienia kapitału 

podwyŜszonego ryzyka zakładają często złoŜone struktury stworzone w celu promowania 

tego rodzaju kapitału, gdyŜ organy publiczne stwarzają zachęty dla pewnej grupy podmiotów 

gospodarczych (inwestorów), aby ta dostarczyła funduszy innej grupie. (…) Ponadto w 

większości przypadków za sprawą środka powstaje fundusz lub inne narzędzie inwestycyjne, 

które ma byt oddzielny od bytu inwestora oraz od przedsiębiorstw, w które się inwestuje. W 

takich przypadkach jest konieczne, aby rozwaŜyć czy fundusz lub narzędzie inwestycyjne 

moŜna uznać za przedsiębiorstwo korzystające z pomocy państwa.” 

 

Zgodnie z poglądem wyraŜonym w Wytycznych, Komisja jest co do zasady zdania, Ŝe 

fundusz jest narzędziem pośrednim dla transferu pomocy do inwestorów lub przedsiębiorstw, 

w które się inwestuje i Ŝe z tej przyczyny nie jest on sam w sobie beneficjentem pomocy.  

 

W naszej opinii, analogiczne zasady będą miały zastosowanie w przypadku przekazania 

środków z programów operacyjnych bezpośrednio do UDF.  

 

3.6 ustalenie wysoko ści wynagrodzenia za zarz ądzanie uiszczanego przez 

MA na rzecz HF lub UDF 

 

Zgodnie z art. 43 ust. 4 Rozporządzenia Komisji 1828/2006 koszty zarządzania nie mogą 

przekraczać, średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego, określonych wartości 

procentowych (2% kapitału wniesionego do HF, 3% kapitału wniesionego do UDF) chyba, Ŝe 

przeprowadzony przetarg wykaŜe konieczność podwyŜszenia wynagrodzenia. 

 

Zgodnie z treścią Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie 

kapitału podwyŜszonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (punkt 3.2) Komisja 

uznaje, Ŝe pomoc publiczna dla zarządców funduszu/przedsiębiorstwa zarządzającego 
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funduszem występuje wtedy, gdy ich wynagrodzenie w pełni nie odzwierciedla w pełni 

poziomu aktualnego wynagrodzenia rynkowego w podobnych sytuacjach (czyli, gdy będzie 

zawyŜone w stosunku do rynkowego). Natomiast, jak wynika z Noty Komisji z 16 lipca 2007 

r., próg wynagrodzenia  wysokości 2% odzwierciedla aktualne rynkowe wynagrodzenie. 

Przyjmując, Ŝe ustalone w Rozporządzeniu 1828/2006 progi będą odzwierciedlać wartość 

rynkową, zapłata wynagrodzenia w takiej wysokości nie powinna stanowić pomocy 

publicznej dla instrumentów inŜynierii finansowej.  

 

W kontekście powyŜszego naleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe wysokości wynagrodzenia 

wskazane w Rozporządzeniu 1828/2006 są maksymalne (chyba, Ŝe otwarta procedura 

przetargowa wskaŜe, Ŝe konieczne jest wypłacenie wyŜszego wynagrodzenia). Dlatego teŜ 

Komisja oczekuje, Ŝe MA lub HF będą jeszcze negocjować wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie zgodnie z zasadami rynkowymi. 

 

Jak juŜ powyŜej wspomniano, nie moŜna wykluczyć sytuacji, w której oferenci chcący pełnić 

funkcję HF lub UDF wskaŜą w swoich ofertach, Ŝe wynagrodzenie powinno być wyŜsze od 

przewidzianego w Rozporządzeniu 1828/2006. Przyjmując jednak, Ŝe wybór HF lub UDF 

będzie następował na podstawie otwartej (transparentnej) procedury, to równieŜ 

wynagrodzenie wyŜsze od przewidzianego w przepisach nie powinno stanowić 

niedozwolonej pomocy publicznej (powinno być uznane za rynkowe). 

 

3.7 Wspólne powoływanie HF/UDF przez podmioty publi czne i prywatne, 

bądź angaŜowanie si ę podmiotów publicznych (a co za tym idzie 

środków publicznych) w ju Ŝ istniej ące podmioty, mog ące spełnia ć rol ę 

HF/UDF 

 

Jak juŜ zostało powyŜej wspomniane, nie istnieją regulacje przyjmujące, Ŝe kaŜda 

działalność podmiotów publicznych (podmiotów dysponujących środkami publicznymi) musi 

wiązać się z ryzykiem udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. JeŜeli podmiot publiczny 

(dysponujący środkami publicznymi) będzie działał na rynku (inwestował, udzielał poŜyczek, 

gwarancji itp.) tak jak kaŜdy inny prywatny inwestor, wtedy jego działanie będzie 

zakwalifikowane do działań rynkowych, nie związanych z ryzykiem udzielenia niedozwolonej 

pomocy publicznej.  

 

Tak więc po to, aby ustalić czy przystąpienie przez podmiot dysponujący środkami 

publicznymi do HF lub UDF będzie wiązało się z ryzykiem otrzymania przez fundusze 
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niedozwolonej pomocy publicznej, naleŜy ustalić, czy spełniony będzie test prywatnego 

inwestora. 

 

Przystępowanie podmiotów dysponujących środkami publicznymi do innych podmiotów 

moŜe być, w określonych sytuacjach, uznane za udzielenie temu podmiotowi pomocy 

publicznej. Będzie to miało miejsce wtedy, kiedy np.: podmiot publiczny zainwestuje w 

spółkę, która będzie w takiej sytuacji finansowej, Ŝe Ŝaden prywatny inwestor nie 

zdecydowałby się na podobną inwestycję z uwagi na jej złą kondycję finansową.  

 

W Komunikacie z 1984 r. (Biuletyn KE 9-1984) odnośnie udziałów władz publicznych w 

kapitale spółki (podstawowym dokumencie regulującym te kwestie) Komisja podkreśla, Ŝe z 

uwagi na zasadę równości pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, jej działanie nie 

moŜe w Ŝaden sposób karać ani faworyzować władz publicznych (np.: gminy), które wnoszą 

do spółek kapitał akcyjny. Dodatkowo, Komisja nie powinna wypowiadać się na temat 

wyboru sposobu finansowania, którego dokonują spółki (poŜyczka czy akcje).  

 

Komisja wyróŜnia cztery rodzaje sytuacji, w których władze publiczne mogą mieć moŜliwość 

nabycia udziałów w kapitale spółek: (i) utworzenie spółki, (ii) częściowe lub całkowite 

przeniesienie własności z sektora prywatnego do publicznego, (iii) w przypadku istniejącego 

przedsiębiorstwa publicznego, wniesienie nowego kapitału lub przekształcenie funduszy 

utworzonych z dotacji w kapitał, (iv) w przypadku istniejącej spółki sektora prywatnego, 

uczestnictwo w zwiększeniu kapitału akcyjnego.  

 

W związku z powyŜszym, Komisja wyróŜnia następujące przypadki: 

 

1) zwykłe, częściowe lub całkowite nabycie udziału w kapitale istniejącej spółki, bez 

wnoszenia nowego kapitału, nie stanowi pomocy dla danej spółki; 

2) pomoc publiczna nie występuje równieŜ wtedy, gdy wniesienie nowego kapitału 

następuje w okolicznościach, które byłyby moŜliwe do zaakceptowania dla prywatnego 

inwestora działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. MoŜe to mieć 

zastosowanie w przypadku, w którym: 

- następuje utworzenie nowej spółki, w której władze publiczne kontrolują cały 

kapitał, bądź teŜ większościowy lub mniejszościowy pakiet akcji, pod 

warunkiem, Ŝe władze stosują te same kryteria, co dostawca kapitału w 

normalnych warunkach gospodarki rynkowej; 

- następuje wniesienie nowego kapitału do przedsiębiorstwa publicznego, pod 

warunkiem, Ŝe ów nowy kapitał odpowiada nowym potrzebom inwestycyjnym 
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oraz bezpośrednio z nimi związanym kosztom, Ŝe przemysł w obrębie którego 

działa dane przedsiębiorstwo, nie cierpi na strukturalną nadwyŜkę mocy 

produkcyjnych na wspólnym rynku oraz Ŝe sytuacja finansowa 

przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeŜeń; 

- ma nastąpić zwiększenie udziału publicznego w spółce, pod warunkiem, Ŝe 

wnoszony kapitał jest proporcjonalny do liczby udziałów posiadanych przez 

władze oraz następuje jednocześnie z wniesieniem kapitału przez prywatnego 

udziałowca; udział prywatnego inwestora musi mieć realne znaczenie; 

- strategiczna natura inwestycji pod względem rynków lub dostaw pozwala 

traktować nabycie pakietu akcji jako normalne zachowanie dostawcy kapitału, 

pomimo, Ŝe rentowność jest opóźniona w czasie; 

- potencjał rozwojowy spółki otrzymującej pomoc, przejawiający się w zdolności 

generowania innowacji przez wszelkiego rodzaju inwestycje, pozwala 

traktować tę operację jako inwestycję związaną ze szczególnym ryzykiem, 

lecz mogącą się w ostateczności opłacić. 

 

Natomiast pomoc publiczna będzie występować, gdy wniesienie nowego kapitału następuje 

w okolicznościach, które nie byłyby moŜliwe do przyjęcia dla prywatnego inwestora 

działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Dzieje się tak w przypadku:  

 

- w którym sytuacja finansowa spółki a w szczególności struktura i objętość 

ciąŜącego na niej długu, nie pozwala oczekiwać w rozsądnym terminie 

normalnego zysku (w postaci dywidendy lub zysków kapitałowych) od 

zainwestowanego kapitału;  

- w którym, ze względu na niewystarczający przepływ środków pienięŜnych, o 

ile nie z innego powodu, spółka nie byłaby w stanie pozyskać funduszy 

potrzebnych do programu inwestycyjnego na rynku kapitałowym;  

- w którym udział ma charakter krótkoterminowy, z okresem obowiązywania i 

ceną sprzedaŜy określonymi z góry tak, Ŝe zysk dla dostawcy kapitału jest 

zdecydowania niŜszy, niŜ mógłby on oczekiwać od inwestycji na rynku 

kapitałowym przy podobnym okresie;  

- w którym udział władz publicznych obejmuje przejęcie lub kontynuację całości 

lub części nieefektywnych działań spółki w złej kondycji poprzez utworzenie 

nowej osoby prawnej;  

- w którym, wniesienie kapitału do spółek, których kapitał podzielony jest 

pomiędzy prywatnych i publicznych akcjonariuszy, sprawia, Ŝe udział 

publiczny osiąga znacznie wyŜszy poziom niŜ pierwotnie, zaś stosunkowy 
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brak zaangaŜowania prywatnych udziałowców jest w znacznym stopniu 

spowodowany niepewnymi perspektywami uzyskania przez spółki dochodu;  

- w którym wielkość udziału przekracza rzeczywistą wartość (aktywa netto plus 

wartość firmy lub wartość know-how) spółki. 

 

Komisja podkreśla, Ŝe nawet jeŜeli nabycie udziału następuje w sposób opisany w jednym z 

dwóch ostatnich przypadków, a jest to udział w małym lub średnim przedsiębiorstwie, które z 

racji swej wielkości nie jest zdolne zapewnić odpowiedniego zabezpieczenia na prywatnym 

rynku finansowym, lecz którego perspektywy zdają się uzasadniać udział publiczny 

przekraczający jego aktywa netto lub prywatne inwestycje, to nie będzie to stanowiło pomocy 

publicznej. 

 

Komisja bardzo wyraźnie podkreśla, Ŝe w przypadku, gdy oczywistym jest, przy 

zastosowaniu wytycznych zawartych w Komunikacie z 1984 r., Ŝe władza publiczna która 

wnosi do spółki kapitał poprzez nabycie w niej udziałów, nie dostarcza jedynie kapitału 

akcyjnego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej, to ten przypadek powinien być 

rozpatrzony w świetle art. 87 TWE (czyli czy wsparcie nie stanowi niedozwolonej pomocy 

publicznej).  

 

Natomiast przy rozwaŜaniu, czy  beneficjentem niedozwolonej pomocy publicznej moŜe być 

w takiej sytuacji udziałowiec/współfinansujący HF lub UDF trzeba ustalić, czy taki podmiot 

będzie uprzywilejowany w stosunku do swoich konkurentów z tytułu przystąpienia do 

funduszu, w który kapitałowo zaangaŜuje się podmiot publiczny (dysponujący środkami 

publicznymi).   

 

Z uwagi na fakt, Ŝe udziałowcy nie będą otrzymywać Ŝadnych bezpośrednich korzyści z 

funkcjonowania JESSICA w takim sensie, Ŝe na etapie funkcjonowania funduszy nie będą do 

nich wpływać środki publiczne oraz, Ŝe beneficjentami mogą być ewentualnie HF/UDF 

wydaje się, Ŝe samo zaangaŜowanie się w fundusze nie powinno wiązać się z uzyskaniem 

przez nie niedozwolonej pomocy publicznej. Natomiast nie moŜna wykluczyć, Ŝe trzeba 

będzie zbadać, czy na etapie zwrotu z inwestycji udziałowiec funduszu nie otrzymuje 

niedozwolonej pomocy publicznej. MoŜe bowiem wystąpić taka sytuacja, w której dany 

podmiot (np. bank) godzi się na inwestycję w fundusz pod warunkiem uzyskania większego 

zwrotu z zainwestowanych przez siebie środków, w porównaniu do stopy zwrotu 

przypadającej na środki otrzymane z JESSICA. Wydaje się, Ŝe moŜna to ryzyko próbować 

zmniejszyć poprzez odpowiednią konkurencyjną procedurę wyboru udziałowców funduszy. 

Nie wyklucza to sytuacji, w której ewentualnym beneficjentem takiego zaangaŜowania mogą 
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być same fundusze, które mogą uzyskać od udziałowców/współfinansujących kapitał na 

zasadach uprzywilejowanych (co zostało omówione powyŜej). 

 

 

 

3.8  Udzielanie gwarancji przez władze publiczne 

 

W przypadku gwarancji udzielonej ze środków publicznych, beneficjentem pomocy jest 

zazwyczaj kredytobiorca. Udzielenie gwarancji moŜe ułatwić uzyskanie kredytu, niŜszego 

oprocentowania  lub moŜe spowodować zaoferowanie mniejszego zabezpieczenia. Dlatego 

teŜ, jeŜeli za gwarancję nie jest uiszczana premia rynkowa i wpływa ona na wymianę 

handlową pomiędzy państwami członkowskimi stanowić ona będzie niedozwoloną pomoc w 

rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.  

 

W obwieszczeniu w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwowej w formie 

gwarancji Komisja wskazuje, kryteria których spełnienie zapewni, Ŝe indywidualna gwarancja 

nie będzie stanowiła niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE: 

 

- kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych; 

- kredytobiorca mógł w zasadzie uzyskać kredyt na warunkach rynkowych na rynku 

finansowym bez Ŝadnej interwencji państwa; 

- gwarancja jest związana z określoną transakcją, ma ustaloną kwotę maksymalną, nie 

obejmuje więcej niŜ 80% kwoty zaciąganego kredytu lub innego zobowiązania 

finansowego (z wyjątkiem obligacji i instrumentów pochodnych) i nie jest 

nieograniczona; 

- za udzielenie gwarancji opłacono cenę rynkową (która odzwierciedla, między innymi, 

kwotę i czas trwania gwarancji, zabezpieczenie wniesione przez kredytobiorcę, 

sytuację finansową kredytobiorcy, sektor działalności i jego perspektywy, wskaźniki 

niewypłacalności oraz inne warunki ekonomiczne).  

 

Państwowy program gwarancyjny nie będzie stanowił niedozwolonej pomocy publicznej, gdy: 

 

- nie będzie pozwalał na udzielanie gwarancji kredytobiorcom w trudnościach 

finansowych; 

- kredytobiorcy mogliby w zasadzie uzyskać kredyt na warunkach rynkowych na rynku 

finansowym bez Ŝadnej interwencji państwa; 
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- gwarancje są związane z określoną transakcją finansową, mają ustaloną kwotę 

maksymalną, nie obejmują więcej niŜ 80% kwoty kaŜdego zaciąganego kredytu lub 

innego zobowiązania finansowego (z wyjątkiem obligacji i instrumentów podobnych) i 

nie są nieograniczone; 

- warunki programu oparte są na realistycznej ocenie ryzyka, tak by premie opłacane 

przez przedsiębiorstwa korzystające z programu wystarczały do samofinansowania się 

programu; 

- program przewiduje, Ŝe warunki udzielania gwarancji w przyszłości oraz ogólne zasady 

finansowania programu będą przeglądane co najmniej raz w roku; 

- premie pokrywają zarówno zwykłe ryzyka związane z udzieleniem gwarancji, jak i 

koszty administracyjne programu, w tym, o ile kapitał początkowy na uruchomienie 

programu pochodził ze środków państwowych, zwykły zwrot kapitału. 

 

Komisja podkreśla, Ŝe niespełnienie jednego z powyŜszych warunków nie będzie oznaczać, 

Ŝe udzielenie gwarancji będzie automatycznie uznawane za niedozwoloną pomoc publiczną. 

Dlatego teŜ  razie jakichkolwiek wątpliwości, gwarancję indywidualną lub program 

gwarancyjny powinien zostać zgłoszony Komisji (dotyczy to równieŜ gwarancji udzielanych 

przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają działalność, rozwijają się w szybkim tempie lub naleŜą 

do grupy wysokiego ryzyka).  

 

Komisja zbada, czy pomoc w formie gwarancji będzie zgodna ze wspólnym rynkiem biorąc 

pod uwagę zasady i wytyczne dotyczące pomocy horyzontalnej, regionalnej i sektorowej.  

 

Komisja równieŜ wskazała, Ŝe w sytuacji, w której państwa członkowskie nie przestrzegają 

obowiązku uprzedniego zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy (np.: w sytuacji, w której 

jeden z warunków niezbędnych do uznania gwarancji za niewiąŜącą się z udzieleniem 

pomocy nie będzie spełniony) oraz zawieszenia, element pomocy powinien zostać uznany 

za bezprawny w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE. Komisja wyraźnie podkreśla, 

Ŝe w przypadku bezprawnie udzielonej gwarancji, jej beneficjent powinien liczyć się z jej 

zwrotem, nawet gdyby to miało znaczyć ogłoszenie upadłości.  

 

3.9 Dofinansowanie przez UDF konkretnego projektu z e środków programu 

operacyjnego 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 

dnia 30 kwietnia 2004 r., pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym, który 
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uzaleŜnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek 

określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy 

wydawana decyzja jedynie potwierdza nabycie prawa, moŜe być udzielana, jeŜeli akt 

normatywny jest programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję zgodnie z art. 88 

Traktatu WE. Programami pomocowymi mogą być rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego dotyczące udzielania pomocy w ramach regionalnych programów 

operacyjnych.  

 

Co do zasady, projekt programu pomocowego podlega notyfikacji, czyli przekazaniu Komisji 

projektu takiego programu wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy 

publicznej ze wspólnym rynkiem. PowyŜszy obowiązek dotyczy równieŜ zmian w 

zatwierdzonych przez Komisję programach pomocowych. Po podjęciu pozytywnej decyzji 

przez Komisję i po wejściu w Ŝycie, dany program pomocowy moŜe być stosowany. 

 

JeŜeli chodzi o regionalne programy operacyjne, to obowiązujące rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy w regionalnych programach operacyjnych (pomoc 

na inwestycje, pomoc na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców, pomoc na szkolenia, pomoc de minimis) zostały zatwierdzone przez 

Komisję jako programy pomocowe i w ramach tych programów moŜe być udzielana pomoc. 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe wśród programów pomocowych zatwierdzonych przez Komisję, 

nie ma Ŝadnego, który byłby specjalnie przeznaczony dla celów związanych z JESSICA 

(zrównowaŜony rozwój obszarów miejskich). Oczywiście, moŜna korzystać z powyŜszych, 

jednakŜe nie będą one w pełni odpowiadać zapotrzebowaniom i specyfice związanej z 

zakresem JESSICA. 

 

Zwracamy uwagę, Ŝe w trakcie procesu notyfikacji znajduje się projekt rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (projekt z dnia 11 marca 2008 r.). Rozporządzenie to 

wskazuje, Ŝe przez rewitalizację naleŜy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, 

prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, 

społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu 

wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu 

nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o 

charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Jak wskazano w uzasadnieniu tego 

projektu, „w prawie wspólnotowym brak jest specyficznych ram prawnych określających 

warunki udzielania pomocy publicznej w tej dziedzinie. Z tego powodu program pomocowy 
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ustanowiony niniejszym rozporządzeniem będzie podlegał notyfikacji w Komisji Europejskiej 

w oparciu bezpośrednio o art. 87.3 (c) TWE.” 

 

Zgodnie z treścią tego projektu, pomoc taka ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i 

społecznego regionu poprzez wspieranie zrównowaŜonego rozwoju, w tym poprzez 

ograniczenie wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz 

społecznych w obszarach zdegradowanych, w szczególności poprzez nadanie im nowych 

funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i 

kulturalnych. Rozporządzenie wskazuje, Ŝe pomoc moŜe być udzielona na realizację 

projektów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych polegających w szczególności 

na: 

 

- budowie, przebudowie lub renowacji infrastruktury, w tym infrastruktury technicznej 

znajdującej się na obszarze zdegradowanym; 

- renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 

- pracach konserwatorskich i restauratorskich; 

- zakupie i instalacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze 

zdegradowanym.  

 

Projekt rozporządzenia wprowadza warunek, aby projekty realizowane na podstawie 

rozporządzenia stanowiły część programów rewitalizacji, co ma słuŜyć osiągnięciu 

zintegrowanego charakteru podejmowanych na danym obszarze działań.  

 

Beneficjent moŜe uzyskać pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego 

na pokrycie części wydatków kwalifikowanych. Natomiast JESSICA zakłada, Ŝe UDF będzie 

udzielał wsparcia w postaci wkładów własnych, gwarancji i poŜyczek. Trudno którąkolwiek z 

tych form zakwalifikować jako bezzwrotne dofinansowanie, w związku z tym bardzo 

prawdopodobne jest, Ŝe o ile projekt rozporządzenia nie ulegnie zmianie to nie obejmie ono 

pomocy udzielanej w ramach JESSICA. Oznaczać to będzie, Ŝe kaŜdorazowe wsparcie 

udzielone w ramach JESSICA powinno być sprawdzane pod kątem moŜliwości wystąpienia 

niedozwolonej pomocy publicznej.  

 

Nie wyklucza to oczywiście, skorzystania przez potencjalnych beneficjentów z pomocy 

przewidzianej w ramach innych przepisów, wydanych w szczególności na podstawie art. 87 

ust. 3c TWE (np.: wyłączenia grupowe), gdyŜ obowiązujące przepisy o pomocy publicznej 

nie zawierają regulacji poświęconej wyłącznie pomocy udzielanej na rzecz 

zdegenerowanych obszarów miejskich. MoŜna równieŜ rozwaŜyć, czy wsparcie w ramach 
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JESSICA będzie udzielane na finansowanie usług świadczonych w ogólnym interesie 

publicznym (SGEI od angielskiego Services of general economic interest). JeŜeli, zgodnie ze 

Wspólnotowymi ramami dotyczącymi pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 

świadczenia usług publicznych (2005/C 297 29/11/2005) spełnione zostaną następujące 

warunki, rekompensaty z tytułu ich świadczenia nie będą stanowić pomocy państwa: 

(i) przedsiębiorstwo będące beneficjentem musi wywiązywać się ze zobowiązań z tytułu 

świadczenia usług publicznych, przy czym zobowiązania te muszą być jasno 

zdefiniowane, 

(ii) wskaźniki na podstawie których wyliczana jest rekompensata, musza zostać 

ustanowione w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby uniknąć przyznawania 

korzyści gospodarczych beneficjentowi, które dawały by mu przewagę nad 

konkurentami, oraz 

(iii) wysokość rekompensaty nie moŜe przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości 

lub części kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu 

świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i 

rozsądnego zysku, 

(iv) jeŜeli przedsiębiorstwa nie wybiera się zgodnie z procedurą zamówień publicznych, 

poziom rekompensaty powinien być określony na podstawie analizy kosztów, jakie 

typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami 

wywiązywałoby się z tych zobowiązań, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i 

osiągniętego zysku, 

 

W tych Wytycznych Komisja podkreśla, Ŝe państwa członkowskie posiadają szeroki 

margines uznaniowości przy definiowaniu usług, które mogą zostać uznane za świadczone w 

ogólnym interesie gospodarczym. Takimi usługami mogą być np.: usługi związane z 

mieszkalnictwem socjalnym. Zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w 

sprawie stosowania art. 86 ust. 2 TWE do pomocy państwa w formie rekompensaty  tytułu 

świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, „niewielkie 

rekompensaty przyznane przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie 

gospodarczym, których obrót jest ograniczony, nie wpływają na rozwój handlu i konkurencję 

w sposób pozostający  sprzeczności z interesem Wspólnoty.” Komisja uznaje, Ŝe 

przedsiębiorstwa zajmujące się mieszkalnictwem socjalnym, zobowiązane do realizacji 

zadań związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym, posiadają 

cechy szczególne, które naleŜy uwzględnić. W związku z tym, takie przedsiębiorstwa, 

zapewniające mieszkania dla obywateli znajdujących się w gorszym połoŜeniu lub mniej 

uprzywilejowanych grup społecznych, które nie posiadają wystarczających środków, aby 
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pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych, powinny być objęte zwolnieniem z obowiązku 

zgłoszenia określonym w pomocy publicznej, nawet jeśli kwota rekompensaty, którą 

otrzymują, przekracza progi określone w tej decyzji, jeśli wykonywane usługi zostały uznane 

przez państwo członkowskie za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. 

 

3.10 Skutki naruszenia przepisów o pomocy publiczne j dla wydatkowania 

środków w ramach JESSICA 

 

Sposób dochodzenia zwrotu bezprawnie przyznanej pomocy uregulowany jest w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE. NaleŜy podkreślić, Ŝe postępowanie będzie 

prowadzone w stosunku do państwa członkowskiego, a nie bezpośrednio podmiotu 

udzielającego pomocy czy teŜ beneficjenta. 

 

W przypadku, gdy Komisja uzyska informację dotyczącej domniemanej pomocy przyznanej 

bezprawnie, zobowiązana jest do bezzwłocznego zbadania otrzymanych informacji. Po 

umoŜliwieniu zainteresowanemu państwu złoŜenia uwag, Komisja moŜe podjąć decyzję 

nakazującą państwu: 

 

- zawieszenie wszelkiej pomocy przyznanej bezprawnie do momentu podjęcia przez 

Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem („nakaz 

zawieszenia”); 

- tymczasową windykację jakiejkolwiek pomocy przyznanej bezprawnie do momentu 

podjęcia przez Komisję decyzji o zgodności takiej pomocy ze wspólnym rynkiem 

(„nakaz windykacji”), jeŜeli zostaną spełnione szczegółowo określone kryteria. 

 

W sytuacji, gdy podjęte zostały negatywne decyzje w sprawach pomocy przyznanej 

bezprawnie, Komisja podejmuje decyzję, Ŝe zainteresowane państwo podejmie wszelkie 

konieczne środki w celu windykacji pomocy od beneficjenta („decyzja o windykacji”). 

Windykacja powinna zostać przeprowadzona bezzwłocznie i zgodnie z procedurami 

przewidzianymi w prawie krajowym zainteresowanego państwa pod warunkiem, Ŝe 

przewidują one bezzwłoczne i skuteczne wykonanie decyzji Komisji.  

 

Okres przedawnienia wynosi 10 lat i rozpoczyna się w dniu, w którym przyznano bezprawnie 

pomoc beneficjentowi. Bieg przedawnienia przerywa jakiekolwiek działanie, podejmowane 

przez Komisję lub przez dane państwo na wniosek Komisji odniesieniu do pomocy 

przyznanej bezprawnie. 
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ZAGADNIENIE nr 4 

 

NaleŜy rozwaŜyć czy będzie miało zastosowanie, a jeŜeli tak to jak będzie stosowane (w 

jakim zakresie) Prawo zamówień publicznych na wszystkich trzech etapach inwestycji 

dokonywanych w ramach programu JESSICA. 

 

Kontekst: Pod uwagę wziąć naleŜy w szczególności ograniczone doświadczenie instytucji 

zarządzających (MA) w zlecaniu usług menedŜerskich/finansowych. Szczególną uwagę 

zwrócić naleŜy na to w jakim zakresie stosowanie procedur zamówień publicznych moŜe 

ograniczyć ryzyko niedopuszczalnej pomocy publicznej w korzystaniu z instrumentów 

dostępnych w ramach inicjatywy JESSICA. 

 

4.1  Pojęcie „zamówienia publicznego” 

 

Zasady oraz tryb udzielania zamówień publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”). 

 

Zgodnie z art. 2 pkt. 13 PZP pod pojęciem „zamówienia publicznego” rozumieć naleŜy 

umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane.  

 

Ta kluczowa dla zastosowania PZP definicja kładzie nacisk na odpłatną umowę jako 

formalnoprawną podstawę udzielenia zamówienia publicznego. Regulacją PZP nie są zatem 

objęte przypadki świadczenia usług/dostaw/robót budowlanych na innej podstawie niŜ 

umowa odpłatna, np. na podstawie uŜyczenia lub darowizny. Co do  zasady nie jest równieŜ 

istotny charakter środków, z jakich następuje odpłatność za wykonanie zamówienia – nie ma 

znaczenia czy są to środki własne zamawiającego, czy np. uzyskane w drodze kredytu lub 

poŜyczki.  

 

Jednocześnie, uznać naleŜy (choć spotyka się w tym zakresie odmienne poglądy), iŜ 

przepisami PZP nie są objęte sytuacje, w których zamawiający otrzymuje świadczenia, za 

które płaci ktoś inny. Przepisy PZP słuŜą bowiem kontrolowaniu wydatkowania środków 

przez określone w ustawie kategorie podmiotów. Celem wprowadzenia szczególnych 

procedur wyłaniania wykonawców jest racjonale wydatkowanie środków pienięŜnych, a więc 

uzyskanie jak najlepszych usług, dostaw, czy robót budowlanych za jak najkorzystniejszą 
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cenę. Tym samym, jeŜeli zamawiający nie wydatkuje Ŝadnych środków, to brak jest podstaw 

do stosowania procedur zamówień publicznych.  

 

4.2  Kto i w jakim zakresie obowi ązany jest do stosowania procedur PZP  

 

Ustawowy katalog zamawiaj ących  

PZP definiuje równieŜ pojęcie „zamawiającego”. I tak zgodnie z art. 2 pkt. 12 PZP, przez 

„zamawiającego” rozumieć naleŜy osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy.  

 

Zamknięty katalog podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów PZP zawarty został 

natomiast w art. 3 PZP. W kontekście inicjatywy JESSICA w grę wchodzić mogą następujące 

kategorie podmiotów obowiązanych do stosowania szczególnych procedur zamówieniowych: 

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych; 

2) inne niŜ określone w pkt. 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej; 

3) inne niŜ określone w pkt. 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 

przemysłowego ani handlowego, jeŜeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz 

w pkt. 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 

a) finansują je w ponad 50 % lub 

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego; 

3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 

3. 
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Ad. 1) 

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zalicza do sektora finansów publicznych 

m.in. organy administracji rządowej (np. Radę Ministrów, wojewodę), organy kontroli 

państwowej, gminy, powiaty i samorząd województwa, jednostki budŜetowe, zakłady 

budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budŜetowych, państwowe i samorządowe 

fundusze celowe oraz osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa 

handlowego, np. Agencja Mienia Wojskowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). 

 

Ad. 2) 

Do jednostek tych zaliczyć moŜna przykładowo jednostki organizacyjne Wojska, czy Policji, a 

takŜe Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.  

 

Ad. 3) 

W tej kategorii zamawiających mieszczą się osoby prawne niezaliczone do sektora finansów 

publicznych, lecz które są przez ten sektor kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio w 

sposób określony w ustawie (np. podmioty z tego sektora finansują je w ponad 50% lub 

posiadają ponad połowę udziałów albo akcji w tych osobach prawnych). Osoby te nazywane 

są podmiotami prawa publicznego.    

 

PowyŜszy przepis eksponuje dwa elementy istotne dla określenia obowiązku stosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych: 

a) podmiotowy  (określony wpływ sektora publicznego), oraz 

b) przedmiotowy (zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym niemających 

charakteru przemysłowego ani handlowego). 

O ile element podmiotowy podlega dość łatwej weryfikacji, o tyle ocena elementu 

przedmiotowego rodzi wiele trudności. PZP nie zawiera definicji pojęcia „potrzeb o 

charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego”. Jest 

ono jednak przedmiotem komentarzy i orzecznictwa, zwłaszcza na gruncie dyrektyw 

wspólnotowych, z których zostało przejęte do PZP.  

 

Odnosząc się w swoich orzeczeniach do pojęcia potrzeb o charakterze powszechnym 

niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, ETS wskazuje, Ŝe: 

� pojęcie to obejmuje swoją treścią potrzeby, które dany podmiot musi zaspokajać 

obligatoryjnie (nawet jeśli mogą być zaspokajane przez przedsiębiorstwa prywatne); 
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� które z przyczyn związanych z interesem ogólnym Państwo decyduje się zaspokoić 

samo albo na których zaspokajanie Państwo chce wywierać decydujący wpływ1; 

� instytucja prawa publicznego zaspokajająca potrzeby o charakterze powszechnym 

niemające charakteru handlowego lub przemysłowego moŜe kierować się względami 

innymi niŜ ekonomiczne, a jej działalność nie jest nastawiona na maksymalizację 

zysku2; 

� nie jest osobą prawa publicznego podmiot, który jest zarządzany zgodnie z kryteriami 

efektywności, wydajności oraz opłacalności, a ponadto działa w konkurencyjnym 

środowisku3; 

� pojęcie „instytucji prawa publicznego” powinno być rozumiane funkcjonalnie; istotne 

jest, jaka działalność jest wykonywana w danym momencie przez określony podmiot4 - 

w tym kontekście jakkolwiek przepisy np. umowy czy innego rodzaju aktu 

załoŜycielskiego danego podmiotu mogą mieć istotne znaczenie dla określenia celu 

jego powołania, to jednocześnie kluczową wagę musi mieć analiza aktualnie 

prowadzonej działalności.  

 

Wypowiadając się w sprawie definicji „instytucji prawa publicznego” ETS wielokrotnie 

przywoływał ogólną zasadę, zgodnie z którą interpretując zakres podmiotowy dyrektyw, mieć 

naleŜy na względzie ich generalny cel. Celem tym jest natomiast otwarcie krajowych rynków 

zamówień publicznych na konkurencję przedsiębiorców z innych krajów członkowskich. W 

opinii Trybunału, pojęcia wyznaczające zakres podmiotowy dyrektyw powinny być w związku 

z tym interpretowane szeroko i funkcjonalnie. W zasadzie przy kaŜdej wątpliwości ETS 

skłaniał się ku szerokiej interpretacji omawianych pojęć.  

 

Ad. 3a)  

Do stosowania ustawy obowiązane są równieŜ związki podmiotów z sektora finansów 

publicznych lub związki podmiotów prawa publicznego. Związek taki powinien posiadać 

odrębną od swoich członków osobowość prawną.  

 

Wyłączenia przedmiotowe 

PZP przewiduje szereg wyłączeń o charakterze przedmiotowym w  stosowaniu przepisów 

PZP. W kontekście JESSICA rozwaŜyć naleŜy następujące przepisy: 

                                                 
1 Orzeczenie w sprawie C-360/96,Gemeente Arnhem i Gemeente Rheden v. BFI Holding BV.  
2 Orzeczenie w sprawie C-283/00, Komisja przeciwko Hiszpanii. 
3 Orzeczenie wydane w połączonych sprawach C-223/99 i C-260/99. 
4 Orzeczenie w sprawie C-470/99, Uniwersale Bau. 
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� art. 4 pkt. 1a) PZP , zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych 

na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od 

określonej w ustawie; 

� art. 4 pkt. 6 PZP, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do przyznawania dotacji ze 

środków publicznych, jeŜeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw. 

 

4.3  Zastosowanie procedur PZP do poszczególnych et apów inwestowania w 

ramach inicjatywy JESSICA  

 

Kwestią kluczową jest odpowiedź na pytanie, czy w kontekście dokonywanych w ramach 

programu JESSICA inwestycji będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym w 

rozumieniu PZP, a jeŜeli tak to jakie procedury i w jakim zakresie powinny być stosowane.  

 

Pod ocenę wziąć naleŜy inwestycje dokonywane na trzech następujących poziomach: 

a) przez MA na rzecz HF; 

b) przez MA lub HF na rzecz UDF; 

c) przez UDF na rzecz projektów kwalifikowanych do skorzystania z funduszy w ramach 

programu JESSICA. 

 

Ad. a)  Zawarcie umowy przez MA z HF  

Na tym etapie MA zawierać będzie z HF tzw. umowę o finansowaniu (funding agreement), 

na podstawie której HF zarządzać będzie środkami przekazanymi mu przez MA z krajowych 

lub regionalnych programów operacyjnych, a następnie będzie je inwestować w konkretne 

UDF. 

 

Zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r., 

określenie „instytucja zarządzająca” oznacza właściwego ministra, ministra właściwego do 

sprawa rozwoju regionalnego lub w przypadku regionalnego programu operacyjnego zarząd 

województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. 

Podmioty powołane do pełnia funkcji instytucji zarządzającej (MA) posiadają status jednostek 

sektora finansów publicznych. Co za tym idzie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 PZP, 

instytucje zarz ądzające posiadaj ą status zamawiaj ącego. 

 

Jak wskazaliśmy, zamawiający stosują przepisy PZP jedynie w przypadku zawierania z 

wykonawcami umów odpłatnych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane. Zbadać zatem naleŜy po pierwsze (i) jaki jest przedmiot umowy o finansowaniu, 
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a po drugie (ii) czy ma ona charakter odpłatny, a jeśli tak, to (iii) jaki podmiot wydatkuje 

środki. 

 

Określając przedmiot umowy o finansowaniu odnieść się naleŜy do zamieszczonej w PZP 

definicji „dostaw” oraz „usług”. Przez „dostawy” rozumieć naleŜy nabywanie rzeczy, praw 

oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaŜy, dostawy, najmu, 

dzierŜawy oraz leasingu. Przez „usługi” rozumieć natomiast naleŜy wszelkie świadczenia, 

których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.  

 

Przyjąć moŜna, iŜ niezaleŜnie od formy prawnej, w jakiej występować będzie HF, 

przedmiotem umowy o finansowaniu będzie świadczenie na rzecz MA usług  w postaci 

zarządzania środkami z programów operacyjnych oraz zastępowania MA w przekazywaniu 

tych środków do konkretnych UDF.  

 

Jak wynika z przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, za zarządzanie 

środkami przekazanymi HF z programów operacyjnych, HF otrzymywał będzie 

wynagrodzenie, które z punktu widzenia MA stanowić będzie koszt zarządzania. Umowa o 

finansowaniu zawierana przez MA z HF będzie zatem umową odpłatn ą. Wynagrodzenie HF 

pokrywane będzie przez MA ze środków programu operacyjnego, stanowiących środki 

publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

 

Podsumowuj ąc wyra Ŝamy pogl ąd, iŜ co do zasady, umowa o finansowaniu zawierana 

przez MA z HF b ędzie stanowiła zamówienie publiczne na usługi w roz umieniu 

przepisów PZP. Co za tym idzie wybór HF, z którym p odpisana zostanie  umowa, 

nast ąpić powinien w drodze konkurencyjnego post ępowania zamówieniowego 

 

Do powyŜszego zagadnienia naleŜy się równieŜ odnieść w kontekście rozwaŜań ewentualnej 

dotacji rozwojowej, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych dla HF (vide zagadnienie 6 

niniejszego Raportu). NaleŜy zatem zwrócić uwagę, iŜ jakkolwiek zgodnie z art. 4 pkt. 7 PZP 

przyznanie dotacji zwolnione jest z reŜimu tej ustawy to wydaje się, Ŝe zwolnienie takie nie 

będzie obejmować umowy o finansowaniu w zakresie, w jakim jej przedmiotem będzie 

odpłatne świadczenie usług na rzecz MA przez HF ( w odniesieniu do umowy pomiędzy MA 

a UDF nasze wnioski w przedmiotowym zakresie są toŜsame). 

 

Zbadać następnie naleŜy, czy powyŜsza generalna teza  (wybór HF podlega PZP) znajdzie 

zastosowanie równieŜ w przypadku EBI. Naszym zdaniem bronić moŜna poglądu, 

iŜ szczególny status EBI jako instytucji wspólnotowej powołanej do Ŝycia na mocy Traktatu 
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Rzymskiego, której działalność polega na wdraŜaniu załoŜeń Unii Europejskiej, sprawia, iŜ 

stosunki prawne pomiędzy EBI oraz jego członkami (Państwami Członkowskimi, w tym z 

Polską) są regulowane wyłącznie przez tzw. prawo pierwotne (tj. postanowienia Traktatu 

stanowiące podstawę działania EBI). Stąd teŜ, moŜna podnosić, iŜ procedury przewidziane w 

przepisach PZP odnoszące się przecieŜ do rynku usług, dostaw i robót budowlanych, na 

którym konkurują ze sobą wykonawcy, nie dotyczą tej szczególnej (uprzywilejowanej) więzi 

pomiędzy EBI i państwami – członkami Banku. Co za tym idzie, na gruncie polskim, 

powierzenie EBI funkcji HF nastąpić mogłoby, wydaje się, w oparciu o Rozporządzenie Rady 

1083/2006 oraz artykuł 159 Traktatu (bez stosowania procedur zamówieniowych), który 

stanowi integralną część naszego porządku prawnego i zgodnie z którym „[…] Przy 

formułowaniu i urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele określone 

w artykule 1585 i przyczynia się do ich realizacji. Wspólnota wspiera takŜe osiąganie tych 

celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych 

(Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych.”  

 

Skoro procedury prawa zamówień publicznych nie znajdują zastosowania z uwagi na 

szczególny mandat posiadany przez EBI, to naszym zdaniem uznać naleŜałoby, iŜ w tym 

szczególnym przypadku umowa zawarta przez MA z EBI nie będzie zamówieniem 

publicznym na usługi .  

 

Pomimo istnienia argumentów pozwalających bronić powyŜszej interpretacji, to nie moŜna 

całkowicie wykluczyć ryzyka jej zakwestionowania np. przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych (zwłaszcza z uwagi na dość innowacyjny, a zarazem skomplikowany 

mechanizm wspierania projektów miejskich w ramach JESSICA). 

 

Nawet gdyby uznać, Ŝe umowa o finansowaniu zawierana przez MA z EBI jest zamówieniem 

publicznym na usługi na gruncie PZP, to szczególny status EBI powoduje, Ŝe naleŜy 

rozwaŜyć czy zastosowania nie znajdzie:  

wyłączenie z art. 4 pkt. 1 lit. a) PZP, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień 

udzielanych na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od 

określonej w ustawie. Twierdzić moŜna bowiem, iŜ skoro EBI utworzony został z woli Państw 

Członkowskich (które są jego członkami) na mocy postanowień Traktatu Rzymskiego jako 

                                                 
5  Zgodnie z art. 158 Traktatu, „W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty, rozwija ona i 

prowadzi działania słuŜące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej i społecznej. W szczególności 
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bank wspólnotowy, wyposaŜony w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, a 

takŜe przywileje i immunitety (takie same jak posiadane przez Wspólnoty Europejskie), to 

posiada on status organizacji międzynarodowej (pochodny do samej Unii Europejskiej). Bank 

ten działa w oparciu o szczególne reguły (procedury) wynikające z Traktatu oraz jego statutu. 

Aby jednak omawiane wyłączenie znalazło zastosowanie, naleŜałoby potwierdzić, iŜ te 

procedury regulują nie tylko udzielanie przez EBI kredytów i gwarancji (chodzi tu o 

szczególne warunki, które spełnić musi potencjalny beneficjent środków EBI, aby te środki 

uzyskać) lecz odnoszą się równieŜ do „ubiegania się” przez MA o zawarcie z EBI umowy o 

finansowaniu. Tymczasem jak się wydaje, w analizowanej sytuacji to EBI ubiegać się będzie 

niejako o powierzenie mu funkcji HF przez konkretną MA, która z istoty rzeczy nie będzie 

poddawana Ŝadnym dodatkowym weryfikacjom w oparciu o określone procedury i to 

odmienne od tych przewidzianych w PZP. 

 

Ad. b) Zawarcie umowy przez MA (lub HF) z UDF 

Na tym etapie MA (lub HF) zawierać będzie z poszczególnymi UDF umowy o finansowaniu, 

na podstawie których UDF inwestować będą środki znajdujące się w ich dyspozycji w 

projekty objęte zintegrowanym planem zrównowaŜonego rozwoju obszarów miejskich, w tym 

w projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewidzianymi przez 

przepisy wspólnotowe formami inwestowania przez UDF będą natomiast: kapitał własny, 

poŜyczki lub gwarancje.  

 

Jak juŜ wskazaliśmy, MA posiada na gruncie przepisów PZP status zamawiającego. Status 

HF uzaleŜniony natomiast będzie od tego, czy HF będzie podmiotem czysto prywatnym (np. 

komercyjnym bankiem), czy teŜ będzie podlegał (bezpośrednio lub pośrednio) w sposób 

określony w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP wpływowi sektora finansów publicznych. W pierwszym 

przypadku HF nie będzie zamawiającym w rozumieniu PZP, a co za tym idzie nie będzie 

obowiązany do stosowania szczególnych procedur w tej ustawie przewidzianych. Natomiast 

przy drugim wariancie, spełnione byłyby w naszej ocenie przesłanki do zakwalifikowania 

takiego HF do kategorii zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP.  

 

W tej grupie zamawiających mieszczą się osoby prawne (i) utworzone w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego 

ani handlowego, jeŜeli (ii) podmioty z sektora finansów publicznych, pojedynczo lub 

wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 

a) finansują je w ponad 50 % lub 

                                                                                                                                                         
Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju róŜnych regionów oraz 
zacofania regionów lun wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.”  
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b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego. 

 

JeŜeli chodzi o wpływ sektora finansów publicznych na HF, to najprostszym jego przykładem 

moŜe być posiadanie przez gminę (lub inną jednostkę samorządu terytorialnego) ponad 

połowy udziałów lub akcji HF funkcjonującego w formie spółki kapitałowej. NiezaleŜnie 

natomiast o formy prawnej, w jakiej występować będzie HF, przyjąć naleŜy, iŜ celem jego 

powołania będzie w kaŜdym przypadku zaspokajanie potrzeb powszechnych niemających 

charakteru przemysłowego ani handlowego.  Świadczą o tym następujące okoliczności: 

� zadaniem HF będzie zastępowanie MA w zarządzaniu środkami z programów 

operacyjnych oraz w ich inwestowaniu w poszczególne UDF. HF przejmuje zatem 

niejako część zadań, które naleŜą do obowiązków instytucji zarządzającej; 

� pomimo, iŜ działalność HF ma być odpłatna – moŜe przynosić zyski, to przynajmniej 

z punku widzenia podmiotów z sektora finansów publicznych przystępujących do HF, 

to nie zyski lecz profesjonalne zarządzanie środkami z programów operacyjnych 

będzie nadrzędnym celem działalności HF;  

� niewątpliwie działalność HF leŜy w kręgu zainteresowania zarówno Państwa jak i 

jednostek samorządu terytorialnego; 

� jak rozumiemy, inwestując w konkretne UDF, HF kierował się będzie nie tylko 

względami ekonomicznymi.  

 

Podsumowując, przyjąć naleŜy, iŜ gdyby sektor finansów publicznych wpływał na działalność 

HF w sposób opisany w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP, wówczas HF posiadał będzie, naszym 

zdaniem, status zamawiającego, o którym mowa w przywołanym przepisie. W konsekwencji, 

zawierając umowy odpłatne, których przedmiotem będą usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, HF o takim statusie obowiązany będzie stosować procedury PZP. Pozostaje 

zatem badać, czy umowy zawierane przez HF w kontekście JESSICA kwalifikować naleŜy 

jako zamówienia publiczne (tj. umowy odpłatne, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane).  

 

Oceny wymaga: (i) przedmiot umowy zawieranej na tym poziomie między MA (lub HF) a 

UDF, (ii) czy ma ona charakter odpłatny, a jeśli tak, to (iii) jaki podmiot wydatkuje środki.   

 

Opierając się na przywołanej juŜ wcześniej definicji „dostaw” oraz „usług”, przyjąć naleŜy, iŜ 

niezaleŜnie od formy prawnej, w jakiej występować będzie UDF, przedmiotem umowy o 
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finansowaniu będzie świadczenie przez UDF usług  w postaci inwestowania środków z 

programu operacyjnego w projekty objęte zintegrowanym planem zrównowaŜonego rozwoju. 

Podobnie jak w przypadku HF, jest to swego rodzaju zarządzanie środkami przekazanymi 

UDF przez MA (lub przez MA „za pośrednictwem” HF).  

 

Jak wynika z przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, za zarządzanie 

środkami przekazanymi UDF z programów operacyjnych, UDF otrzymywał będzie 

wynagrodzenie, które stanowić będzie koszt zarządzania. Umowa o finansowaniu zawierana 

z UDF będzie zatem co do zasady umową odpłatn ą.  

 

W przypadku, gdy umowa z UDF zawierana będzie przez MA, wówczas wynagrodzenie UDF 

pokrywane będzie przez MA ze środków programu operacyjnego. W tym układzie 

podmiotowym, umowa o finansowaniu będzie zatem niewątpliwie zamówieniem publicznym. 

Pewne wątpliwości pojawiają się natomiast w wariancie, w którym umowę z UDF zawierać 

będzie HF. Mianowicie, rodzi się pytanie o to, który podmiot jest w takim układzie 

zamawiającym – MA, który przekazuje środki z programu na rzecz HF, który tymi środkami 

jedynie zarządza, czy raczej HF, który zawiera z UDF umowę i wypłaca mu wynagrodzenie 

ze środków przekazanych przez MA z programów operacyjnych, których HF jest 

beneficjentem. Wydaje się, Ŝe to HF jest wówczas zamawiającym i to z jego środków 

(środków, którymi dysponuje jako beneficjent) pokrywa on wynagrodzenie UDF. W 

konsekwencji moŜna przyjąć (aczkolwiek ze świadomością ryzyka odmiennej interpretacji), 

Ŝe równieŜ w tym układzie będziemy mieli do czynienia z umową odpłatną, a jeŜeli HF 

posiadał będzie status zamawiającego to wówczas zawierana przez niego umowa o 

finansowaniu będzie zamówieniem publicznym na usługi.   

 

Podsumowuj ąc, stwierdzi ć naleŜy, iŜ umowa o finansowaniu zawierana z UDF przez 

MA będzie zamówieniem publicznym na usługi w rozumieniu PZP. Naszym zdaniem, z 

zamówieniem publicznym na usługi b ędziemy mieli do czynienia równie Ŝ w przypadku, 

gdy umow ę o finansowaniu zawiera ć będzie HF posiadaj ący status zamawiaj ącego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP. Co za tym i dzie, wybór UDF, z którym MA (lub 

HF o statusie zamawiaj ącego) podpisze ww. umow ę, nast ąpić powinien co do zasady 

w drodze konkurencyjnego post ępowania zamówieniowego. Poniewa Ŝ statusu 

zamawiaj ącego nie posiada EBI, to w przypadku gdy to EBI peł nić będzie rol ę HF, 

umowa zawierana przez niego z UDF nie b ędzie zamówieniem publicznym na usługi w 

rozumieniu PZP. Jakkolwiek zgodnie z przepisami Roz porządzenia Komisji 1828/2006 

EBI będzie zobowi ązane przeprowadza ć przejrzyst ą procedur ę wyboru UDF. Taka 

procedura b ędzie przeprowadzana zgodnie z wewn ętrznymi regulacjami EBI.  
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Ad. c) Inwestowanie przez UDF 

Na tym etapie poszczególne UDF inwestować będą w konkretne projekty miejskie poprzez 

wkład kapitałowy, udzielanie poŜyczek lub gwarancji. 

 

JeŜeli dany UDF będzie podmiotem prywatnym, bez jakiegokolwiek udziału (bezpośredniego 

lub pośredniego) podmiotów z sektora finansów publicznych (np. województwa czy gminy), 

wówczas UDF nie będzie posiadał na gruncie przepisów PZP statusu zamawiającego i nie 

będzie obowiązany do stosowania procedur tejŜe ustawy. 

 

Inaczej kształtuje się natomiast sytuacja, w przypadku gdy UDF byłby kontrolowany 

bezpośrednio lub pośrednio w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP przez podmioty z 

sektora finansów publicznych (np. gmina będzie finansować określony UDF w ponad 50% 

lub będzie posiadać ponad połowę jego udziałów lub akcji). Wówczas, w naszej ocenie, 

spełnione byłyby przesłanki do zakwalifikowania takiego UDF do kategorii zamawiających, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP.  

 

Jak juŜ wskazaliśmy, w tej grupie zamawiających, kontrolowanych przez sektor finansów 

publicznych w sposób określony w ustawie, mieszczą się osoby prawne utworzone w 

szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających 

charakteru przemysłowego ani handlowego. 

 

JeŜeli chodzi o wpływ sektora finansów publicznych na UDF, to podobnie jak w przypadku 

HF moŜe on polegać na posiadaniu przez gminę (lub inną jednostkę samorządu 

terytorialnego) ponad połowy udziałów lub akcji UDF funkcjonującego w formie spółki 

kapitałowej. NiezaleŜnie natomiast o formy prawnej, w jakiej występować będzie UDF, 

przyjąć naleŜy, iŜ celem jego powołania będzie w kaŜdym przypadku zaspokajanie potrzeb 

powszechnych niemających charakteru przemysłowego ani handlowego.  Świadczą o tym 

następujące okoliczności: 

� pomimo, iŜ działalność UDF będzie odpłatna – moŜe przynosić zyski, to przynajmniej z 

punktu widzenia podmiotów z sektora finansów publicznych przystępujących do UDF, 

to nie zyski, lecz udzielenie pomocy finansowej w realizowaniu „projektów miejskich” 

będzie nadrzędnym celem  działalności UDF; 

� jak rozumiemy, inwestując w projekty czy to poprzez kapitał własny, czy teŜ udzielając 

poŜyczek lub gwarancji, UDF kierował się będzie nie tylko względami ekonomicznymi; 

� wyposaŜenie w środki finansowe z krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

pozwala UDF na udzielanie preferencyjnych poŜyczek i poręczeń, co stawia UDF na 
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uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów oferujących tego rodzaju 

produkty; 

� wspomaganie realizacji projektów objętych zintegrowanym planem zrównowaŜonego 

rozwoju obszarów miejskich leŜy w kręgu zainteresowania zarówno Państwa jak i 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Podsumowując, przyjąć naleŜy, iŜ gdyby sektor finansów publicznych wpływał na działalność 

UDF w sposób opisany w ar. 3 ust. 1 pkt. 3 PZP, wówczas UDF posiadał będzie, naszym 

zdaniem, status zamawiającego, o którym mowa w przywołanym przepisie. W konsekwencji, 

zawierając umowy odpłatne, których przedmiotem będą usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, UDF o takim statusie obowiązany będzie stosować procedury PZP. Pozostaje 

zatem zbadać, czy umowy w ramach inicjatywy JESSICA zawierane przez UDF naleŜy 

kwalifikować jako zamówienia publiczne (tj. umowy odpłatne na usługi, dostawy lub roboty 

budowlane). 

 

Jak juŜ wskazywaliśmy, UDF inwestował będzie w poszczególne projekty za pomocą 

kapitału własnego, poŜyczek lub gwarancji. Z zamówieniem publicznym nie będziemy mieli 

do czynienia w przypadku udzielania przez UDF poŜyczek lub gwarancji – zawierając 

odpowiednie umowy UDF nie będzie wydatkował środków (nie będzie płacił za świadczenie 

usług, czy teŜ dostaw), a dodatkowo od udzielonych poŜyczek i gwarancji pobierał będzie 

opłaty i procenty.  Odnośnie kapitału własnego, zakładamy, iŜ będzie on inwestowany 

poprzez nabywanie akcji lub udziałów podmiotów realizujących „projekty miejskie”. Przepisy 

PZP nie zawierają jednoznacznych norm regulujących problematykę nabywania udziałów 

(akcji) w spółkach kapitałowych przez podmioty obowiązane do stosowania ustawy. 

Wychodząc jednak od zawartej w dyrektywach wspólnotowych definicji „zamówienia 

publicznego na dostawy” przyjmuje się, iŜ definicja ta wyłącza z zakresu stosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych umowy, których przedmiotem jest nabycie udziałów 

lub akcji w spółkach prawa handlowego6.  

 

                                                 
6 Na takim stanowisku stoi równieŜ Urząd Zamówień Publicznych.  
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4.4  Kto i jakie procedury PZP obowi ązany będzie stosowa ć na kolejnych 

etapach wdra Ŝania JESSICA 

  

Wobec konkluzji zawartych w pkt. 4.3. niniejszego dokumentu, wskazać naleŜy na procedury 

przewidziane przez przepisy PZP, które mogą znaleźć zastosowanie do wyboru HF oraz 

UDF.   

Takim potencjalnymi procedurami (trybami udzielania zamówienia publicznego) są: 

a) przetarg nieograniczony; 

b) przetarg ograniczony; 

c) zamówienie z wolnej ręki. 

 

Ad. a) Przetarg nieograniczony 

Przetarg nieograniczony jest procedurą podstawą i moŜe być stosowany w kaŜdej sytuacji 

bez Ŝadnych dodatkowych ograniczeń. Główną zaletą tego trybu jest jego niewielkie 

skomplikowanie. Zamawiający ogłasza publicznie o przetargu, a w odpowiedzi na ogłoszenie 

oferty składają wszyscy zainteresowani, ze złoŜonych ofert zamawiający wybiera natomiast 

jedną najkorzystniejszą.  

 

Wadą przetargu nieograniczonego jest ryzyko, Ŝe w postępowaniu moŜe wziąć udział 

nieograniczony krąg podmiotów. Prowadzenie procedury z wieloma partnerami, z których 

kaŜdy moŜe domagać się wyjaśnień, składać protesty i odwołania, moŜe być trudne. 

Czasochłonny moŜe być równieŜ proces oceny złoŜonych ofert. PoniewaŜ w przypadku 

inicjatywy JESSICA moŜemy, wydaje się, załoŜyć, iŜ potencjalnych oferentów na pełnienie 

funkcji HF czy UDF nie będzie zbyt wielu, tryb ten moŜe okazać się dobrym rozwiązaniem.  

 

Ad. b) Przetarg ograniczony  

Jest to kolejny tryb podstawowy, który moŜe być stosowany bez konieczności spełniania 

dodatkowych warunków. Jest to tryb szczególnie rekomendowany do udzielania zamówień 

skomplikowanych, w których dodatkowo moŜna z góry przewidzieć, Ŝe spotkają się one ze 

znacznym zainteresowaniem ze strony rynku.  

 

Przetarg ograniczony rozpoczyna się przez publiczne ogłoszenie, kierowane do 

nieograniczonego kręgu potencjalnych wykonawców. RóŜnica w porównaniu z przetargiem 

nieograniczonym sprowadza się do tego, Ŝe w odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy nie 

składają ofert, a jedynie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na podstawie 

złoŜonych wniosków zamawiający dokonuje selekcji wykonawców do drugiego etapu 

postępowania i to właśnie podmioty wybrane na tym etapie zapraszane są do złoŜenia ofert. 
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Dalsze etapy postępowania przebiegają zasadniczo tak samo, jak w przypadku przetargu 

nieograniczonego.  Dzięki takiemu zabiegowi zamawiający ma pewność, Ŝe na etapie oceny 

ofert będzie miał do czynienia z taką liczbą wykonawców, która umoŜliwi wybór oferty na 

konkurencyjnych warunkach, ale jednocześnie zapewni sprawne prowadzenie postępowania 

(co do zasady, zamawiający winien zaprosić do drugiego etapu nie mniej niŜ pięciu i nie 

więcej niŜ dwudziestu wykonawców).  

  

Na obecnym etapie trudno jest przewidzieć, czy zamówienie na usługi HF lub UDF spotka 

się ze znacznym zainteresowaniem ze strony rynku, co uzasadniałoby skorzystanie z tego 

trybu. 

 

Ad. c) Wolna r ęka 

Zamówienie z wolnej ręki jest najmniej skomplikowaną z procedur udzielenia zamówienia. W 

tym trybie zamawiający negocjuje z wybranym przez siebie partnerem, po czym strony 

zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Tryb zamówienia z wolnej ręki moŜe być stosowany tylko jeŜeli zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 PZP. Jedną z takich przesłanek, której istnienia nie 

moŜna wykluczyć w toku wdraŜania programu JESSICA jest przesłanka jedynego 

wykonawcy. Przepisy PZP zezwalają na to, aby w takim przypadku stosowany był 

niekonkurencyjny tryb zamówienia z wolnej ręki.  

 

Przepisy PZP wyróŜniają trzy przypadki, w których zamawiający moŜe być skazany na 

jednego wykonawcę: 

a) przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze; 

b) przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów; 

c) udzielanie zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. 

 

Szerszego omówienia wymagają w tym miejscu „przyczyny techniczne o obiektywnym 

charakterze” (wystąpienie dwóch kolejnych przesłanek w ramach JESSICA, przynajmniej w 

początkowym etapie wdraŜania tego programu i wyboru pierwszych HF i UDF, jest mało 

prawdopodobne).  

 

Z przyczynami technicznymi o obiektywnym charakterze mamy do czynienia, gdy 

świadczący usługi ma monopol naturalny na dany typ usługi. Sytuacja taka moŜe 

występować w dziedzinie usług telekomunikacyjnych pocztowych lub innych, w których 

wykonawca ma pozycję monopolisty. Przyczyną techniczną moŜe być równieŜ konieczność 
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zachowania tych samych norm, parametrów lub standardów. MoŜe to wynikać z 

unikatowych, niepowtarzalnych cech uprzednich prac wykonanych w następstwie 

wcześniejszego zamówienia. MoŜe ona zarazem powodować trudności w znalezieniu 

wykonawcy, materiałów czy rodzaju prac. Od przyczyn technicznych odróŜnić naleŜy 

przyczyny gospodarcze i organizacyjne.  

 

W powyŜszym kontekście, warto pamiętać, Ŝe jak podkreślił w wyroku z dnia 22 września 

2000 roku Naczelny Sąd Administracyjny „przekonanie wnioskującego o zatwierdzenie trybu 

zamówienia z wolnej ręki co do tego, Ŝe proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, 

który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie i moŜliwości organizacyjne, jest w 

stanie wykonać zamówienie nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, iŜ jest to jedyny 

wykonawca”. RównieŜ Sąd NajwyŜszy w orzeczeniu z dnia 6 lipca 2001 r. podkreślał, iŜ 

przesłanką zastosowania trybu z wolnej ręki jest sytuacja obiektywna, w której na rynku 

występuje tylko jeden wykonawca (monopolista w zakresie przedmiotu zamówienia). 

 

Tryb zamówienia z wolnej ręki moŜe być rozwaŜany, np. w kontekście powierzenia EBI 

funkcji funduszu powierniczego, o czym mowa była w pkt. 4.3. niniejszego memorandum. 

 

4.5  Stosunek krajowych przepisów dotycz ących udzielania zamówie ń 

publicznych (PZP) do regulacji unijnych, w szczegól ności 

Rozporz ądzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

 

Przepisy wspólnotowe (w szczególności Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/06) nie 

przesądzają o stosowaniu bądź teŜ niestosowaniu krajowych przepisów dotyczących 

udzielania zamówień publicznych tak do wyboru HF, jak i UDF.  

 

Art. 44 tegoŜ Rozporządzenia przewiduje dwie formy wdraŜania operacji w przypadku, gdy 

są one organizowane za pomocą (opcjonalnych) HF. Pierwsza z nich wskazana została jako 

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem zamówień 

publicznych (art. 44 pkt. (a)), natomiast druga zakłada udzielenie dotacji („rozumianej jako 

bezpośredni wkład finansowy w formie darowizny”) jednakŜe pod warunkiem, Ŝe umowa nie 

stanowi kontraktu publicznego na usługi w rozumieniu prawa zamówień publicznych (art. 44 

pkt. (b)). Jednocześnie ustawodawca wskazał, iŜ państwo członkowskie lub instytucja 

zarządzająca realizuje operacje poprzez zastosowanie jednej lub kilku powyŜszych form.  
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Odnosząc powyŜsze przepisy do regulacji krajowych dojść naleŜy do wniosku, iŜ w Polsce, 

wybór HF nast ąpić powinien zasadniczo w drodze udzielenia zamówienia  publicznego, 

zgodnie z PZP .  Jak juŜ bowiem wskazaliśmy, w naszej ocenie, umowa o finansowaniu 

zawierana przez MA z HF stanowić będzie na gruncie przepisów PZP zamówienie publiczne 

na usługi (wyjątkiem od tej zasady, będzie jak się wydaje, przypadek, w którym funkcję HF 

pełnić będzie EBI, a to z uwagi na jego szczególny status).  

 

Następnym etapem realizacji operacji będzie zawarcie umowy o finansowaniu przez MA (lub 

HF) z UDF. Jak potwierdziła Komisja w nocie interpretacyjnej „Note of the Commission 

services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period” z dnia 16 lipca 

2007 r., instytucja zarządzająca lub fundusz powierniczy powinny zbadać, czy wniesienie 

wkładów z programów operacyjnych do instrumentów inŜynierii finansowej (UDF) jest 

zgodne (koresponduje) z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi dotyczącymi zamówień 

publicznych na usługi. Komisja zwróciła równieŜ uwagę, iŜ art. 44 Rozporządzenia Komisji nr 

1083/2006 nie powinien być rozumiany w ten sposób, iŜ procedury zamówień publicznych 

nie stosuje się w przypadku jeŜeli poszczególne operacje nie są organizowane za pomocą 

funduszy powierniczych. 

 

Przeprowadzona przez nas analiza skłania do przyjęcia, Ŝe w istocie, zawarcie umowy o 

finansowaniu z UDF przez MA (lub HF podlegającego wpływowi sektora finansów 

publicznych), stanowi udzielenie zamówienia publicznego na usługi w rozumieniu przepisów 

PZP. Zamówieniem takim nie będzie natomiast umowa zawierana z UDF przez HF, który 

takiemu wpływowi sektora nie podlega, a co za tym idzie nie posiada na gruncie PZP statusu 

zamawiającego. Ta ostatnia sytuacja dotyczy EBI, który będzie mógł dokonać wyboru UDF 

bez stosowania procedur PZP. Jakkolwiek EBI będzie zobowiązany przeprowadzić 

przejrzystą procedurę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji 1828/2006 oraz swoimi 

wewnętrznymi regulacjami. 

 

 

 



 

 68 

ZAGADNIENIE nr 5 
 
Zanalizować czy będzie miała zastosowanie, a jeŜeli tak to jak będzie stosowana, ustawa o 

partnerstwie publiczno – prywatnym („Ustawa o PPP”). 

 

Kontekst: Ustawę tę uwaŜa się często za wprowadzającą zbyt daleko idące utrudnienia, a w 

efekcie za jedną z przeszkód w rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce. 

Jakkolwiek ustawę tę naleŜy przeanalizować w kontekście jednego z celów inicjatywy 

JESSICA, jakim jest mobilizacja kapitału prywatnego. 

 
 
5.1.  Zagadnienia ogólne 

 
Partnerstwo publiczno – prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym z dnia 29 lipca 2005 roku (zwanej dalej „Ustawą o PPP”), polega na współpracy 

podmiotu publicznego i partnera prywatnego, opartej na umowie o partnerstwie publiczno - 

prywatnym i słuŜącej realizacji zadania publicznego. Partnerstwo publiczno – prywatne 

moŜna określić jako metodę realizacji inwestycji słuŜących celowi publicznemu, angaŜującą 

podmioty niepubliczne. 

 

W Ustawie o PPP brak jest odrębnego przepisu, który zawierałby kompletną definicję 

partnerstwa publiczno – prywatnego. Ustawa wskazuje natomiast zasady, na jakich musi 

opierać się współpraca, aby była uznana za partnerstwo publiczno – prywatne: 

 

a. współpraca musi opierać się na umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym, którego 

przedmiotem jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za 

wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego (art. 2 Ustawy o PPP); 

b. współpraca musi być zawiązana pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym – 

podmiotami określonymi w art. 4  (słowniczku) Ustawy o PPP; 

c. współpraca musi słuŜyć realizacji zadania publicznego; 

d. partner prywatny co najmniej w części poniesie nakłady na realizację przedsięwzięcia 

lub zapewni ich poniesienie przez inne podmioty; 

e. przystąpienie do współpracy z partnerem musi poprzedzać sporządzenie analiz, 

określonych w art. 11 Ustawy o PPP oraz zamieszczenie informacji o planowanej 

realizacji określonego przedsięwzięcia w Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie 

Informacji Publicznej; 
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f. wybór partnera i umów o partnerstwie publiczno-prywatnym musi zostać dokonany na 

zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia Prawo zamówień 

publicznych (z zastrzeŜeniami określonymi w art. 14 Ustawy o PPP); 

g. umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym musi zawierać postanowienia określone 

w art. 18 ustawy; 

h. partnerstwo publiczno – prywatne moŜe stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia, 

jeŜeli przynosi korzyści dla interesu publicznego przewaŜające w stosunku do korzyści, 

wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia (art. 3 ustawy). 

 

Korzyść dla interesu publicznego naleŜy rozumieć jako jak najbardziej efektywne 

zrealizowanie przedsięwzięcia. W związku z tym, podmiot publiczny będzie mógł realizować 

przedsięwzięcie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, gdy z przeprowadzonych 

analiz w zakresie ryzyk związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, aspektów 

ekonomicznych i finansowych, porównania korzyści zawiązanych z realizacją 

przedsięwzięcia, itp. (art. 11 Ustawy o PPP)  będzie wynikać, Ŝe ta metoda zapewni 

korzystną realizację przedsięwzięcia w stosunku do innych metod. JeŜeli z przeprowadzonej 

analizy, wyniknie, Ŝe przedsięwzięcie, choćby w części, wymaga finansowania z budŜetu 

państwa, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraŜa minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 

 
Przedsi ęwzięcie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego 
 
W odniesieniu do istoty przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa publiczno – 

prywatnego, Ustawa o PPP nie definiuje tego pojęcia, lecz je opisuje, wskazując na 

działania:  

a. związane z zaprojektowaniem lub realizacją inwestycji w wykonaniu zadania 

publicznego; 

b. związane ze świadczeniem usług publicznych;  

c. na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo 

zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na 

podstawie projektu przedłoŜonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego 

zaprojektowaniem przez partnera prywatnego (jeŜeli wynagrodzenie partnera 

prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pienięŜnej przez podmiot publicznych) 

a takŜe, 

d. działania pilotaŜowe, promocyjne naukowe, edukacyjne, wspomagające realizacje 

zadania publicznego. NaleŜy przyjąć, Ŝe przedsięwzięciem jest całość zadań 

przygotowawczo-organizacyjnych, realizacyjnych i następnie czynności zmierzające do 

utrzymania jego rezultatów. 
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Aby konkretny projekt mógł być zakwalifikowany jako partnerstwo publiczno – prywatne (w 

rozumieniu Ustawy o PPP) koniecznym jest aby projektowane przedsięwzięcie spełniało 

powyŜsze przesłanki. 

 

Reasumując, w partnerstwie publiczno - prywatnym chodzi o realizację całego 

przedsięwzięcia, nieraz bardzo złoŜonego, w przeciwieństwie do zwykłego zamówienia 

publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest 

zlecenie określonych robót czy usług.  

 
Podmioty umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym  
 
Partnerstwo publiczno – prywatne, jak zostało wskazane powyŜej, polega na współpracy 

podmiotu publicznego i prywatnego. 

 

Podmiotem publicznym zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o PPP mogą być:  

a. organy administracji rządowej; 

b. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

c. fundusze celowe; 

d. państwowe szkoły wyŜsze; 

e. jednostki badawczo – rozwojowe; 

f. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

g. państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 

h. Polska Akademia Nauk; 

i. państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i 

spółek handlowych. 

   
Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP partnerem prywatnym mogą być następujące podmioty:  

a. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;  

b. organizacja pozarządowa; 

c. kościół lub inny związek wyznaniowy; 

d. podmiot zagraniczny, jeśli spełnia warunki do wykonywania w RP działalności 

gospodarczej.  

 
Przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 

nr 155 poz.1095), jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 
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osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą.  

 
5.2.  Zastosowanie Ustawy o PPP w schemacie JESSICA  

 
W pierwszej kolejności naleŜy rozwaŜyć charakter podmiotów uczestniczących we wdraŜaniu 

inicjatywy JESSICA, tj. MA, HF i UDF, w świetle definicji podmiotu publicznego oraz partnera 

prywatnego. Instytucją zarządzającą (MA), której rolę będzie pełnić w praktyce bądź zarząd 

województwa, bądź ministerstwo właściwe do spraw gospodarki, naleŜy zakwalifikować jako 

podmiot publiczny. Natomiast obydwa fundusze mają co do zasady być podmiotami 

prywatnymi (przedsiębiorcami).  

Następnie naleŜy przyjrzeć się aspektowi przedmiotowemu, tj. przedsięwzięciom, które mogą 

być realizowane na podstawie Ustawy o PPP. Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno 

– prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem 

na rzecz podmiotu publicznego. Przy czym naleŜy mieć na względzie istotę takiego 

przedsięwzięcia, którego cechy opisuje Ustawa o PPP, które zostały przedstawione w pkt 

5.1. powyŜej.  

 

W pierwszym etapie polegającym na zawarciu umowy przez MA z funduszami HF czy UDF, 

mimo, Ŝe w zakresie podmiotowym będą one spełniać przesłanki warunkujące zastosowanie 

Ustawy o PPP, to jednak w odniesieniu do rodzaju przedsięwzięcia, tj. łączącej je relacji 

(„umowa o finansowaniu”), nie będzie moŜna, w naszej ocenie, zakwalifikować ich 

współpracy jako przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z 

definicją z Ustawy o PPP. To samo dotyczy dokonywania inwestycji przez UDF w konkretny 

projekt miejski.  

 

Odnośnie dokonywania inwestycji przez HF na UDF kwestia ta staje się bezprzedmiotowa 

juŜ na etapie oceny podmiotów – tak jak zostało to omówione powyŜej, oba fundusze będą, 

co do zasady, podmiotami prywatnymi,  a do realizacji przedsięwzięcia w ramach 

partnerstwa publiczno – prywatnego niezbędny jest udział podmiotu publicznego 

i prywatnego. 
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5.3. Krótkie wskazanie dotychczasowej praktyki real izacji inwestycji o 

charakterze PPP w Polsce  

 

MoŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe Ustawa o PPP obecnym kształcie jest ustawą martwą. 

Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami, w oparciu o przepisy obowiązującej obecnie 

Ustawy o PPP nie powstał praktycznie Ŝaden projekt partnerstwa publiczno - prywatnego. 

Ustawa o PPP stworzyła skomplikowane przepisy i nadmierne obciąŜenia dla podmiotów 

ubiegających się o partnerstwo publiczno-prywatne. Wymagania okazały się zbyt duŜe dla 

potencjalnych zainteresowanych, zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. 

Sporządzenie analiz dotyczących ryzyk związanych z realizacją projektowanego 

przedsięwzięcia, z uwzględnieniem róŜnych sposobów ich podziału między podmiot 

publiczny i partnera prywatnego oraz wpływu na poziom długu publicznego i deficytu sektora 

finansów publicznych; aspektów ekonomicznych i finansowych projektowanego 

przedsięwzięcia, i innych opisanych w art. 11 Ustawy o PPP w tym porównania kosztów 

realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stanowiło 

najpowaŜniejsza barierę. W tym obowiązku, którego niespełnienie stanowiło o niewaŜności 

Umowy o PPP, naleŜy upatrywać najpowaŜniejszej przyczyny niestosowania obowiązującej 

ustawy. Z tego względu, mimo iŜ liczne przedsięwzięcia potencjalnie mogłyby być 

zakwalifikowane do realizacji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, ich realizacja 

odbywała się, co do zasady, w trybie zamówień publicznych lub teŜ z wykorzystaniem innych 

obowiązujących ustaw, np. ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. 

 

NaleŜy teŜ podkreślić, iŜ w praktyce przyjmuje się, Ŝe przepisy Ustawy o PPP nie wymuszają 

ich stosowania we wszystkich projektach, które mogłyby teoretycznie być realizowane  na 

podstawie tej ustawy. Co oznacza, Ŝe kaŜdorazowo partner publiczny musi określić na jakich 

zasadach zamierza ułoŜyć warunki współpracy z partnerem prywatnym (np. Ustawa o PPP 

czy teŜ koncesja na roboty budowlane na podstawie Prawa zamówień publicznych). 

 
5.4.  Projekt zmian do Ustawy o PPP 

 

W związku z tym, Ŝe dotychczasowa Ustawa o PPP okazała się zbyt skomplikowana i nie 

jest stosowana w praktyce, projektowana jest jej zmiana. Nowy projekt ustawy przygotowany 

pod kierownictwem ministra gospodarki ma ułatwić realizację przedsięwzięć w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. eliminując zbędne obciąŜenia administracyjne oraz 

likwidując nadmierne ograniczenia. Projekt ten rezygnuje z wielu dotychczasowych 

obowiązków, w tym sporządzania analiz, o którym mowa powyŜej. Ponadto, projekt nie 

określa, co moŜe być przedmiotem partnerstwa. Określa je jedynie, jako wspólną realizację 
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przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i 

partnerem prywatnym. Nowy projekt nie ogranicza pola współpracy do sztywnego katalogu 

potencjalnych projektów, nie definiuje teŜ jej celu. JeŜeli spełnione zostaną wymagania 

ustawowe co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego i podziału ryzyka związanego 

z przedsięwzięciem – partnerstwo będzie dopuszczalne. Rozwiązania projektowanej ustawy 

pozostawiają swobodę stronom umowy odsyłając do ogólnego systemu prawa 

obowiązującego w Polsce, a takŜe do dobrych praktyk i wzorców postępowania, bez 

nakładania obowiązków ustawowych. 

 

Projektowana ustawa, przewiduje równieŜ zastosowanie formuły umowy ramowej, tzw. 

umbrella agreement, która ma określać jedynie jej zasadnicze elementy.  

 

Zgodnie z nową definicją ramowej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym: 

 

a. partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem 

oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia 

ich przez osobę trzecią; 

b. podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu 

przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego; 

c.  kaŜda ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi część ryzyka 

powodzenia przedsięwzięcia.  

 

Projektowane zmiany w zakresie definicji podmiotów, przedsięwzięcia i umowy o 

partnerstwie publiczno – prywatny w stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy nie są 

zasadnicze i ze względu na utrzymany charakter partnerstwa, polegający na realizacji 

przedsięwzięcia przez partnera prywatnego za wynagrodzeniem, nie powinny wpłynąć 

istotnie na moŜliwość stosowania Ustawy o PPP do wdraŜania programu JESSICA 

na poziomie MA, HF i UDF.  

 

Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe po zmianie ustawy (omawiany projekt jest w dacie 

sporządzania niniejszego Raportu na etapie prac przygotowawczych i nie został jeszcze 

skierowany do Sejmu), szczególnie mając na względzie zakładane rozszerzenie zakresu 

podmiotów uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia o podmiot trzeci ponoszący wydatki 

na jego realizację, ustawa ta będzie mogła być stosowana do projektów realizowanych 

wspólnie przez podmioty publiczne i prywatne z udziałem UDF jako finansującym dany 

projekt.  
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5.5.  Konkluzje 

 

Reasumując, wydaje się, Ŝe Ustawa o PPP w obecnej  treści, nie będzie miała zastosowania 

do wdraŜania inicjatywy JESSICA w Polsce. Po projektowanej zmianie ustawy, w zaleŜności 

od jej ostatecznego kształtu, do rozwaŜenia pozostanie ewentualna moŜliwość udziału w 

realizacji partnerstwa publiczno – prywatnego przez UDF w zakresie finansowania 

konkretnego projektu. 

 

W świetle powyŜszej konkluzji do rozwaŜenia pozostaje kwestia czy partnerstwo publiczno –

prywatne, o którym mowa w przepisach stanowiących ramy prawne inicjatywy JESSICA 

zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 1828/2006 to, w realiach polskich, wyłącznie projekty realizowane na podstawie Ustawy o 

PPP czy teŜ inne przypadki wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego i prywatnego, 

realizowane jednak na zasadach innych niŜ Ustawa o PPP.  W naszej ocenie przyjęcie 

interpretacji jakoby ustawodawcy wspólnotowemu chodziło jedynie o współpracę w oparciu o 

Ustawę o PPP byłoby nieuzasadnione i w praktyce mogłoby prowadzić do istotnego 

ograniczenia zastosowania JESSICA. 

 
  
ZAGADNIENIE nr 6 
 
Zidentyfikować wszystkie właściwe władze publiczne (krajowe, regionalne i gminne), które 

mogą być potencjalnie zaangaŜowane we wdraŜanie inicjatywy JESSICA oraz opisać ich 

kompetencje. 

 

Kontekst: zaangaŜowanie władz publicznych we wdraŜanie inicjatywy JESSICA będzie 

istotne. W zaleŜności od lokalnych warunków moŜe się ono przyczynić do kompleksowości 

relacji między, na przykład, MA (na poziomie wojewódzkim) oraz miastami. W jakim zakresie 

istniejące podmioty (regionalne lub gminne spółki, inne regionalne lub gminne 

instrumenty/organy/agencje) posiadają moŜliwość prawną do uczestniczenia w inicjatywie 

JESSICA i w jakiej formie? 

 
Władze publiczne (krajowe, regionalne i gminne), kt óre mog ą być potencjalnie 

zaangaŜowane we wdro Ŝenie inicjatywy JESSICA oraz ich kompetencje 
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6.1. Rola instytucji (władz) publicznych we wdro Ŝeniu inicjatywy JESSICA 

 

Celem rozwaŜań zawartych w tym punkcie jest wskazanie wszystkich tych instytucji 

publicznych, które (potencjalnie) mogłyby uczestniczyć we wdraŜaniu inicjatywy JESSICA w 

Polsce. W świetle właściwych przepisów prawnych, zaangaŜowanie to moŜe mieć charakter:  

 

� powierzenia środków finansowych do dyspozycji HF i UDF; 

� bezpośredniego zaangaŜowania w utworzenie podmiotu prowadzącego HF i UDF, w 

tym poprzez wnoszenie aportów; 

� zaangaŜowania w realizację projektów rozwoju obszarów miejskich w formie PPP 

poprzez dofinansowanie lub wniesienie aportów; 

� wykonywania innych działań, w szczególności działań doradczych. 

 

6.2. Powierzenie środków finansowych do dyspozycji HF i UDF 

 

Podstawowym załoŜeniem programu JESSICA jest powierzenie HF oraz UDF środków 

finansowych z funduszy strukturalnych. Środki z funduszy strukturalnych pozostają w 

dyspozycji instytucji zarządzających, co w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzania polityki rozwoju (art. 5 pkt 2) oznacza albo właściwego ministra, 

albo ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo samorząd województwa. 

 

RozwaŜając moŜliwą podstawę prawną powierzanie środków finansowych do dyspozycji HF 

oraz UDF braliśmy pod uwagę:  

a) udzielnie dotacji rozwojowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, 

b) umowę o finansowaniu zawartą pomiędzy MA i HF oraz HF i UDF 

 

Ad a) Udzielenie dotacji 

 

Przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują w art. 106 ust. 3a, Ŝe wydatki budŜetu 

państwa na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków z 

funduszy strukturalnych określane są jako dotacje rozwojowe.  Mamy jednak wątpliwości, 

czy charakter prawny dotacji oraz przepisy rządzące udzielaniem dotacji są dostosowane do 

inicjatywy JESSICA i czy pozwolą na zrealizowanie jej celów.  

 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ HF jak równieŜ UDF nie są jednostkami sektora finansów 

publicznych, dokonanie dotacji byłoby oparte o treść art. 202 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którym, środki pochodzące z funduszy strukturalnych, mogą być 
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wykorzystywane na dotacje rozwojowe nie tylko dla jednostek sektora finansów publicznych, 

ale takŜe dla „innych podmiotów będących beneficjentami tych środków”, a takŜe dla 

podmiotów, którym w ramach programu operacyjnego została powierzona na podstawie 

porozumienia lub umowy realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów. 

Przy czym  dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budŜetu państwa w formie zaliczki 

lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu operacyjnego (art. 202 ust. 3). 

 

Mając na uwadze cele inicjatywy JESSICA, które zakładają zwiększenie efektywności 

prowadzonej działalności inwestycyjnej (działalność tę mają prowadzić za wynagrodzeniem 

podmioty profesjonalne) udzielanie dotacji w formie zaliczki lub zwrotu wydatków moŜe 

okazać się metodą nieodpowiednią do realizacji takiego celu. JESSICA zakłada 

dokonywanie transferu środków będących w dyspozycji instytucji zarządzającej najpierw do 

HF, a następnie do UDF i wreszcie ich inwestowanie (w trzech dopuszczalnych formach) w 

konkretne projekty miejskie, ponadto, zapewniona ma być moŜliwość wycofania tych 

środków, jeśli tak zadecyduje instytucja zarządzająca. Zastosowanie formy dotacji, moŜe 

stać na przeszkodzie zrealizowaniu tego celu. Ponadto udzielane do tej pory dotacje z 

definicji nie mają charakteru zwrotnego, w przeciwieństwie do inwestycji w ramach JESSICA. 

 

Ad b) Zawarcie umowy 

 

Aby wymienione podmioty administracji mogły dokonywać czynności prawnych polegających 

na wnoszeniu wkładu do „instrumentów inŜynierii finansowej”, w formie umowy musi istnieć 

ku temu wyraźna podstawa prawna. Dopuszczalność zawierania umów przez organy 

województwa samorządowego z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań 

województwa, przewiduje wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa. 

 

Podstawy do zawierania umów powierzających wykonywanie zadań, nie zawierają przepisy 

ustrojowe, określające zadania i kompetencje ministrów, sprawujących funkcje instytucji 

zarządzających, tzn. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie ministrów oraz ustawa z dnia 

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Zawierają ją natomiast przepisy 

regulujące wykonywanie poszczególnych zadań, zawarte w odrębnych aktach prawnych. 

 

Pewne generalne kompetencje do dokonywania czynności polegających na powierzaniu 

środków finansowych do dyspozycji HF i UDF daje art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy o zasadach 

prowadzania polityki rozwoju, który stanowi, iŜ zadaniem instytucji zarządzającej jest 

zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, 
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pochodzącymi z budŜetu państwa, budŜetu województwa lub ze źródeł zagranicznych. Mając 

na uwadze charakter programu JESSICA, związany z nowym sposobem wydatkowania 

środków z funduszy strukturalnych, moŜna przyjąć, iŜ wnoszenie wkładu do „instrumentów 

inŜynierii finansowej”, stanowi swoisty sposób „zarządzania środkami finansowymi 

przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego”.  

 

Szersze podstawy powierzenia środków finansowych przez instytucję zarządzającą daje art. 

32 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzania polityki rozwoju. Wydaje się jednak, Ŝe jego 

zastosowanie jest ograniczone jedynie do relacji pomiędzy instytucją zarządzającą a UDF. 

Wymieniony przepis pozwala instytucji zarządzającej zawrzeć z instytucją wdraŜającą 

porozumienie lub umowę o realizację powierzonych jej zadań. UDF odpowiada definicji 

instytucji wdraŜającej, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzania polityki 

rozwoju. Zgodnie z tym przepisem, instytucja wdraŜająca to podmiot publiczny lub prywatny, 

któremu na podstawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu 

operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, a właśnie 

UDF występować będzie w bezpośredniej relacji do beneficjentów programu JESSICA. 

 

NaleŜy wreszcie zauwaŜyć, iŜ podstawę prawną działania organów, pełniących w Polsce 

funkcję instytucji zarządzających, stanowią nie tylko przepisy prawa krajowego, ale takŜe 

przepisy wspólnotowe. Tym samym, niezaleŜnie od brzmienia wymienionych przepisów 

prawa krajowego, podstawę prawną dla zawarcia umowy pomiędzy instytucją zarządzającą 

a HF lub UDF, stwarza art. 43 ust. 5 oraz ust. 6 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006. 

Przepisy te regulują zasady zawierania oraz treść umowy o finansowaniu, zawieranej 

pomiędzy przedstawicielem instrumentu inŜynierii finansowej (a więc HF lub UDF), a 

Państwem Członkowskim lub instytucją zarządzającą. 

 

JeŜeli chodzi o charakter umów o powierzeniu środków finansowych do dyspozycji HF i UDF, 

ich kwalifikacja prawna wymaga uwzględnienia specyfiki form prawnych, w jakich działają 

polskie organy administracji publicznej. W naszym porządku prawnym nie istnieje ogólna 

regulacja w zakresie umów prawa publicznego, znana w innych porządkach prawnych. 

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera przepisów określających zasady 

zawierania takich umów. RównieŜ w doktrynie nie wypracowano jednolitej koncepcji, co do 

pojęcia umów prawa publicznego (zob. w szczególności: J. Boć, L. Dziewiecka-Bokun (red.), 

Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008). NaleŜy przyjąć, iŜ umowy o powierzeniu 

środków finansowych do dyspozycji HF i UDF będą zawierane za zasadach ogólnych, czyli 

będą to umowy prawa cywilnego. 
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Poza środkami przekazywanymi do HF oraz UDF przez instytucje zarządzające, istnieje 

prawna moŜliwość przekazania do HF oraz UDF takŜe środków publicznych, pozostających 

w gestii innych instytucji publicznych. Taką instytucją jest w szczególności Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w zakresie realizacji zadań, 

PARP moŜe udzielać pomocy finansowej m.in. podmiotom działającym na rzecz 

zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, a 

wydaje się, iŜ HF oraz UDF moŜna zaliczyć do tej kategorii podmiotów. 

 
JeŜeli chodzi o ew. przekazywanie środków do HF oraz UDF przez spółki komunalne lub 

spółki z udziałem Skarbu Państwa, zasadniczo nie istnieją przeszkody prawne, które 

uniemoŜliwiałyby dokonywanie takich działań. NaleŜy jednak zwaŜyć, czy w poszczególnych 

przypadkach nie będzie to kolidowało ze statutem danej spółki. Ponadto, zgodnie z art. 5a 

ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa, państwowe osoby prawne (a do tej kategorii naleŜą spółki Skarbu 

Państwa) są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na 

dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, 

rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych 

składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich 

wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeŜeli wartość rynkowa przedmiotu 

rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na 

podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia 

wystąpienia o zgodę. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ww. ustawy, czynność prawna dokonana z 

naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest niewaŜna. 

 

6.3. ZaangaŜowanie w utworzenie podmiotu prowadz ącego HF i UDF 

 

Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, forma organizacyjna HF oraz UDF nie jest z góry 

określona i nie jest z góry określone, jakie podmioty powinny, względnie mogą, uczestniczyć 

w tworzeniu HF oraz UDF.  

  

� Przyjmując juŜ w tym miejscu, iŜ jedną z rekomendowanych form działania HF oraz 

UDF jest forma spółki prawa handlowego (przede wszystkim spółki akcyjnej lub spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością), to zasadniczo nie istnieją przeszkody prawne do 

uczestniczenia w takiej spółce (i to juŜ od momentu jej utworzenia) przez gminę. Udział 

w spółce moŜe być legitymowany tym, iŜ cele HF oraz UDF wiąŜą się ściśle z 
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zadaniami gmin (określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym), które obejmują wszakŜe liczne sprawy związane z rozwojem 

obszarów miejskich. MoŜliwość uczestniczenia przez gminy w UDF, działających w 

formie spółki prawa handlowego, byłaby dopuszczalna takŜe bez względu na to, iŜ 

moŜna ją legitymować katalogiem zadań gminnych. MoŜliwość utworzenia przez gminę 

spółki działającej poza sferą uŜyteczności publicznej stwarzają przepisy ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, które pozwalają gminom przystępować 

m.in. do spółek „waŜnych dla rozwoju gminy” (art. 10 ust. 3 in fine). Wydaje się, iŜ 

przedmiot działalności UDF, inwestujące w danej gminie, moŜna uznać za spełniający 

to kryterium; 

 

� Udział województwa samorządowego w spółce prawa handlowego powinien być 

legitymowany wykonywaniem przez taką spółkę ustawowych zadań województwa, w 

przeciwnym razie moŜliwość przystępowania województwa samorządowego do spółki 

prawa handlowego jest znacznie ograniczona. Tymczasem do ustawowych zadań 

województwa nie naleŜy rozwój obszarów miejskich, natomiast poza sferą 

uŜyteczności publicznej, województwo moŜe tworzyć spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jedynie wówczas, gdy 

działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i 

wydawniczych słuŜących rozwojowi województwa. Wydaje się zatem, Ŝe województwo 

nie moŜe uczestniczyć w utworzeniu HF lub UDF; 

 

� W przypadku powiatu, udział w HF lub UDF nie jest dopuszczalny; po pierwsze, z 

uwagi na brak powiązania z ustawowymi zadaniami powiatu, po drugie z uwagi na 

bezwzględny zakaz tworzenia i przestępowania do spółek działających poza sferą 

uŜyteczności publicznej (poza sferą zadań powiatu). Stanowi o tym art. 6 ust. 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

 

� MoŜna równieŜ wykluczyć udział w tworzeniu HF lub UDF agencji państwowych. Nie 

istnieją bowiem agencje, których zadania wiązałyby się z rozwojem obszarów miejskich 

i które byłyby zarazem uprawnione do przystępowania do spółek prawa handlowego; 

 

� Prawnie dopuszczalny byłby udział w tworzeniu HF lub UDF spółek Skarbu Państwa, 

jeśli byłoby to zgodne ze statutem danej spółki. JeŜeli objęcie akcji lub udziałów w HF 

lub UDF wymagałoby wniesienia wkładu, którego wartość przekraczałaby 

równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, wymagane byłoby uzyskanie zgody 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 
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sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa. RównieŜ udział spółek komunalnych w tworzeniu HF lub UDF byłby w 

zasadzie moŜliwy, o ile byłoby to do pogodzenia ze statutem danej spółki.  

 

6.4. ZaangaŜowania w realizacj ę projektów rozwoju obszarów miejskich w 

formie PPP poprzez dofinansowanie lub wniesienie ap ortów 

 

Z oczywistych względów, w realizację projektów rozwoju obszarów miejskich w formie PPP 

poprzez dofinansowanie wykonywanej działalności lub wniesienie aportów (przystępowanie 

do spółek z podmiotami prywatnymi), będą zaangaŜowane gminy. Wynika to z ustawowej 

odpowiedzialności tych podmiotów za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej. 

 

6.5. Wykonywanie innych działa ń, w szczególno ści działa ń doradczych i 

koordynacyjnych 

 

Wykonywanie pewnych zadań związanych z rozwojem obszarów miejskich naleŜy takŜe do 

innych, niŜ wymienione wyŜej, wyspecjalizowanych organów, które mogłyby 

współuczestniczyć we wdroŜeniu inicjatywy JESSICA.  

 

� W charakterze instytucji doradczej mogłoby uczestniczyć Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, do którego zadań naleŜy m.in. współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym 

rozwoju regionalnego (art. 23a pkt 10 ustawy o działach administracji rządowej); 

 

� Istnieją instytucje, które realizują zadania wymagające koordynacji z inwestycjami 

realizowanymi w ramach programu JESSICA. Do takich instytucji naleŜy Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której zadaniem jest m.in. wspieranie 

działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu 

innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-

rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości i parki technologiczne (art. 4 ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości); 

 

� Koordynacja z inwestycjami realizowanymi w ramach programu JESSICA mogłaby 

objąć takŜe działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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(działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w szczególności 

w zakresie finansowania inwestycji słuŜących likwidowaniu barier architektonicznych; 

 

� PoŜądane byłoby równieŜ rozwaŜenie moŜliwej koordynacji działań realizowanych w 

ramach inicjatywy JESSICA z zadaniami realizowanymi przez państwowe agencje 

gospodarujące infrastrukturą (nieruchomościami) znajdującą się na terenach miejskich. 

Do takich instytucji naleŜy obecnie m.in. Agencja Mienia Wojskowego (działająca w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi 

składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego), jak równieŜ 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, (której zadania określa ustawa z dnia 22 czerwca 

1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej); 

 

� Pewne zasoby mieszkaniowe na obszarach miejskich znajdują się w gestii spółek 

Skarbu Państwa, jak np. mieszkania zakładowe naleŜące do PKP S.A. Art. 47 ustawy z 

dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” przewiduje, iŜ PKP S.A. 

moŜe przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego, 

spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnocie mieszkaniowej urządzenia wchodzące w 

skład infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi do korzystania z nich gruntami. 

Takie działania mogą okazać się poŜądane przy realizowaniu projektów rozwoju 

obszarów miejskich, finansowanych ze środków programu JESSICA; 

 

� We wdroŜeniu programu JESSICA mogą uczestniczyć ponadto instytucje koordynujące 

politykę rządu i samorządu terytorialnego, jak np. Komisja Wspólna Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, działająca na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej a takŜe na 

podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 lutego 2002 r. w sprawie 

powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do zadań 

wymienionej instytucji naleŜy w szczególności inicjowanie zmian obowiązujących 

przepisów prawnych, co być moŜe byłoby przydatne dla efektywnego wdraŜania 

inicjatywy JESSICA w Polsce. 
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ZAGADNIENIE nr 7 
 

Zanalizować formalną zdolność oraz ograniczenia dla gmin i innych partnerów publicznych 

we wnoszeniu wkładów (w formie kapitału lub aportu) do UDF lub do poszczególnych 

projektów. 

 

Kontekst: Gminy i inni partnerzy publiczni działają na podstawie przepisów róŜnych 

szczególnych aktów prawnych i te ograniczenia powinny być rozpoznane i respektowane.  

 

7.1. Zagadnienia ogólne  

 

W myśl art. 43 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, instrumenty inŜynierii 

finansowej, w tym fundusze powiernicze, zostają powołane jako niezale Ŝna osoba prawna  

zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub udziałowcami, 

lub teŜ jako wydzielona jednostka finansowa  w ramach instytucji finansowej. 

 

Niniejsza analiza uwzględnia w pierwszej kolejności wariant, w którym zarówno UDF jak i 

podmioty realizujące poszczególne projekty mają formę odrębnej (niezaleŜnej) osoby 

prawnej. W konsekwencji udział partnerów publicznych w tworzeniu UDF lub w realizacji 

projektu polegał będzie w istocie na wniesieniu wkładu pienięŜnego (kapitału) lub 

niepienięŜnego (aportu) do ww. osoby prawnej w zamian za uzyskanie statusu jej wspólnika 

czy teŜ akcjonariusza. 

 

Alternatywnie rozwaŜyć naleŜy sytuację, gdy określony instrument inŜynierii finansowej 

funkcjonował będzie jako wydzielona jednostka finansowa w ramach istniejącej juŜ instytucji 

finansowej lub gdy konkretny projekt realizowany będzie, z udziałem partnera prywatnego, 

na podstawie umowy (umowy o współpracy, umowy powierzenia zdań, umowy wspólnego 

przedsięwzięcia, umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym). 

 

Pod pojęciem „partnerów publicznych” rozumiemy posiadające osobowość prawną jednostki 

samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) oraz tworzone przez te 

jednostki tzw. spółki komunalne, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego 

wykonują swoje zadania lub spółki o kapitale mieszanym z większościowym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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7.2 Omówienie podstaw prawnych działania jednostek samorz ądu 

terytorialnego w Polsce  

 

Analiza formalnej zdolności partnerów publicznych oraz ograniczeń we wnoszeniu wkładów 

do UDF i konkretnych projektów wymaga uprzedniego omówienia podstaw prawnych 

działania jednostek samorządu terytorialnego (od szczebla lokalnego do centralnego) oraz 

spółek komunalnych w Polsce.  

 

Ustawa o samorz ądzie gminnym  

 

Podstawowym aktem szczególnym regulującym funkcjonowanie gmin oraz tzw. gminnych 

(komunalnych) osób prawnych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(„UstSG ”).  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 UstSG, do zakresu działania gminy naleŜą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeŜone ustawami na rzecz innych podmiotów. W 

zakresie tym mieści się przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej, określane jako tzw. zadania własne gminy, które obejmują m.in. sprawy: ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gminnych 

dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, zieleni gminnej 

itp. Zadania własne gminy są teŜ określane mianem zadań uŜyteczności publicznej, których 

celem jest bieŜące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. 

 

Przepisy UstSG regulują równieŜ sposoby realizacji zadań własnych przez gminę oraz 

prowadzenie działalność gospodarczej przez gminę i komunalne osoby prawne.  

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 UstG w celu wykonywania zada ń gmina moŜe tworzyć jednostki 

organizacyjne , a takŜe zawierać umowy z innymi podmiotami , w tym z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

Gminne jednostki organizacyjne mogą przybierać róŜne formy prawne i mogą pozostawać 

poza strukturą gminy jako jednostki prawnie wyodrębnione. W szczególności, jednostkami 

organizacyjnymi gminy mogą być spółki cywilne i handlowe, fundacje, jednostki i zakłady 

budŜetowe. Mogą one prowadzić działalność gospodarczą lub inną działalność (kulturalną), 

mieć osobowość prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) albo jej nie 

posiadać. Mogą być tworzone wyłącznie przez gminę (np. jednoosobowa spółka handlowa z 
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ograniczoną odpowiedzialnością) lub wespół z innymi podmiotami i to nie tylko komunalnymi. 

Szczególnym rodzajem komunalnych jednostek organizacyjnych są gminne osoby prawne , 

jak np. komunalne spółki handlowe z całkowitym lub większościowym udziałem gminy. 

„Innymi podmiotami”, wskazanymi w omawianym przepisie są natomiast osoby fizyczne oraz 

jednostki organizacyjne niebędące własnymi jednostkami gminy. Wykonywanie przez nie 

zadań komunalnych odbywa się na podstawie umowy z gminą.  

 

Odnośnie natomiast prowadzenia przez gminę lub gminne osoby prawne działalności 

gospodarczej, to jest ona dopuszczalna jednakŜe w pewnych przypadkach podlega ona 

ograniczeniom. Nie podlega ograniczeniom prowadzenie przez gminy i  komunalne 

osoby prawne działalno ści gospodarczej, której celem jest realizacja zada ń 

uŜyteczno ści publicznej  (tj. takich, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

społeczności gminnej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, co sprowadza 

się do konieczności świadczenia tych usług takŜe wtedy, gdy nie przynoszą zysku i muszą 

być dotowane). Działalno ść gospodarcz ą wykraczaj ącą poza zadania o charakterze 

uŜyteczno ści publicznej gmina oraz gminne osoby prawne mog ą prowadzi ć wył ącznie 

w przypadkach okre ślonych w odr ębnej ustawie szczególnej  (jest to ustawa o 

gospodarce komunalnej, o której mowa poniŜej, która przewiduje, Ŝe wśród form 

organizacyjnych jakie gmina moŜe wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej 

poza sferą mieszczą się wyłącznie spółki kapitałowe). 

 

Ustawa o samorz ądzie powiatowym  

 

Aktem prawnym normującym zasady i formy wykonywania zadań publicznych przez powiat 

jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym („UstSP ”).  

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 

zakresie wskazanym w art. 4 UstSP (m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody czy teŜ utrzymania 

powiatowych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej).  

 

Podobnie jak w przypadku samorządu gminnego, przepisy UstSP regulują sposoby 

wykonywania zadań powiatu oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez powiat. 

Przepis art. 6 ust. 1 dopuszcza dwa sposoby realizacji zadań powiatu : tworzenie przez 

powiat własnych jednostek organizacyjnych  lub powierzenie realizacji tych zadań innym 

podmiotom w drodze umów .  
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Analogicznie jak w przypadku gmin, powiatowe jednostki organizacyjne tworzone w celu 

wykonywania zadań powiatu mogą przybierać róŜne formy prawne. W szczególności mogą 

być to posiadające osobowość prawną fundacje lub spółki prawa handlowego. Jednostki te 

mogą być tworzone wyłącznie przez powiat (np. jednoosobowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) lub wspólnie z innymi podmiotami, nie tylko komunalnymi. Szczególnym 

rodzajem jednostek organizacyjnych tworzonych przez powiat są powiatowe osoby 

prawne , jak np. spółki handlowe z całkowitym lub większościowym udziałem powiatu czy teŜ 

fundacja utworzona przez powiat. „Innymi podmiotami”, z którymi powiat moŜe zawierać 

umowy są natomiast osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niezwiązane pod 

względem strukturalnym z samorządem powiatowym.  

 

Powiat mo Ŝe prowadzi ć działalno ść gospodarcz ą wył ącznie w sferze u Ŝyteczno ści 

publicznej. Co za tym idzie, działalność gospodarcza powiatu obejmować moŜe jedynie 

zadania własne powiatu, wykonywane w sposób bieŜący i nieprzerwany w celu zaspokojenia 

zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych. 

 

Ustawa o samorz ądzie wojewódzkim 

 

Funkcjonowanie samorządu na szczeblu wojewódzkim normuje ustawa z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie wojewódzkim („UstSW ”). 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 UstSW, do zakresu działania samorządu województwa naleŜy 

wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeŜonych ustawami na 

rzecz organów administracji rządowej.  

 

W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorz ądowe jednostki 

organizacyjne  (przybierają one róŜne formy prawne, w szczególności mogą to być spółki 

prawa handlowego tworzone przez województwo lub wspólnie z innymi podmiotami nie tylko 

komunalnymi) oraz moŜe zawierać umowy z innymi podmiotami .  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 UstSW, w sferze u Ŝyteczno ści publicznej województwo mo Ŝe 

tworzy ć spółki z ograniczon ą odpowiedzialno ścią lub spółki akcyjne, a tak Ŝe moŜe 

przyst ępować do takich spółek. Sfera uŜyteczności publicznej obejmuje zadania własne 

województwa, tj. zadania słuŜące zaspokajaniu potrzeb regionalnej (wojewódzkiej) wspólnoty 

samorządowej.  

 



 

 86 

Poza sfer ą uŜyteczno ści publicznej województwo mo Ŝe tworzy ć spółki z ograniczon ą 

odpowiedzialno ścią i spółki akcyjne oraz przyst ępować do nich, je Ŝeli działalno ść 

spółek polega na wykonywaniu czynno ści promocyjnych, edukacyjnych i 

wydawniczych słu Ŝących rozwojowi województwa.   

 

Zasady tworzenia przez województwo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek 

akcyjnych poza sferą uŜyteczności publicznej oraz przystępowania do nich określa ustawa o 

gospodarce komunalnej. 

 

Ustawa o gospodarce komunalnej  

 

Odrębną ustawą określającą formy i zasady prowadzenia gospodarki komunalnej jednostek 

samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(„UstGK ”).  

 

Omawiana ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu 

terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych , w celu 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Jak wynika z art. 1 ust. 2 UstGK, 

gospodarka komunalna obejmuje w szczególno ści zadania o charakterze u Ŝyteczno ści 

publicznej,  których celem jest bieŜące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

 

Zgodnie z art. 2 UstGK, gospodarka komunalna moŜe być prowadzona przez jednostki 

samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu bud Ŝetowego lub spółki 

prawa handlowego . Zastosowanie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności” 

pozwala przyjąć, iŜ dopuszczalne jest prowadzenie gospodarki komunalnej równieŜ w innych 

formach (np. w formie spółdzielni lub fundacji).  

 

W kontekście inicjatywy JESSICA, szerszego omówienia wymaga tworzenie i 

przystępowanie przez jednostki sektora finansów publicznych do spółek prawa handlowego. 

Kluczowymi przepisami będzie w tej materii art. 9 i 10 UstGK. 

 

W myśl art. 9 UstGK, jednostki samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach) mogą 

tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a takŜe mogą 

przystępować do takich spółek. Przyjmuje się, iŜ powyŜszy przepis dotyczy tylko tych spółek 

z udziałem jednostek samorz ądu terytorialnego, które maj ą działać lub te Ŝ działaj ą w 

sferze u Ŝyteczno ści publicznej. Za typowe zadania z tego zakresu uwaŜa się m.in.: 
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utrzymywanie, remonty i budowę dróg publicznych, ulic, mostów, placów itp.,  utrzymywanie 

wodociągów, zaopatrzenie w wodę, kanalizację ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji 

odpadów komunalnych, czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenie w energię cieplną, 

transport zbiorowy, zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska, komunalne 

budownictwo mieszkaniowe, utrzymywanie i budowę obiektów i urządzeń uŜyteczności 

publicznej, oświatowej, zdrowotnej, socjalnej i administracyjnej, porządek publiczny. 

Odnośnie zadań ze sfery u Ŝyteczno ści publicznej gmina mo Ŝe tworzy ć i przyst ępować 

do spółek prawa handlowego bez ogranicze ń (tj. bez konieczno ści spełnienia jaki ś 

dodatkowych przesłanek). Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki 

samodzielnie lub teŜ z innymi podmiotami, równieŜ prywatnymi.  

 

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 UGK, poza sfer ą uŜyteczno ści publicznej , gmina mo Ŝe 

tworzy ć spółki prawa handlowego  (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 

akcyjne) i przyst ępować do nich , jeŜeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

 

1) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym; 

2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom 

Ŝycia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z 

obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji 

gospodarczej, a w szczególności do znacznego oŜywienia rynku lokalnego lub 

trwałego ograniczenia bezrobocia. 

 

Poza sferą uŜyteczności publicznej gmina  moŜe tworzyć spółki prawa handlowego i 

przystępować do nich równieŜ wówczas, jeŜeli zbycie składnika mienia komunalnego 

mogącego stanowić wkład niepienięŜny gminy do spółki albo teŜ rozporządzenie nim w inny 

sposób spowoduje dla gminy powaŜną stratę majątkową. 

 

UstGK przewiduje, iŜ ograniczenia, dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego i 

przystępowania przez gminę do nich, o których mowa powyŜej, nie maj ą zastosowania do 

posiadania przez gmin ę akcji lub udziałów spółek zajmuj ących si ę czynno ściami 

bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalno ścią doradcz ą, promocyjn ą, edukacyjn ą 

i wydawnicz ą na rzecz samorz ądu terytorialnego, a tak Ŝe innych spółek wa Ŝnych dla 

rozwoju gminy. 

 

Oprócz gminy, poza sferą uŜyteczności publicznej, równieŜ województwo  moŜe tworzy ć 

spółki prawa handlowego i przyst ępować do nich , na zasadach i w formach określonych 

w ustawie o samorządzie województwa (por. art. 13 ust. 1 UstSW).  
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Na koniec wspomnieć jeszcze naleŜy o art. 3 UstGK, zgodnie z którym jednostki samorządu 

terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej  

osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych  – z uwzględnieniem 

przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio, przepisów o zamówieniach publicznych 

i przepisów o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Umowne powierzenie 

wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej stanowi pewien określony sposób 

prowadzenia tej gospodarki. Tym samym moŜna powiedzieć, Ŝe podmiot, który zawarł z 

jednostką samorządu terytorialnego umowę określoną w art. 3 ust. 1 UstGK wykonuje 

gospodarkę komunalną w znaczeniu ustawowym, choć jedynie w tym zakresie, w jakim czyni 

to na podstawie zawartej umowy. Kontrahentem jednostki samorządu terytorialnego moŜe 

być inny podmiot komunalny, albo o kapitale mieszanym (samorządowo-prywatnym) albo teŜ 

prywatnym.  

 

W kontekście wspomnianego art. 3 UstGK, szczególnymi regulacjami prawnymi, które 

jednostki samorządowe powinny uwzględniać, powierzając wykonywanie swoich zadań 

własnych są: 

a) art. 176 ustawy o finansach publicznych („UstFP ”), zgodnie z którym podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

mogą otrzymywać z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele 

publiczne zwi ązane z realizacj ą zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie 

dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie, a jeŜeli dotyczy ono innych zadań niŜ określone w tej ustawie – na 

podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego ze wskazanym powyŜej 

podmiotem, w trybie i na zasadach określonych w drodze uchwał organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego. Takim podmiotem moŜe być np. spółka prawa 

handlowego, prywatna lub z udziałem podmiotu samorządowego;   

 

b) przepisy PZP normuj ące udzielanie zamówie ń publicznych  przez zamawiających 

na usługi, dostawy lub roboty budowlane; 

 

c) przepisy Ustawy o PPP regulujące zawieranie umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym.  
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W praktyce, najczęściej zawieranymi na podstawie art. 3 UstGK umowami są: umowa 

zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane oraz rozmaite umowy o charakterze 

nienazwanym. 

 

Prawo zamówie ń publicznych 

 

Jednostki samorządu terytorialnego, a w pewnych wypadkach równieŜ utworzone przez nie 

spółki komunalne posiadają na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych status 

zamawiającego, co pociąga z kolei za sobą obowiązek stosowania przez te podmioty 

szczególnych procedur do nabywania usług, dostaw oraz robót budowlanych.  

 

Wobec powyŜszego, zbadać naleŜy, czy nabywanie udziałów (akcji) w spółkach 

kapitałowych przez gminy, powiaty oraz województwa, a takŜe przez spółki komunalne 

podlega procedurom zamówieniowym. 

 

Jak juŜ wspominaliśmy, w przepisach PZP brak jest jednoznacznych norm regulujących 

problematykę nabywania udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych przez podmioty 

zobowiązane do stosowania ustawy. Stąd teŜ, dla ustalenia istnienia w tym zakresie 

obowiązku stosowania ustawy, naleŜy odwołać się do regulacji zawartych w dyrektywach 

dotyczących zamówień publicznych. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/18/WE, „zamówienia publiczne na dostawy” oznaczają 

zamówienia, których przedmiotem jest kupno, dzierŜawa, najem lub leasing z opcją lub bez 

opcji wykupu produktów. Takie rozumienie dostawy wył ącza z zakresu stosowania 

przepisów PZP umowy, których przedmiotem jest nabyc ie udziałów lub akcji w 

spółkach prawa handlowego. 

 

ZauwaŜyć równieŜ naleŜy, Ŝe nabywanie udziałów, a zwłaszcza akcji w spółkach 

handlowych wiąŜe się często z koniecznością stosowania określonych reguł rządzących 

przeprowadzaniem tego typu transakcji, jak równieŜ przepisami prawa lub wewnętrzną 

regulacja obowiązującą w danej spółce. Zasady takie mogą w znacznym stopniu utrudniać 

lub nawet uniemoŜliwiać stosowanie procedur udzielenia zamówień przewidzianych w PZP.  

 

Zaprezentowane stanowisko w pełni podziela w publikowanych interpretacjach Prezes 

Urzędu Zamówień Publicznych.  
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7.3. Inni partnerzy publiczni 

 

Opierając się na wyŜej wspomnianych ustawach szczególnych regulujących funkcjonowanie 

jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzieć naleŜy na pytanie o moŜliwość 

inwestowania w UDF, a takŜe w PPP i poszczególne projekty przez spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego 

(lub do których jednostki te przystępują).  

 

Szczegółowa analiza przedstawiona w pkt. 7.2. powyŜej prowadzi do wniosku, iŜ co do 

zasady jednostki samorz ądu terytorialnego mog ą tworzy ć spółki kapitałowe i 

przyst ępować do nich zarówno w sferze u Ŝyteczno ści publicznej, jak i poza ni ą. JeŜeli 

chodzi o tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych wykonujących zadania 

publiczne, to jest to dopuszczone bez ograniczeń dla jednostek samorządowych na 

wszystkich szczeblach. Ograniczenia takie, jak juŜ wskazywaliśmy pojawiają się natomiast w 

przypadkach spółek komunalnych, które działać mają poza sferą uŜyteczności publicznej, a 

największy wymiar przybierają w przypadku powiatu, który nie moŜe prowadzić działalności 

gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze uŜyteczności publicznej. 

 

W powyŜszym kontekście przyjąć naleŜy, w naszej ocenie, iŜ utworzenie lub przystąpienie 

przez jednostki samorządu terytorialnego do spółek handlowych, których celem działalności 

jest realizacja zadań uŜyteczności publicznej ogranicza pole działalności tychŜe spółek 

(równieŜ w zakresie uczestniczenia kapitałowego w innych spółkach i projektach) wyłącznie 

do wykonywania tego rodzaju zadań. Ograniczeń takich nie widzimy natomiast w przypadku 

spółek komunalnych (gminnych i wojewódzkich), działających poza sferą uŜyteczności 

publicznej.  

 

Wobec powy Ŝszego, uczestniczenie okre ślonych spółek komunalnych (tj. działaj ących 

w sferze zada ń publicznych macierzystych jednostek komunalnych, l ub poza ni ą) w 

tworzeniu UDF, a tak Ŝe w realizacji poszczególnych projektów miejskich, będzie 

zaleŜało w istocie od tego, jaki charakter b ędzie miała działalno ść wykonywana przez 

UDF oraz poszczególne projekty .  Kwestie te będą przedmiotem naszej dalszej analizy, 

zawartej w pkt. 7.4.  
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7.4. Ograniczenia we wnoszeniu wkładów do UDF oraz do poszczególnych 

projektów 

 

W kontekście ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej przez gminy, powiaty i 

województwa, oraz przez tworzone przez te jednostki spółki kapitałowe, które wskazaliśmy w 

pkt. 7.2. i 7.3. powyŜej, analizie poddać naleŜy następujące kwestie:  

 

a. moŜliwe formy uczestniczenia podmiotów publicznych w UDF (poza zawarciem umowy 

o finansowaniu); 

b. czy działalność UDF oraz poszczególne realizowane projekty mają charakter zadań 

publicznych i czy mieszczą się w sferze uŜyteczności publicznej, czy teŜ poza nią; 

c. czy forma dokonywania inwestycji przez UDF moŜe mieć wpływ na moŜliwość 

zaangaŜowania podmiotów publicznych; 

d. czy moŜliwe jest (i w jakiej formie) inwestowanie w ten sam UDF przez podmioty 

publiczne z tego samego lub róŜnego szczebla podziału terytorialnego (np. przez kilka 

gmin albo przez województwo i gminy, czy teŜ przez spółkę komunalną z udziałem tych 

jednostek).  

 

Przed przystąpieniem do badania ww. kwestii pragniemy poczynić następujące załoŜenia: 

� jak rozumiemy, z zasady UDF tworzony będzie nie tylko przez podmioty publiczne, lecz 

równieŜ prywatne (banki i prywatnych inwestorów); 

� UDF osiągać będzie dodatni wynik ekonomiczny ale celem jego działalności nie będzie 

maksymalizacja zysku, lecz wspieranie realizacji projektów miejskich w formach 

przewidzianych przez przepisy wspólnotowe. W konsekwencji przyjąć naleŜy, iŜ będzie 

to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej (a nie instytucja non-profit). 

 

Ad. a)  

W przypadku, gdy UDF funkcjonował będzie w formie odrębnej osoby prawnej prowadzącej 

działalność gospodarczą poprzez udzielanie poŜyczek, gwarancji oraz inwestowanie 

kapitału, jednostki samorz ądu terytorialnego b ędą mogły uczestniczy ć w strukturze 

UDF jedynie poprzez utworzenie z innymi podmiotami (bankami i inwestorami 

prywatnymi) spółki z o.o. lub spółki akcyjnej (zgod nie z art. 9 UstGK) 7. 

 

                                                 
7  Teza ta abstrahuje na razie od charakteru zadań wykonywanych przez UDF, który, jak się okaŜe w 

dalszej części naszych rozwaŜań, wyklucza uczestniczenie w UDF niektórych jednostek 
samorządowych.  



 

 92 

Odnośnie natomiast wariantu, w którym UDF występuje jako wydzielona jednostka 

finansowa w ramach instytucji finansowej, moŜna by teoretycznie rozwaŜyć moŜliwość 

przekazania środków do funduszu przez jednostki samorządowe na podstawie umowy 

zawartej przez te jednostki z ww. instytucją finansową, w oparciu o art. 3 UstGK. Niemniej, 

poniewaŜ na podstawie tego rodzaju umowy, jednostki samorządowe mogą powierzyć takiej 

instytucji jedynie wykonywanie określonych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, 

moŜliwość taką naleŜy wykluczyć, jako nieodpowiadającą idei inicjatywy JESSICA. Umowa 

zawarta na podstawie art. 3 UstGK zobowiązywać bowiem powinna instytucję finansową np. 

do udzielania poŜyczek lub gwarancji konkretnym podmiotom z terenu danej jednostki 

samorządu terytorialnego (z wyłączeniem samych jednostek samorządowych), na co 

natomiast nie pozwala JESSICA. To instytucja finansowa decydować będzie o tym, komu i z 

jakiego obszaru udzielić wsparcia, przy czym moŜe to uczynić równieŜ na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Ad. b)  
  
W naszej ocenie, działalność UDF polegająca na udzielaniu poŜyczek, gwarancji oraz na 

inwestowaniu kapitału w poszczególne projekty miejskie, jest działalnością wykraczającą 

poza zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego, określane jako te naleŜące do 

zakresu uŜyteczności publicznej. Trudno jest bowiem przyporządkować zadania 

wykonywane przez UDF do zadań publicznych przewidzianych do wykonywania przez 

jednostki samorządu terytorialnego w ustawach szczególnych. Co do zasady przyjmuje się, 

iŜ zadania mieszczące się w sferze uŜyteczności publicznej polegają na zaspokajaniu 

szczególnych i kwalifikowanych (elementarnych) potrzeb członków danej wspólnoty 

samorządowej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych takich jak: 

utrzymywanie i budowa dróg publicznych, ulic, mostów itp., transport zbiorowy, zaopatrzenie 

ludności w wodę, energię elektryczną i cieplną, odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie 

przestrzenne, ochrona środowiska, komunalne budownictwo mieszkaniowe, porządek 

publiczny, itp.  

Nadto, jak rozumiemy, UDF wspierał będzie poŜyczkami, gwarancjami i kapitałem nie tylko 

podmioty prywatne naleŜące do danej społeczności samorządowej lecz równieŜ same 

jednostki samorządowe (w szczególności gminy). Ten zakres działalności nie naleŜy 

natomiast do zadań publicznych samorządu.  

 

Wobec powyŜszego, naleŜy uznać, iŜ działalność UDF wykraczać będzie poza zakres zadań 

publicznych, z którymi utoŜsamiane są zadania uŜyteczności publicznej.  
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Jeśli natomiast chodzi o same projekty, to naszym zdaniem, większość z nich posiadać 

będzie charakter zadań publicznych. Przykładem mogą tu być projekty z zakresu np. 

rewitalizacji, budownictwa mieszkaniowego, remontu dróg publicznych, transportu 

zbiorowego itp.  

 

Ad. c)  

Niewątpliwie forma dokonywania inwestycji przez UDF ma wpływ na moŜliwość 

zaangaŜowania podmiotów publicznych. Z tego powodu, wykluczyć naleŜało, m.in. 

moŜliwość przekazania środków przez jednostki samorządowe do instytucji finansowej, w 

ramach której UDF funkcjonowałby jako wydzielona jednostka finansowa.  

 

Ponadto, inwestowanie przez UDF w projekty poprzez udzielanie poŜyczek, gwarancji i 

wnoszenie kapitału zdeterminowało równieŜ ostatecznie przyjęcie, iŜ działalność taka nie 

mieści się w zasadzie w zakresie wykonywania zadań publicznych przez jednostki 

samorządowe. W konsekwencji przyj ąć naleŜy, iŜ w tworzenie UDF zaanga Ŝować moŜe 

się właściwie wył ącznie gmina , która tworzyć moŜe spółki kapitałowe (z o.o. i spółki 

akcyjne) poza sferą uŜyteczności publicznej jeŜeli spółki te są waŜne dla rozwoju gminy. 

Wydaje się natomiast, iŜ za taką waŜną dla rozwoju gminy spółkę, uznać moŜna właśnie 

UDF wspierający realizację projektów miejskich. Poza sferą uŜyteczności publicznej powiat 

nie moŜe wykonywać działalności gospodarczej. Wykluczone jest równieŜ województwo, 

które poza sferą tworzyć moŜe jedynie spółki kapitałowe jeśli ich działalność polega na 

wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych słuŜących rozwojowi 

województwa.  

 

Co za tym idzie, ograniczony jest równieŜ udział w UDF spółek komunalnych (por. pkt. 7. 3. 

in fine).  

 

Ad. d) 

W naszej ocenie nie ma przeszkód, aby w strukturze UDF działającego w formie spółki 

kapitałowej uczestniczyły róŜne gminy (gminy z róŜnych obszarów). Ze względu natomiast 

na ograniczenia dotyczące angaŜowania się samorządu województwa oraz powiatu w 

działalność wykraczającą poza sferę uŜyteczności publicznej wykluczyć naleŜy moŜliwość 

inwestowania w ten sam UDF przez jednostki samorządowe z róŜnego szczebla (np. przez 

gminę i województwo albo przez spółkę komunalną z udziałem tych jednostek).  
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ZAGADNIENIE nr 8 
 
Wskazać moŜliwe/rekomendowane prawne formy tworzenia HF oraz UDF.  

 

Kontekst: Ten element analizy powinien uwzględniać odpowiednie przepisy unijne jak 

równieŜ polskie regulacje korporacyjne, rachunkowe, podatkowe i inne przepisy prawa (z 

uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i istniejące ograniczenia w zakładaniu 

funduszy specjalnych („fundusze celowe”)). Analiza powinna równieŜ omawiać kwestię 

własności HF lub UDF (kto moŜe załoŜyć HF lub UDF?) oraz akceptowalnych od strony 

prawnej związków pomiędzy HF lub UDF oraz MA lub gminą. Czy HF lub UDF powinien 

posiadać osobowość prawną czy teŜ powinien być utworzony jako rachunek szczególnego 

przeznaczenia w ramach istniejącej instytucji finansowej? Czy HF lub UDF będzie podlegać 

przepisom dotyczącym funduszy inwestycyjnych lub innym szczególnym regulacjom ? 

 

 

8.1. Podstawowe zasady dotycz ące sposobu zorganizowania instrumentów 

inŜynierii finansowej 

 

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Rozporządzenia Komisji nr 1828/06, instrumenty inŜynierii 

finansowej, w tym fundusze powiernicze, mogą zostać powołane: 

 

a) jako niezaleŜna osoba prawna, zarządzana na podstawie umów między 

współfinansującymi partnerami lub udziałowcami, albo 

b) jako wydzielona jednostka finansowa, w ramach (istniejącej juŜ) instytucji finansowej. 

 

Przepis pozostawia dowolność wyboru pomiędzy proponowanymi rozwiązaniami, a w 

przypadku utworzenia nowego podmiotu (niezaleŜnej osoby prawnej), nie narzuca Ŝadnej 

konkretnej formy organizacyjnej. Nie określono równieŜ, jakie podmioty uprawnione są do 

powoływania HF oraz UDF, z tym jednak zastrzeŜeniem, iŜ Komisja Europejska nie moŜe 

zostać partnerem współfinansującym ani udziałowcem HF oraz UDF.  

 

W przypadku prowadzenia HF lub UDF w ramach istniejącej instytucji finansowej, powinien 

posiadać on postać wydzielonej jednostki finansowej, podlegającej przepisom wykonawczym 

tej instytucji. Takie rozwiązanie wymaga w szczególności posiadania oddzielnych 

rachunków, pozwalających odróŜnić środki zainwestowane w instrument inŜynierii 
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finansowej, w tym środki wnoszone z programu operacyjnego, od środków pierwotnie 

dostępnych w danej instytucji. 

 

NiezaleŜnie od wyboru pomiędzy proponowanymi rozwiązaniami, obowiązkiem instytucji 

zarządzającej jest podjęcie odpowiednich środków ostroŜności, aby zminimalizować ew. 

zakłócenia konkurencji na rynkach kapitału podwyŜszonego ryzyka i poŜyczek, które mogą 

powstać na skutek powołania HF oraz UDF (art. 43 ust. 7 ww. Rozporządzenia). 

 

8.2. MoŜliwe formy organizacyjne funkcjonowania HF oraz UDF  na gruncie 

przepisów polskiego prawa 

 

8.2.1. Uwagi ogólne 

 

Na wstępie, pragniemy zauwaŜyć, iŜ w świetle przepisów wspólnotowych, określających 

ramy prawne inicjatywy JESSICA, pojęcie „funduszu” moŜe być uŜywane w dwóch 

znaczeniach:  albo w znaczeniu przedmiotowym, albo w znaczeniu podmiotowym. 

 

� Przez fundusz w znaczeniu przedmiotowym  naleŜy rozumieć wyodrębniony zasób 

środków finansowych przeznaczonych na wspieranie projektów zrównowaŜonego 

rozwoju obszarów miejskich. Fundusz w tym ujęciu moŜe znajdować się w dyspozycji 

HF lub UDF, względnie w dyspozycji instytucji finansowej, której powierzono jego 

prowadzenie;  

 

� Przez fundusz w znaczeniu podmiotowym  naleŜy rozumieć odrębną osobę prawną, 

zarządzającą środkami pochodzącymi z regionalnego programu operacyjnego, na 

warunkach określonych w umowie o finansowaniu. Na oznaczenie funduszu w 

znaczeniu podmiotowym będziemy uŜywać odpowiednio określeń HF oraz UDF. 

Pierwszy z tych podmiotów zawiera umowę o finansowaniu z instytucją zarządzającą, 

drugi natomiast z HF.  

 

W przypadku utworzenia HF oraz UDF w formie osoby prawnej, dopuszczalne jest powołanie 

korporacji, w której uczestniczyć mogą podmioty o róŜnym statusie prawnym: podmioty 

publiczne, inwestorzy prywatni, banki oraz inne instytucje finansowe. Podmioty wchodzące w 

skład funduszy winny ze sobą współdziałać dla osiągnięcia załoŜonego celu, jakim jest w 

przypadku HF - zarządzanie środkami zgromadzonymi w ramach funduszu i ich 

inwestowanie w poszczególne UDF, a w przypadku UDF - inwestowanie zgromadzonych 
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środków w poszczególne projekty rozwoju obszarów miejskich, w szczególności realizowane 

na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Mając na uwadze załoŜenie, iŜ do funduszy mogą przystępować podmioty prywatne, 

zakładamy, iŜ funduszom naleŜy nadać taką formę prawną, aby moŜliwe było uzyskiwanie 

przez „członków” funduszu ewentualnie zysków z prowadzonej działalności. Niemniej jednak 

moŜliwe jest równieŜ takie rozwiązanie, w których fundusze tworzone będą wyłącznie przez 

podmioty publiczne, a kwestia zysku z działalności funduszu nie będzie odgrywać istotnej 

roli. 

 

Zarówno HF jak i UDF (w znaczeniu podmiotowym) muszą posiadać zdolność do zawierania 

umów (w szczególności do zawierania umów o finansowaniu), wnoszenia kapitału do 

poszczególnych projektów, udzielania gwarancji i poŜyczek - a więc zdolność do zaciągania 

zobowiązań i nabywania uprawnień. Forma prawna, w jakiej zostaną utworzone HF oraz 

UDF, a w konsekwencji kompetencje, w jakie będą wyposaŜone, powinny umoŜliwiać 

dokonywanie przepływów pienięŜnych na poszczególnych poziomach: instytucja 

zarządzająca – HF (lub UDF), HF – UDF i wreszcie UDF – podmioty realizujące 

poszczególne projekty. 

 

Zakładamy wreszcie, iŜ HF oraz UDF będzie podmiotem wyspecjalizowanym nie tylko w 

zakresie operacji finansowych, lecz równieŜ w zakresie znajomości problematyki 

zrównowaŜonego rozwoju obszarów miejskich oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 

8.2.2. Potencjalne formy prawne – wła ściwe przepisy ustrojowe  

 

Mając na uwadze funkcje, przewidziane w programie JESSICA dla HF oraz UDF, oraz biorąc 

pod uwagę treść krajowych przepisów prawnych, moŜna wskazać następujące formy 

prawne, w jakich potencjalnie mogą zostać utworzone HF lub UDF: 

 

a) spółki kapitałowe (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna); 

b) spółdzielnie; 

c) państwowe i samorządowe fundusze celowe, wymagające uchwalenia ustawy; 

d) zamknięte fundusze inwestycyjne; 

e) inne formy organizacyjne, wymagające odrębnej regulacji prawnej. 

 

Niektóre formy prawne są nieadekwatne do realizacji zadań przewidzianych dla HF oraz 

UDF w ramach programu JESSICA, względnie nie jest moŜliwe posłuŜenie się nimi przez 
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podmioty zainteresowane utworzeniem HF oraz UDF (zakładamy, Ŝe zainteresowane tym są 

przede wszystkim województwa samorządowe oraz gminy). Do takich form zaliczymy: 

 

� przedsiębiorstwa państwowe (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. 

o przedsiębiorstwach państwowych, mogą być tworzone wyłącznie przez naczelne i 

centralne organy państwowe, względnie przez Narodowy Bank Polski i banki 

państwowe); 

� spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe (w świetle przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, ich 

członkami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a poŜyczki i kredyty mogą być 

udzielane wyłącznie członkom kasy); 

� jednostki sektora finansów publicznych, takie jak: jednostki budŜetowe, zakłady 

budŜetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostki budŜetowej (w świetle przepisów 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie posiadają one 

osobowości prawnej); 

� bank państwowy (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe, bank państwowy tworzony jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i 

wyłącznie w oparciu o środki pochodzące ze Skarbu Państwa; obecnie w Polsce 

istnieje tyko jeden tego rodzaju bank); 

� fundacje (jak stanowi art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, nie moŜna ich tworzyć w oparciu o środki publiczne, za wyjątkiem fundacji 

powoływanych w drodze odrębnej ustawy); 

� stowarzyszenia (zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach, prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom, czyli 

osobom fizycznym; zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, osoba prawna moŜe być jedynie 

wspierającym członkiem stowarzyszenia). 

 

Ad. a) Spółki kapitałowe 

 

Tworzenie i organizację spółek kapitałowych (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz spółki akcyjnej) reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(„KSH”).  

 

Przepisy KSH nie przewidują Ŝadnych ograniczeń odnośnie do rodzaju udziałowców lub 

akcjonariuszy spółek kapitałowych oraz przedmiotu działalności - mogą być one utworzone 

przez jedną lub więcej osób, w kaŜdym celu prawnie dopuszczalnym. Oznacza to, iŜ w 



 

 98 

ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej nie istnieją przeszkody 

do wykonywania działalności przewidzianej dla HF oraz UDF. 

  

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariusze spółki akcyjnej są 

zobowiązani jedynie do świadczeń przewidzianych w umowie spółki (lub statucie, w 

przypadku spółki akcyjnej) i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.  

 

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić, co najmniej 

50.000 złotych, natomiast spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 500.000 złotych. W 

przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy musi być pokryty w 

całości jeszcze przed zarejestrowaniem spółki. Wymóg taki nie istnieje przy spółce akcyjnej. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak równieŜ spółka akcyjna, po wpisaniu do 

rejestru przedsiębiorców (prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego), 

uzyskuje osobowość prawną, przy czym obie spółki mogą rozpocząć działalność jeszcze 

zanim nastąpi rejestracja, nabywając we własnym imieniu prawa i zaciągając zobowiązania 

(„spółka w organizacji”). 

 

Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd, rada nadzorcza (organ 

fakultatywny; jedynie w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyŜsza kwotę 500.000 

złotych, a wspólników jest więcej niŜ dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada 

nadzorcza lub komisja rewizyjna) oraz zgromadzenie wspólników. Organami spółki akcyjnej 

jest zarząd, rada nadzorcza (obligatoryjna) oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. 

 

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak samo jak rozwiązanie spółki 

akcyjnej, następuje na skutek następujących okoliczności: przyczyn przewidzianych w 

umowie spółki, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu 

siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, na 

skutek ogłoszenia upadłości spółki, a takŜe na skutek innych przyczyn, przewidzianych 

prawem.  

 

Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółka akcyjna, posiadają zdolność 

upadłościową, co wynika z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 

naprawcze. Okoliczności te naleŜy uwzględnić, biorąc pod uwagę ryzyka prawne związane z 

działalnością HF oraz UDF. W szczególności naleŜy uwzględnić treść art. 10 i art. 11 ustawy 

Prawo upadłościowe i naprawcze, które dotyczą przesłanek upadłości. Upadłość ogłasza się 

bowiem w stosunku do dłuŜnika, który stał się niewypłacalny, a dłuŜnik jest niewypłacalny 
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wówczas, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. DłuŜnika będącego osobą 

prawną, w świetle przepisów ustawy uwaŜa się za niewypłacalnego takŜe wtedy, gdy jego 

zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieŜąco te 

zobowiązania wykonuje. 

 

Wydaje się, iŜ zarówno forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak równieŜ forma 

spółki akcyjnej jest rozwiązaniem organizacyjnym, które powinno być adekwatną formą 

prowadzenia działalności przewidzianej dla HF oraz UDF. Przekonuje o tym dotychczasowa 

działalność takich instytucji, jak w szczególności róŜnego rodzaju fundusze poŜyczkowe oraz 

poręczeniowe, tworzone w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 

trzech szczebli, właśnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w formie 

spółki akcyjnej.  

 

Ad. b) Spółdzielnie 

 

Spółdzielnia moŜe być utworzona albo w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 

1982 r. Prawo spółdzielcze, albo na podstawie odrębnych ustaw, odnoszących się do 

szczególnych rodzajów spółdzielni, takich jak, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia 

socjalna, bank spółdzielczy czy spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa. 

 

JeŜeli HF lub UDF miałby przybrać formę spółdzielni, zastosowanie znalazłaby ustawa 

Prawo spółdzielcze. Zgodnie z przepisami tej ustawy, spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie 

nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu 

udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. 

 

Spółdzielnia nie jest podmiotem publicznym; majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej 

członków, którzy w dobrowolny sposób, w celu realizowania swych własnych celów 

spółdzielnię tworzą, bądź przystępują do utworzonej wcześniej spółdzielni. Liczba załoŜycieli 

spółdzielni powinna wynosić minimum trzy osoby prawne (względnie minimum dziesięć osób 

fizycznych). Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców (prowadzonego w ramach 

Krajowego Rejestru Sądowego), spółdzielnia nabywa osobowość prawną.  

 

Obowiązkiem kaŜdego członka spółdzielni jest wniesienie wpisowego oraz zadeklarowanych 

udziałów stosownie do postanowień statutu. Organami spółdzielni jest zarząd, rada nadzorca 

oraz walne zgromadzenie członków spółdzielni. Istotną cechą spółdzielni jest to, iŜ co do 

zasady, kaŜdy członek spółdzielni ma jeden głos na walnym zgromadzeniu spółdzielni, bez 

względu na ilość posiadanych udziałów. Niemniej jednak statut spółdzielni, której członkami 
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są wyłącznie osoby prawne, moŜe określić inną zasadę ustalania liczby głosów 

przysługujących jej członkom, co oznacza potencjalną moŜliwość uzyskania przez jednego 

ze spółdzielców, większości głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni. 

 

Istnieje kilka przesłanek likwidacji spółdzielni. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji z 

upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono, wskutek zmniejszenia się 

liczby członków poniŜej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeŜeli spółdzielnia w terminie 

jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości, albo wskutek zgodnych 

uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie 

następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni (uchwała o 

„samorozwiązaniu spółdzielni”).  

 

Likwidację spółdzielni moŜe ponadto zarządzić związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest 

zrzeszona, jeŜeli działalność spółdzielni wykazuje raŜące i uporczywe naruszenia prawa lub 

postanowień statutu, spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa lub 

gdy spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej. Ponadto 

spółdzielnia moŜe ulec wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek związku 

rewizyjnego, jeŜeli nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej 

zarejestrowania i nie posiada majątku. 

 

Spółdzielnia, tak jak kaŜdy inny przedsiębiorca, posiada zdolność upadłościową, co wynika z 

przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość 

spółdzielni moŜna ogłosić nie tylko wówczas, gdy stanie się ona niewypłacalna (nie wykonuje 

wymagalnych zobowiązań), lecz takŜe wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość 

posiadanego majątku, nawet, jeśli na bieŜąco zobowiązania te wykonuje. 

 

Ad. c) Państwowe i samorz ądowe fundusze celowe 

 

MoŜliwość zastosowanie kolejnej formy organizacyjnej, polegającej na powołaniu tzw. 

funduszu celowego, zasadniczo równi się od rozwiązań przedstawionych w punktach a) oraz 

b), gdyŜ wymagałaby uchwalenia ustawy, stworzonej specjalnie na potrzeby utworzenia HF 

lub UDF. Zgodnie z ogólnymi zasadami, przewidzianymi w przepisach ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych, fundusz celowy moŜe działać jako osoba prawna 

lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie 

tworzącej fundusz. JeŜeli przewiduje to ustawa tworząca fundusz, ma on moŜliwość 

zaciągania kredytów i poŜyczek. Przychody funduszu celowego pochodzą ze środków 

publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Ewentualna 
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likwidacja funduszu celowego musiałaby wiązać się z uchyleniem ustawy powołującej 

fundusz.  

 

Fundusze celowe nie posiadają natomiast zdolności upadłościowej, co wynika z art. 6 pkt 4 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, który postanawia, iŜ nie 

moŜna ogłosić upadłości instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy chyba, Ŝe 

ta stanowi inaczej. 

 

Chcąc ocenić uŜyteczność formy funduszu celowego dla potrzeb programu JESSICA, trudno 

odnosić się do dotychczasowych doświadczeń istniejących funduszy celowych, takich jak: 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz PoŜyczek i Kredytów 

Studenckich czy teŜ Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, działający w ramach Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Fundusze te powołano bowiem dla realizacji bardzo wąsko 

określonych celów, odmiennych od celów, jakie stawia sobie program JESSICA.  

 

PosłuŜenie się formą funduszu celowego w celu utworzenia HF oraz UDF obarczone jest 

kilkoma mankamentami, które nie występują w przypadku utworzenia spółki lub spółdzielni. 

Po pierwsze, iŜ konieczne jest w takim przypadku uruchomienie inicjatywy ustawodawczej, a 

więc podjęcie znacznie trudniejszych i bardziej złoŜonych działań, niŜ utworzenie spółki lub 

spółdzielni. Po drugie, trudno oszacować liczbę HF oraz UDF, jakie naleŜałoby utworzyć w 

drodze ustawowej. Konieczne byłoby albo odgórne ustalenie liczby HF oraz UDF, jakie 

naleŜy utworzyć na podstawie jednej ustawy, albo uchwalanie odrębnych ustaw w celu 

tworzenia kolejnych HF oraz UDF. NaleŜy wreszcie dodać, iŜ fundusz celowy nie ma 

charakteru korporacji, a tym samym wykluczone byłoby przystępowanie do niego kolejnych 

podmiotów, w szczególności innych jednostek samorządu terytorialnego lub inwestorów 

prywatnych. Forma funduszu celowego jest poza tym formą mało „elastyczną” w przypadku 

zamiaru likwidacji utworzonego podmiotu; ewentualna likwidacja HF bądź UDF działającego 

w formie funduszu celowego byłaby uzaleŜniona od woli ustawodawcy; to samo dotyczyłoby 

ew. zwrotu środków pozostających w dyspozycji funduszu do instytucji zarządzającej. 

 

Ad. d) Zamkni ęte fundusze inwestycyjne 

 

Szczególną formą, w jakiej moŜna zorganizować działalność HF lub UFD, jest forma 

zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 maja 2004 o 

funduszach inwestycyjnych, zamknięte fundusze inwestycyjne (art. 117-157) posiadają nie 

tylko szerokie moŜliwości lokowania swych środków (art. 145), lecz mogą pełnić inne funkcje 

zakładane dla HF lub UDF, w szczególności funkcje poŜyczkowe i poręczeniowe. Z 
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prawnego punktu widzenia utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych w formie spółki 

akcyjnej, która jest niezbędna do utworzenia, zarządzania i reprezentowania funduszu, 

wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wątpliwość moŜe jednak budzić 

kwestia czy w utworzeniu takiego towarzystwa w formie spółki akcyjnej, mogą uczestniczyć 

jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności samorządu województwa. W tym 

zakresie pozostaną aktualne uwagi przedstawione we wcześniejszych punktach. JednakŜe 

lokowanie środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich w certyfikaty 

inwestycyjne zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie musi być równoznaczne z 

koniecznością tworzenia towarzystwa; moŜe bowiem zaistnieć moŜliwość ulokowania 

środków w certyfikaty zamkniętego funduszu inwestycyjnego prowadzonego przez juŜ 

istniejące na rynku towarzystwo. 

Jakkolwiek naleŜy mieć na względzie, Ŝe funkcjonowanie zamkniętego funduszu 

inwestycyjnego jest w duŜym stopniu sformalizowane i wiąŜe się z koniecznością 

wykonywania szeregu obowiązków administracyjnych, związanych z nadzorem 

sprawowanym przez KNF, to naleŜy teŜ podnieść, Ŝe nadzór KNF powinien przyczynić się do 

wzrostu bezpieczeństwa inwestycyjnego, co z kolei byłoby argumentem przemawiającym za 

tym rodzajem formy prawnej.  

 

 

Ad e) Inne formy organizacyjne 

 

Sięgnięcie po specjalne rozwiązania ustawowe w celu realizacji inicjatywy JESSICA w 

Polsce, w szczególności w celu powołania HF oraz UDF, nie musiałoby opierać się 

wyłącznie na modelu funduszy celowych. Potencjalnie moŜliwe byłoby nadanie tym 

podmiotom dowolnej formy organizacyjnej, uwzględniającej wymóg posiadania osobowości 

prawnej, względnie przyjęcie przepisów modyfikujących ogólne zasady działania spółek 

prawa handlowego, odpowiednio do celów i potrzeb programu JESSICA.  

 

W polskim systemie prawnym obok rozwiązań ogólnych, istnieją przecieŜ przepisy 

przewidujące tworzenie szczególnych spółek, angaŜujących środku (kapitał) jednostek 

samorządu terytorialnego. Przykładem mogą być przepisy ustawy z dnia 20 października 

1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, które w art. 6 przewidują utworzenie spółek 

powołanych do zarządzania specjalną strefą ekonomiczną. Taka spółka (Zarządzający) 

mająca charakter spółki akcyjnej lub sp. z o.o., tworzona jest przez samorząd województwa, 

samorządy gminne i Skarb Państwa.  
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Trzeba mieć jednak na uwadze, iŜ w omawianym przypadku, podobnie jak w odniesieniu do 

ewentualnego funduszu celowego konieczne byłoby uruchomienie inicjatywy ustawodawczej. 

Ustawa mogłaby określić ew. takŜe odmienne od ogólnych, zasady likwidacji takich 

podmiotów. Nie wykluczone, iŜ wprowadzenie szczególnych regulacji poświęconych 

tworzeniu HF i UDF na zasadach odbiegając od rozwiązań ogólnych, otwierałoby szersze 

moŜliwości angaŜowania do programu JESSICA środków naleŜących do jednostek 

samorządu terytorialnego lub korzystniejsze zasady zwrotu środków w przypadku likwidacji 

HF bądź UDF. Powołanie osoby prawnej w drodze ustawy wyklucza wreszcie moŜliwość 

ogłoszenia upadłości przez taki podmiot, co wynika z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie, z którym, nie moŜna ogłosić upadłości 

instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy chyba, Ŝe ta stanowi inaczej. 

 

8.2.3 Podmioty prawa obcego  

 

Kolejna kwestia dotyczy pytania, czy moŜliwe jest prowadzenie HF lub UDF przez podmiot 

powołany na gruncie prawa obcego i mający siedzibę poza granicami Polski. W tym zakresie 

istotne jest przede wszystkim określenie charakteru takiej działalności, tzn. ustalenie, czy 

działalność ta ma charakter działalności gospodarczej. PoniewaŜ HF lub UDF mają 

prowadzić działalność inwestycyjną (w ramach zakreślonych umową o finansowaniu), za 

rynkowym wynagrodzeniem, mają być zarządzane przez profesjonalne podmioty to wydaje 

się, Ŝe ich działalność będzie naleŜało zakwalifikować jako prowadzenie działalności 

gospodarczej.  

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce 

opiera się na obowiązku utworzenia i zarejestrowania w Polsce podmiotu prowadzącego tę 

działalność. Zasada obowiązkowej rejestracji działalności gospodarczej została wyraŜona w 

art. 14 ustawy. Pewnym szczególnym rozwiązaniem, pozwalającym na bezpośrednie 

prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w Polsce, jest 

forma oddziału (art. 85 – 92 wymienionej ustawy), która wymaga jednak zarejestrowania w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. Niemniej jednak przepisy Prawa bankowego (w 

szczególności art. 48a do 48n) przewidują wyjątek od tej zasady, umoŜliwiając 

transgraniczne świadczenie usług przez instytucje bankowe z innych państw Unii 

Europejskiej. Wymagane jest zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o podjęciu takiej 

działalności.  

 

Środki lokowane w HF oraz UDF, pochodzą z budŜetu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ust. 

1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, środki pochodzące z budŜetu 
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Unii Europejskiej mają status środków publicznych. Podstawą przekazania tych środków 

samorządowi wojewódzkiemu jest kontrakt wojewódzki, zawierany przez zarząd 

województwa z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, na podstawie art. 20 

ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

Zgodnie z art. 195 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bankową obsługę budŜetu 

jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w 

przepisach o zamówieniach publicznych. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego moŜe upowaŜnić zarząd danej jednostki do lokowania 

wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach. Przepis ten nie ogranicza 

moŜliwości lokowania środków wyłącznie w bankach krajowych. MoŜna uznać zatem za 

dopuszczalne przekazywanie za granicę środków będących w posiadaniu samorządu 

województwa (instytucji zarządzającej).  

 

Przyjmując, iŜ przekazanie środków finansowych zostanie dokonane do jednego z krajów 

Unii Europejskiej, otwarcie rachunku bankowego nie będzie wymagało uzyskania zezwolenia 

dewizowego, co wynika a contrario z treści art. 9 pkt 9 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Przepisy te nakładają bowiem obowiązek uzyskania 

zezwolenia dewizowego na otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za 

pośrednictwem innych podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających 

siedzibę w krajach trzecich. UŜyte w ustawie określenie „kraje trzecie” nie obejmuje 

tymczasem krajów Unii Europejskiej. PowyŜsze zwolnienie od wymogu uzyskania 

zezwolenia dewizowego znajdzie równieŜ zastosowanie w odniesieniu do przekazania 

środków na rachunek prowadzony w EBI. 

 

8.3   Zasady ogólne opodatkowania w Polsce 

 

8.3.1 Aspekty podatkowe 

 

a) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), 

opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. osoby prawne i spółki kapitałowe w 

organizacji.  

 

Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia 
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(nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast, podatnicy niemający na terytorium Polski 

siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiągniętych 

na terytorium Polski (ta zasada modyfikowana jest postanowieniami umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę).  

 

Biorąc pod uwagę, Ŝe wszystkie proponowane formy funkcjonowania funduszy mają 

osobowość prawną, kaŜdy z tych podmiotów będzie podatnikiem podatku dochodowego od 

osób prawnych.  

 

Zwolnienia podmiotowe od podatku 

 

Przepisy UPDOP zawierają katalog podmiotów, które są zwolnione od podatku. NaleŜą do 

nich m.in. fundusze celowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, jak równieŜ 

fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym 

zamknięte fundusze inwestycyjne omawiane w pkt. 8.2.2. d) powyŜej. KaŜda z pozostałych 

form prawnych proponowanych dla funduszy będzie podlegać opodatkowaniu. 

 

Stawka podatku 

 

Stawka podatku dochodowego w Polsce wynosi 19%. W ściśle określonych przypadkach, 

konkretne dochody (przychody) mogą być zwolnione od podatku.  

 

Kwalifikacja podatkowa środków wpływaj ących do funduszy oraz wypłacanych przez 

fundusze 

 

Podstawową kwestią, którą naleŜy ustalić jest kwalifikacja podatkowa środków 

otrzymywanych/uzyskiwanych przez fundusze. 

 

W ramach JESSICA, podstawowymi wpływami do funduszy będą: 

(i) środki otrzymane w ramach programów operacyjnych, które będą następnie 

dystrybuowane na realizację konkretnych projektów;  

(ii) opłata za zarządzanie środkami z programów operacyjnych;  

(iii) zyski wygenerowane przez fundusze; 

(iv) środki otrzymywane jako wkłady pienięŜne (niepienięŜne) od krajowych podmiotów 

publicznych i prywatnych. 
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W pierwszej kolejności naleŜy sprawdzić, czy wskazane powyŜej środki, otrzymywane przez 

fundusze w ramach funkcjonowania programu JESSICA, będą stanowiły dla nich przychód 

podatkowy w rozumieniu przepisów UPDOP. JeŜeli będą one zakwalifikowane do 

przychodów podatkowych, naleŜało będzie następnie ustalić, czy dany dochód będzie mógł 

skorzystać ze zwolnienia od podatku. 

 

Definicja przychodów w świetle przepisów UPDOP 

 

Do przychodów podatkowych zaliczane są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości 

pienięŜne (w tym równieŜ róŜnice kursowe), wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych 

świadczeń, wartość umorzonych zobowiązań itp. 

 

Jakkolwiek nie jest to wprost wskazane w przepisach, przedstawiciele doktryny prawa 

podatkowego podkreślają, Ŝe przychód podatkowy powinien mieć charakter trwały. Tak więc, 

o zakwalifikowaniu danego przysporzenia do przychodów podatkowych decyduje jego 

definitywny charakter, czyli to, czy w sposób ostateczny, faktycznie powiększa on majątek 

danej osoby prawnej8. 

 

Środki z programów operacyjnych przekazywane funduszom w ramach JESSICA nie 

powinny, w naszej opinii, stanowić dla nich przychodu do opodatkowania, gdyŜ rola funduszy 

polega na zarządzaniu środkami i przekazywaniu ich na konkretne cele. Nie będzie to zatem 

ostateczne przysporzenie, tylko środki oddane w zarządzanie. Podobnie naleŜy 

zakwalifikować dochody wygenerowane przez fundusze, które na mocy odpowiednich 

regulacji (m.in. Rozporządzenie 1083/2006) będą musiały zostać zwrócone/przeznaczone na 

dalsze inwestycje (nie powiększą one definitywnie majątku funduszu). JednakŜe w związku z 

tym, Ŝe przepisy podatkowe nie regulują precyzyjnie kwestii związanych z inwestowaniem 

środków z funduszy strukturalnych nie moŜna wykluczyć, Ŝe władze podatkowe będą 

próbowały twierdzić, Ŝe środki otrzymane przez HF lub UDF od MA będą ich przychodem 

podatkowym, np.: z uwagi na to, Ŝe mają pewną swobodę dysponowania nimi. W takiej 

sytuacji, trzeba będzie zweryfikować, czy nie będą one objęte jednym ze zwolnień 

podatkowych przewidzianych w przepisach UPDOP. W związku z faktem, Ŝe w punkcie 6 

niniejszego Raportu rozwaŜana jest moŜliwość zakwalifikowania środków przekazywanych 

na rzecz funduszy jako dotacja naleŜy podkreślić, Ŝe na podst. Art. 17 ust. 1 pkt. 47 UPDOP 

od podatku zwolnione są m. in. otrzymane dotacje. 

                                                 
8 J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych, C.H. Beck 2004, str. 198 
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Jeśli chodzi o opłatę za zarządzanie (oraz ewentualnie zachęty do osiągania lepszych 

wyników) wypłacaną na podstawie umów o finansowaniu to będzie ona stanowić dla 

funduszu przychód podatkowy, gdyŜ będzie to wynagrodzenie za świadczone usługi, czyli 

będzie przysporzeniem o charakterze definitywnym.  

 

Natomiast, nie zalicza się do przychodów podatkowych przychodów otrzymanych na 

utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu 

załoŜycielskiego. W związku z powyŜszym, działający w formie spółki kapitałowej lub 

spółdzielni fundusz nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od majątku otrzymanego od 

wspólników/członków na poczet kapitału zakładowego/funduszu udziałowego.  Podobnie, 

otrzymana kwota główna poŜyczki będzie dla podatnika neutralna, tzn. nie będzie stanowić 

jego przychodu podatkowego (u poŜyczkodawcy nie będzie kosztem podatkowym). 

Przychodem i kosztem będą odpowiednio odsetki otrzymane lub zapłacone/skapitalizowane.  

 

Opodatkowanie dochodów funduszy 

 

Przychody funduszy, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, będą opodatkowane 

według stawki 19% ( o ile nie będzie straty podatkowej).  

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe w przypadku osób prawnych opodatkowaniu podlega dochód bez 

względu na to, z jakich źródeł przychodów został osiągnięty. Oznacza to, Ŝe dochód 

otrzymany z tytułu zarządzania środkami z programów pomocowych powinien zostać dodany 

do pozostałych dochodów osiągniętych przez ten podmiot i dopiero wtedy opodatkowany 

według stawki 19%. JeŜeli podatnik ma stratę podatkową, dochód ten w pierwszej kolejności 

pomniejszy tę stratę, a opodatkowaniu podlegać będzie nadwyŜka dochodu ponad stratę. 

 

Wypłata dywidendy 

 

Podstawowym sposobem przekazywania zysku przez spółki na rzecz swoich udziałowców 

(akcjonariuszy) jest wypłata dywidendy. Wskazane poniŜej zasady będą miały zastosowanie 

do ewentualnej dywidendy wypłacanej UDF przez spółki w które zainwestował kapitał.  

 

Zgodnie z przepisami UPDOP, dywidenda wypłacana na rzecz udziałowca podlega 

opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 19% chyba, Ŝe przepisy odpowiedniej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią inaczej.  
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JednakŜe bez względu na powyŜsze regulacje, zwalnia się od podatku dochodowego 

dywidendy, jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 

a) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; 

b) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niŜ 

Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie naleŜącym do EOG, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania; 

c) spółka, o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 15 % (od 1 stycznia 

2009 r. nie mniej niŜ 10%) udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;  

d)  odbiorcą przychodów z dywidend jest: 

- spółka, o której mowa w pkt b, albo 

- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt b. 

 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dywidendę posiada 

udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w wysokości 15% (od 1 stycznia 2009 r. 

10%), nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w 

przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu 

uzyskania dywidendy. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w 

wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka otrzymująca dywidendę, 

jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę.  

 

Wypłata odsetek 

 

W przypadku odsetek wypłacanych na rzecz podmiotów mających siedzibę w Polsce, spółka 

wypłacająca nie ma obowiązku pobierania podatku u źródła. Odbiorca zalicza otrzymane 

odsetki do przychodów podatkowych i po pomniejszeniu ich o koszty uzyskania przychodów, 

opodatkowuje uzyskany w ten sposób dochód według stawki 19%, oczywiście o ile taki 

dochód nie podlega zwolnieniu.  

 

Natomiast, odsetki uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów podlegają 

opodatkowaniu podatkiem u źródła (pobierany jest przez podmiot wypłacający odsetki) w 

wysokości 20%, chyba, Ŝe odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 

stanowi inaczej.  
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Bez względu jednak na powyŜsze regulacje, odsetki będą zwolnione od podatku, jeŜeli 

łącznie będą spełnione następujące warunki: 

 

a) wypłacającym odsetki będzie:  

- spółka będąca polskim rezydentem podatkowym, albo 

- połoŜony na terytorium Polski zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie 

członkowskim UE opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na 

miejsce ich osiągania, jeŜeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład odsetki 

podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określeniu dochodów 

podlegających opodatkowaniu na terenie Polski; 

b) uzyskującym odsetki jest spółka podlegająca w innym niŜ Polska państwie 

członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

 

c) spółka: 

- wypłacająca odsetki posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 25% udziałów (akcji) w 

spółce uzyskującej odsetki; 

- spółka uzyskująca odsetki posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 25% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę; 

- podlegająca opodatkowaniu w innym państwie członkowskim UE, posiada 

bezpośrednio – zarówno w kapitale spółki wypłacającej oraz uzyskującej odsetki 

nie mniej niŜ 25% udziałów (akcji). 

d) odbiorca odsetek będzie: 

- spółka uzyskująca odsetki, albo 

- zagraniczny zakład spółki uzyskującej odsetki, jeŜeli dochód uzyskany w 

następstwie otrzymania odsetek podlega opodatkowaniu w tym państwie UE, w 

którym zakład ten jest połoŜony. 

 

Podobnie, jak w przypadku dywidendy zwolnienie będzie miało zastosowanie jeŜeli spółki 

posiadają udziały (akcje) w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres 2 lat. Koniec 

tego okresu moŜe przypadać po dniu uzyskania przez spółkę odsetek.  

 

Zwolnienie nie ma zastosowania do przychodów, które zostaną uznane za: 

 

- przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej odsetki;  

- przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłuŜnika;  
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- przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do 

odsetek na prawo do udziału w zyskach dłuŜnika; 

- przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej 

tej wierzytelności lub gdy spłata jest naleŜna po upływie co najmniej 50 lat od 

powstania wierzytelności. 

 

Podkreślamy, Ŝe to zwolnienie będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 lipca 2013 r. W 

okresie do 30 czerwca 2009 r. stawka podatku będzie wynosić 10%, pomiędzy 1 lipca 

2009 r. a 30 czerwca 2013 r. wynosić będzie 5% (odnosi się tylko do odsetek objętych 

zwolnieniem). JeŜeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie przewidywać 

niŜszy podatek od odsetek, moŜna stosować stawkę z umowy, zamiast stawkę „przejściową” 

z powyŜszych przepisów o zwolnieniu.  

 

Transakcje z podmiotami powi ązanymi 

 

Zgodnie z przepisami UPDOP warunki na jakich zawierane są transakcje pomiędzy 

podmiotami powiązanymi powinny być ustalone na zasadach rynkowych. JeŜeli bowiem w 

wyniku takich powiązań zostaną ustalone (narzucone) warunki róŜniące się od warunków, 

które ustaliłyby między sobą niezaleŜne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje 

dochodów albo wykazuje dochody niŜsze od tych jakich naleŜałoby oczekiwać, gdyby 

wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz naleŜny podatek 

określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11 UPDOP). 

 

Tak więc warunki transakcji zawieranych np.: pomiędzy HF a UDF, czy teŜ pomiędzy UDF a 

podmiotem realizującym konkretny projekt miejski (o ile będą to podmioty powiązane) 

powinny być ustalone z uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych (w tym 

konieczne jest sporządzanie dokumentacji o której mowa w tych przepisach. Szczególną 

uwagę naleŜy zwrócić na świadczenie usług bez pobrania naleŜności, czy teŜ za 

częściowym pobraniem naleŜności (moŜe powstać dochód w postaci otrzymania 

nieodpłatnego świadczenia).  

 

b) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  

 

Przekazywanie środków w ramach programu JESSICA naleŜy równieŜ rozpatrywać z punktu 

widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych („pcc”). 

 

Utworzenie podmiotów HF/UDF 
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JeŜeli fundusze będą w formie spółek kapitałowych, ich załoŜenie będzie podlegać pcc w 

wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego. W analogiczny sposób opodatkowane 

będzie podwyŜszenie kapitału zakładowego. Do zapłaty podatku zobowiązana będzie 

zawsze spółka.  

 

Udzielanie gwarancji/por ęczenia 

 

Nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. 

 

PoŜyczka 

 

Co do zasady poŜyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych 

w wysokości 2% wartości poŜyczki. Do zapłaty podatku zobowiązany jest poŜyczkobiorca. 

Wyjątkowo, poŜyczka od udziałowca (akcjonariusza) podlega opodatkowaniu w wysokości 

0,5% (traktowana jest jako zmiana umowy spółki).  

 

Ustawa przewiduje równieŜ zwolnienia w stosunku do poŜyczek. Zwolnione od podatku są: 

 

- poŜyczki udzielone przez przedsiębiorców niemających na terenie Polski siedziby ani 

zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania poŜyczek; 

- poŜyczki udzielane z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych. 

 

W przypadku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych naleŜy pamiętać o 

ogólnej regule stanowiącej, Ŝe nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeŜeli 

przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest 

zwolniona z VAT (z wyjątkiem m.in. umów spółek i jej zmiany). 

 

W praktyce oznaczać to będzie, Ŝe jeŜeli udzielenie poŜyczki będzie traktowane jako 

wykonanie usługi pośrednictwa finansowego, które są zwolnione z VAT, to taka poŜyczka nie 

będzie równieŜ podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. PowyŜsze nie będzie 

miało zastosowania do poŜyczki od udziałowca, która dla celów podatku od czynności 

cywilnoprawnych traktowana jest jak zmiana umowy spółki, która będzie podlegać 

opodatkowaniu w wysokości 0,5%. 

 

Biorąc pod uwagę, Ŝe udzielanie poŜyczek będzie jednym z podstawowych rodzajów 

działalności wykonywanych w sposób ciągły przez UDF naleŜy przyjąć, Ŝe będą one 
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podlegały opodatkowaniu VAT (będą zwolnione z VAT) i nie będą podlegać podatkowi od 

czynności cywilnoprawnych (za wyjątkiem poŜyczki od udziałowca, która traktowana jest jako 

zmiana umowy spółki).  

 

c) VAT 

 

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o VAT, podatnikami VAT są m.in. osoby prawne 

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej 

działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o VAT obejmuje m.in. 

wszelką działalność usługodawców, równieŜ wówczas, gdy czynność została wykonana 

jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób 

częstotliwy.  

 

W ramach programu JESSICA, fundusze będą zajmować się m.in. zarządzaniem środkami z 

programów operacyjnych, udzielaniem poŜyczek, gwarancji itp. NaleŜy więc przyjąć, Ŝe będą 

wykonywać odpłatne usługi na terytorium kraju, które będą podlegać opodatkowaniu VAT.  

 

Co do zasady, usługi świadczone na terytorium Polski za wynagrodzeniem podlegają 

opodatkowaniu według stawki 22%. Istnieją jednak pewne kategorie usług, które są z VAT 

zwolnione. Zalicza się do nich m.in. usługi pośrednictwa finansowego, za wyjątkiem m.in. 

usług doradztwa finansowego, usług zarządzania akcjami, udziałami, obligacjami i innymi 

rodzajami papierów wartościowych.  

 

Wydaje się więc, Ŝe usługi zarządzania i doradztwa finansowego wykonywane przez HF jak i 

UDF w ramach JESSICA będą co do zasady podlegać opodatkowaniu VAT w wysokości 

22%. Natomiast usługi udzielania poŜyczek i gwarancji świadczone przez UDF, będą z VAT 

zwolnione.  

 

W przypadku większości usług, miejscem ich świadczenia jest miejsce gdzie świadczący 

usług posiada siedzibę. W związku z tym, Ŝe miejsce świadczenia determinuje miejsce 

opodatkowania, to usługi będą opodatkowane VAT co do zasady w miejscu siedziby 

usługodawcy. Natomiast w przypadku tzw. „usług niematerialnych”, miejscem ich 

świadczenia jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. W związku z tym, Ŝe usługi 

będą świadczone na rzecz podmiotów krajowych, będą one opodatkowane w Polsce (według 

stawki 22% albo będą zwolnione). 
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8.3.2 Aspekty rachunkowe 

 

a) Obowi ązek stosowania polskich przepisów o rachunkowo ści 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jej przepisy stosuje się między innymi do 

mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski: 

 

- spółek kapitałowych, a takŜe innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i 

Narodowego Banku Polskiego, 

-  zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upowaŜnioną, przy pomocy 

pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów, 

  

Z powyŜszego wyliczenia wynika, Ŝe kaŜda z form prawnych, w których mogą działać 

fundusze ma obowiązek stosowania polskich przepisów o rachunkowości. 

 

b) Prowadzenie ksi ąg rachunkowych 

 

Podmioty mające obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości mają 

obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim i w walucie polskiej. Ponadto, 

jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią 

zasady (politykę) rachunkowości  w sposób szczegółowo określony w ustawie.  

 

W kontekście JESSICA istotne jest, aby w trakcie przygotowywania polityki (zasad) 

rachunkowości mieć na uwadze specyficzną rolę, którą mają pełnić fundusze. NaleŜy 

zapewnić, aby księgowanie kaŜdej operacji związanej z wydatkowaniem środków w ramach 

JESSICA było dokładnie zaewidencjonowane (podanie kwot, celu na jaki środki zostały 

przeznaczone, tak, aby w kaŜdej chwili moŜna było zidentyfikować wykorzystanie środków 

przekazanych funduszowi). W związku z powyŜszym system księgowy powinien 

charakteryzować się odpowiednią ilością kont analitycznych, zapewniających identyfikacją 

kaŜdej operacji związanej z wydatkowaniem środków pomocowych. 

 

Ponadto, kaŜdy z podmiotów działający w ramach JESSICA powinien opracować specjalne 

procedury dotyczące obiegu i przechowywania dokumentów, potwierdzających 

przekazywanie/otrzymywanie środków z programów operacyjnych. Procedury te powinny 
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zapewniać, Ŝe kaŜdy dokument związany z wydatkowaniem środków w ramach JESSICA 

powinien być właściwie zaewidencjonowany i przechowywany oraz powinien wskazywać, 

osoby korzystające z tych dokumentów.  

 

c) Sporz ądzanie i badanie sprawozdania finansowego 

 

KaŜdy podmiot stosujący przepisy ustawy o rachunkowości ma obowiązek sporządzania 

sprawozdania finansowego (co do zasady na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli 

zwykle na dzień kończący rok obrotowy). Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, 

rachunku wyników i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku 

podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu i ogłaszaniu, obejmują one 

dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów 

pienięŜnych.  

 

Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której 

jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, 

mogą być sporządzane zgodnie z MSR. 

 

Badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe 

kontynuujących działalność, m.in. (i) banków, (ii) spółek akcyjnych, oraz (iii) pozostałych 

jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 

finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 

 

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 

osób, 

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 

polskiej co najmniej 2,5 mln EURO, 

- przychody netto ze sprzedaŜy towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 

obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5mln EURO. 

 

W sytuacji, w której HF bądź UDF będzie bankiem lub spółką akcyjną, ich sprawozdania 

finansowe będą zawsze podlegać badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w 

„Monitorze Polskim B”. 

 

Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów (np.: spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością) obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych powstanie 
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dopiero wtedy, gdy przynajmniej dwa z trzech wskazanych powyŜej warunków zostaną 

spełnione.  

 

ZAGADNIENIE nr 9 
 

RozwaŜyć kwestie zarządzania HF i UDF przez wybrany podmiot w świetle regulacji 

wspólnotowych oraz polskich.  

 

Kontekst: Sprecyzowanie zasad (reguł) rządzących wynagradzaniem i kontrolą wydają się 

szczególnie waŜne w świetle polskiego doświadczenia z ustawą o narodowych funduszach 

inwestycyjnych i ich prywatyzacji („NFI” ). Ramy prawne związane z zasadami 

wynagradzania i kontroli HF oraz UDF powinny być ustalone – przy nakreśleniu 

odpowiednich polskich przepisów prawnych odnośnie firm zarządzających w kontekście ich 

wynagrodzenia i kontroli. Ta część analizy powinna takŜe zawierać przykłady odpowiednich 

klauzul dotyczących kwestii zarządu, które powinny być zawarte w: modelowej umowie o 

finansowaniu, która będzie podpisywana pomiędzy MA oraz HF/UDF; oraz w modelowym 

statucie HF/UDF. 

 

9.1  Zagadnienia ogólne  

 

Na wstępie rozwaŜyć naleŜy przepisy prawa oraz postanowienia umowne, które będą mogły 

mieć zastosowanie do kwestii sprawowania zarządu funduszami.  

 

9.2  Omówienie ogranicze ń kosztów zarz ądzania HF i UDF w świetle regulacji 

wspólnotowych  

 

Zgodnie z art. 43 ust. 4 Rozporządzenia Komisji nr 1828/06, koszty zarządzania nie mogą 

przekraczać, średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego, następujących 

wartości procentowych, chyba, Ŝe przeprowadzony przetarg wykaŜe konieczność 

podwyŜszenia tych pułapów: 

a) 2 % kapitału wniesionego przez program operacyjny do funduszy powierniczych; 

b) 3 % kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do 

instrumentu inŜynierii finansowej we wszystkich pozostałych przypadkach. 

 

Wydaje się, Ŝe omawiany przepis naleŜy rozumieć w ten sposób, Ŝe, co do zasady, 

maksymalne koszty zarządzania nie  powinny przekraczać wskazanych pułapów na kaŜdym 

z ewentualnych etapów JESSICA, innymi słowy w przypadku wdraŜania JESSICA z 



 

 116 

wykorzystaniem HF łączne koszty zarządzania na obu funduszach nie powinny przekroczyć 

5%. 

 

Zasady i warunki wnoszenia wkładów przez program operacyjny do instrumentów inŜynierii 

finansowej powinny być określone w umowie o finansowaniu zawartej między naleŜycie 

upowaŜnionym przedstawicielem instrumentu inŜynierii finansowej a Państwem 

Członkowskim lub instytucją zarządzającą.  

 

Jak wynika z powyŜszego, maksymalna wysokość kosztów zarządzania obliczona winna być 

w odniesieniu do „kapitału wniesionego przez program operacyjny”. Zbadać zatem naleŜy 

zakres znaczeniowy tegoŜ sformułowania. W tym celu odnieść się naleŜy z jednej strony do 

regulacji Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz z drugiej strony do przepisów 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju („ZPPR”).  

 

W myśl art. 32 ust. 1 Rozporządzenia, działalność funduszy w Państwach Członkowskich 

przyjmuje formę programów operacyjnych w ramach narodowych strategicznych ram 

odniesienia. KaŜdy program obejmuje okres pomiędzy dniem 1 stycznia 2007 r. a dniem 31 

grudnia 2013 r. Przepisy omawianego Rozporządzenia regulują równieŜ kwestie zawartości 

programów operacyjnych, które odzwierciedlone zostały równieŜ w ustawie ZPPR. I tak w 

świetle art. 17 ust. 1 ZPPR, program operacyjny określa w szczególności: priorytety, kierunki 

wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizacje programu oraz plan 

finansowy określający źródła realizacji programu, w tym kwot ę środków przeznaczonych 

na finansowanie realizacji programu  i jej podział pomiędzy poszczególne priorytety, a 

takŜe informację o wysokości współfinansowania na poziomie programów i priorytetów.  

 

Wydaje się zatem, iŜ kapitał, który w ramach JESSICA wnoszony będzie do funduszy 

powierniczych lub instrumentów inŜynierii finansowej stanowić będzie odpowiedni ułamek 

kwoty środków przeznaczonych na finansowanie realizacji danego programu operacyjnego 

wskazanej w planie finansowym tego programu. Obejmował on zatem będzie zarówno środki 

pochodzące z funduszy unijnych (FS lub EFRR), jak i wkłady krajowe (publiczne i prywatne). 

Kapitał ten powinien być szczegółowo określony w umowie o finansowaniu zawieranej 

między MA a HF oraz między MA (lub HF) a UDF i dotyczył będzie okresu programowania 

pomiędzy dniem 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  

  

W powyŜszym kontekście rozwaŜyć naleŜy, czy dopuszczalne jest przekroczenie 

przedstawionych pułapów wynagrodzenia za zarządzanie funduszem w poszczególnych 

latach. W cytowanej juŜ wielokrotnie nocie Komisji z 16 lipca 2007 r., wyjaśnia się, iŜ umowa 
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o finansowaniu moŜe przewidywać „płatności zaliczkowe” na pokrycie kosztów zarządzania, 

które to płatności mogą przewyŜszać przedmiotowe limity w jednym lub więcej lat 

obowiązywania umowy (przykładowo w pierwszym roku okresu programowania). Taka 

struktura wypłaty moŜe być uzasadniona tym, Ŝe podmiot zarządzający funduszem moŜe 

ponieść znaczące koszty jeszcze przed zainwestowaniem środków lub udzieleniem 

poŜyczek i gwarancji. JednakŜe, kwalifikowane koszty zarządzania podczas częściowego lub 

całkowitego zamknięcia programów operacyjnych nie powinny przekroczyć, limitów 

określonych w art. 43 ust. 4 Rozporządzenia 1828/2006, uśrednionych w stosunku rocznym 

dla tej części okresu programowania, w której fundusz powierniczy lub instrumenty inŜynierii 

finansowej efektywnie zarządzały operacją.  

 

Dodać jeszcze naleŜy, iŜ omawiane pułapy s ą kwotami maksymalnymi, chyba, Ŝe 

konkurencyjna procedura przetargowa, w której fundu sz powierniczy lub instrumenty 

inŜynierii finansowej zostały wybrane, wykazała koniec zność podwy Ŝszenia tych 

pułapów.  Innymi słowy, pułapy te mogą zostać podwyŜszone, jeŜeli cena najkorzystniej 

oferty przewyŜsza te pułapy.  

 

W kontekście wynagrodzenia funduszu szczegółowej analizy wymaga równieŜ ustęp 7 art. 

43 Rozporządzenia 1083/2006 określający zasady dystrybucji zysku z inwestycji w akcje lub 

udziały oraz z poŜyczek. Przepis ten nakłada na instytucje zarządzające obowiązek 

podejmowania wszelkich środków ostroŜności, aby minimalizować zakłócenia konkurencji na 

rynkach kapitału podwyŜszonego ryzyka i poŜyczek, a odnośnie dystrybucji zysków 

z inwestycji w akcje lub udziału oraz z poŜyczek, to powinny być one pomniejszone pro rata 

o udział w kosztach zarządzania i kosztach zachęt do osiągania lepszych wyników, a 

następnie mogą być one na zasadzie preferencyjnej przeznaczone dla inwestorów 

(działających w poszanowaniu zasady inwestora gospodarki rynkowej), do poziomu 

wynagrodzeń określonych w regulaminie instrumentu inŜynierii finansowej, a następnie 

zostają przyznane proporcjonalnie pomiędzy wszystkich partnerów współfinansujących lub 

udziałowców.  

 

Z przepisu tego wynika naszym zdaniem, Ŝe obok wynagrodzenia stanowiącego „koszt 

zarządzania” (omawiane powyŜej maksymalnie 2 lub 3% kapitału wniesionego) fundusz, czy 

teŜ podmiot nim zarządzający, moŜe otrzymać „zachętę do osi ągania lepszych wyników ”, 

która jednakŜe moŜe być wypłacana jedynie z zysku z inwestycji przeprowadzonych przez 

fundusz. W odróŜnieniu od „kosztów zarządzania” omawiana „zachęta do osiągania lepszych 

wyników” nie podlega jednak ustawowemu ograniczeniu i powinna być przedmiotem 

rynkowych negocjacji.  
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Z rozwaŜanego ustępu 7 art. 43 Rozporządzenia 1083/2006 wynika równieŜ wniosek, Ŝe 

instrument inŜynierii finansowej (HF, UDF) powinien posiadać swój regulamin, określający 

między innymi, kwestie wynagradzania. Wydaje się, Ŝe zawierając umowę o finansowaniu 

MA (czy teŜ HF zawierając umowę z UDF) powinien zadbać aby regulamin wewnętrzny 

funduszu został stanowił załącznik do umowy i aby fundusz nie był uprawniony do jego 

jednostronnej zmiany. 

 

9.3  Rozwi ązania, których nale Ŝy unika ć na przykładzie ustawy o narodowych 

funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji  

  

Na gruncie polskim, w oparciu o ustawę dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach 

inwestycyjnych i ich prywatyzacji („NFI”), funkcjonują szczególnego rodzaju fundusze 

inwestycyjne, których celem jest pomnaŜanie ich majątku, w szczególności poprzez 

powiększanie wartości akcji spółek, w których fundusze są akcjonariuszami. Cel ten 

fundusze osiągają m.in. poprzez udzielanie poŜyczek oraz zaciąganie poŜyczek i kredytów. 

Przepis art. 21 NFI upowaŜnia narodowy fundusz inwestycyjny do zawarcia umowy o 

zarządzanie jego majątkiem z tzw. firmą zarządzającą. Obowiązki i uprawnienia firmy 

zarządzającej określa statut funduszu oraz umowa między funduszem a firmą zarządzającą, 

przy czym ani statut ani umowa nie mogą wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności firmy 

zarządzającej za szkodę wyrządzoną funduszowi na skutek winy umyślnej lub raŜącego 

niedbalstwa.  

 

Omawiana ustawa uregulowała równieŜ zasady obliczania wynagrodzenia dla firmy 

zarządzającej dzieląc je na 3 elementy: (i) roczne wynagrodzenie ryczałtowe, (ii) roczne 

wynagrodzenie uzaleŜnione od wyników finansowych zarządzanego funduszu oraz (iii) 

wynagrodzenie końcowe (płatne po wygaśnięciu umowy o zarządzanie) równieŜ uzaleŜnione 

od wyników finansowych funduszu. 

 

Wprowadzony mechanizm ustalania wynagrodzenia firmy zarządzającej okazał się w 

praktyce niedoskonały, pojawiły się zarzuty, Ŝe większa część wypłacanych wynagrodzeń nie 

była powiązana z wynikami finansowymi funduszy. Mając na względzie te doświadczenia, 

zapewnić naleŜy aby rozwiązania przyjęte w umowie o finansowaniu gwarantowały, iŜ takie 

niepoŜądane zjawiska nie wystąpią w przypadku JESSICA.  
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9.4 Mechanizmy prawne reguluj ące wynagrodzenia dla podmiotów 

zarządzających HF i UDF 

 

Brak jest na gruncie polskim szczególnych regulacji prawnych ograniczających wysokość 

wynagrodzeń pobieranych za zarządzanie funduszami (HF lub UDF).  

 

Wobec powyŜszego, kwestie wynagrodzeń uregulowane winny być przede wszystkim w 

umowie o finansowaniu zawieranej przez MA z HF lub UDF oraz przez HF z poszczególnymi 

UDF, a ich wysokość powinna być uzaleŜniona od wyników osiąganych przez fundusze.  

 

Tego rodzaju uzaleŜnienie jest standardowym elementem tzw. kontraktów menedŜerskich, w 

których wysokość wynagrodzenia menedŜera jest dzielona na kilka elementów stałych oraz 

uznaniowych (premii) uzaleŜnionych zazwyczaj od wyniku finansowego spółki w danym roku 

obrotowym. W kontekście JESSICA rozwaŜyć zatem naleŜy pojęcie „wyników osiąganych 

przez fundusze”, a w szczególności, na ile istotna dla MA będzie wielkość środków 

zainwestowanych przez UDF, a na ile istotna będzie kwestia osiągania zysku z 

dokonywanych inwestycji. PoniewaŜ powyŜsze rozwaŜania nie mają charakteru stricte 

prawnego (a raczej polityczny czy ekonomiczny) to celem niniejszego Raportu nie jest  

rekomendacja co MA powinny uwaŜać za sukces działania funduszu ale raczej wskazanie, 

Ŝe kwestia ta powinna być jasno wyraŜona w umowie o finansowaniu i wynagrodzenie za 

zarządzanie (w szczególności w zakresie „zachęty do osiągania lepszych wyników”) powinno 

być uzaleŜnione od osiąganych wyników.  

 

W powyŜszym kontekście pragniemy zaznaczyć, iŜ rekomendowanym przez Komisję 

rozwiązaniem, które zachęcać powinno HF i UDF do jak największej aktywności w 

inwestowaniu środków, jest uzaleŜnienie kwalifikowanych kosztów zarządzania od: 

� kwot, które zostały  w rzeczywistości zainwestowane z funduszy w inwestycje w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub w inne projekty objęte zintegrowanym 

planem rozwoju obszarów miejskich, lub 

� kwot, które zostały przeznaczone na gwarancje, lub 

� kwot, które zostały przekazane na poŜyczki.  

 

Rzeczywiste wydatki z funduszy są bowiem warunkiem kwalifikowalności wydatków w 

momencie częściowego lub całkowitego zamknięcia programu operacyjnego, o czym mowa 

w art. 78 ust. 6 Rozporządzenia 1083/2006.  
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PowyŜsza rekomendacja Komisji, przemawiać moŜe za przyjęciem, iŜ w ramach „wyników 

osiąganych przez fundusze” rozumieć naleŜy przede wszystkim wielkość środków 

inwestowanych prze UDF. Nie wyklucza to jednocześnie uzaleŜnienia wysokości 

wynagrodzenia (zwłaszcza na szczeblu UDF) od zysku z dokonywanych inwestycji (chodzi tu 

np. o procenty od udzielonych poŜyczek, czy zyski z inwestycji w akcje i udziały).  

 

9.5  Wprowadzenie mechanizmu kontroli wynagrodzenia  do umowy o 

finansowaniu oraz do dokumentów statutowych fundusz u  

 

Jak juŜ wspomnieliśmy, zasady ustalania wysokości oraz warunków wypłaty wynagrodzenia 

za zarządzanie (w tym premii od sukcesu – zachęty do osiągania jak najlepszych wyników) 

powinny być określone w umowie o finansowaniu oraz dokumentach korporacyjnych 

funduszu. Stąd teŜ rozwaŜenia wymagają przykładowe klauzule umowne dotyczące tych 

kwestii. 

 

W powyŜszym kontekście, rekomendujemy wprowadzenie w umowie o finansowaniu 

zalecanego przez Komisję systemu powiązań pomiędzy kosztami zarządzania a wysokością  

środków rzeczywiście zainwestowanych przez UDF. Przykładowa klauzula umowna 

regulującą te kwestie brzmieć moŜe następująco: 

 

W przypadku wynagrodzenia naleŜnego HF:  

„Z tytułu wykonania umowy HF otrzymywać będzie wynagrodzenie, na które składać się 

będzie: 

1. wynagrodzenie za zarządzanie określone w sposób następujący: 

1.1 stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ………………; 

1.2 premia w wysokości ………….% od sumy środków zainwestowanych przez 

fundusz w UDF w kaŜdym roku, płatna rocznie w terminie ……….. po 

zatwierdzeniu przez MA sprawozdania rocznego z działalności HF (lub: premia w 

wysokości …….., płatna w terminie ……. dni od dnia zainwestowania przez HF w 

UDF środków w łącznej wysokości nie niŜszej niŜ …………..); 

1.3 premia w wysokości ………% od sumy środków zwróconych do HF w 

następstwie inwestycji dokonywanych przez UDF, płatna rocznie w terminie do 

………. po zatwierdzeniu przez MA sprawozdania rocznego z działalności HF. 

1.4 łączne wynagrodzenie za zarządzanie naleŜne HF nie moŜe przekroczyć 

rocznie kwoty ……………” 
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2. zachęta do osiągania lepszych wyników, która będzie stanowiła ……….. % zysków z 

inwestycji dokonywanych przez HF, z zastrzeŜeniem, Ŝe przez „zysk z inwestycji” rozumie 

się…….” 

 

W przypadku wynagrodzenia naleŜnego UDF: 

„Z tytułu wykonania umowy UDF otrzymywać będzie wynagrodzenie, na które składać się 

będzie: 

1. wynagrodzenie za zarządzanie obliczane w następujący sposób: 

1.1  stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ………………; 

1.2  premia w wysokości ………….% od sumy środków zainwestowanych przez 

UDF w projekty miejskie (w postaci wniesienia kapitału, udzielenia poŜyczek 

lub gwarancji) w kaŜdym roku, płatna rocznie w terminie ……….. po 

zatwierdzeniu przez MA (lub HF) sprawozdania rocznego z działalności UDF 

(lub: premia w wysokości …….., płatna w terminie ……. dni od dnia 

zainwestowania przez UDF w projekty miejskie środków w łącznej wysokości 

nie niŜszej niŜ …………..); 

1.3 premia w wysokości ………% od sumy środków zwróconych do HF w 

następstwie inwestycji dokonywanych przez UDF, płatna rocznie w terminie 

do ………. po zatwierdzeniu przez MA (lub HF) sprawozdania rocznego z 

działalności UDF; 

1.4 łączne wynagrodzenie za zarządzanie naleŜne UDF nie moŜe przekroczyć 

rocznie kwoty……… 

2. zachęta do osiągania lepszych wyników, która będzie stanowiła ………..% zysków z 

inwestycji dokonywanych przez UDF, z zastrzeŜeniem, Ŝe przez „zysk z inwestycji” rozumie 

się…….” 

 

PowyŜsze przykłady dotyczą klauzul umownych. Niemniej nie tylko umowa o finansowaniu 

lecz równieŜ dokumenty korporacyjne funduszy (np. umowa spółki, statut, regulamin itp.) 

regulować mogą (a nawet powinny) kwestie wynagrodzeń za zarządzanie funduszem. 

Rozwiązanie takie przewidziane zostało m.in. w ustawie o NFI, która nakazywała określenie 

obowiązków i uprawnień firmy zarządzającej (równieŜ tych związanych z wynagrodzeniem 

za zarządzanie) nie tylko w umowie między funduszem a firmą zarządzającą, lecz równieŜ w 

statucie funduszu.  

 

Jakkolwiek nie w kaŜdym przypadku moŜliwe czy teŜ potrzebne będzie odzwierciedlanie 

postanowień dotyczących wynagrodzenia w dokumentach korporacyjnych funduszu (np. w 

przypadku EBI jako HF) to w konkretnych przypadkach rozwaŜać moŜna wprowadzenie 
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klauzul analogicznych do wskazanych powyŜej do dokumentów korporacyjnych instrumentu 

inŜynierii finansowej.  

 

NiezaleŜnie od całego (zresztą sformułowanego nie wyczerpująco) katalogu kwestii, które 

powinny być rozstrzygnięte w umowie o finansowaniu, zawartego w art. 43 ust. 5, 6 a takŜe 

(w odniesieniu do umowy z HF) w art. 44 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 

naleŜy zapewnić aby umowa o finansowaniu dawała podmiotowi powierzającemu środki do 

inwestowania odpowiednią kontrolę na działaniem funduszu, jak teŜ odpowiednie narzędzia 

kontraktowe do egzekwowania takiej kontroli. Oczywiście kwestia ta będzie musiała być 

przedmiotem negocjacji z podmiotem, który będzie zarządzał powierzonym funduszem i nie 

trudno sobie wyobrazić, Ŝe im dalej idące będą oczekiwania do zakresu kontroli nad 

działaniem funduszu to tym mniejsza będzie skłonność drugiej strony do podejmowania 

zobowiązań oraz brania odpowiedzialności za skutki prowadzonej działalności inwestycyjnej.  

 

Niemniej jednak, w naszej ocenie, wskazane jest aby umowa o finansowaniu zapewniała 

podmiotowi powierzającemu moŜliwość ingerencji w proces podejmowania decyzji czy wręcz 

przejęcie całkowitej kontroli nad działaniami UDF oraz HF, a w szczególności nad 

powierzonymi środkami.  Jakkolwiek inną rzeczą jest na ile wprowadzanie daleko idących 

narzędzi kontrolnych zmniejszy atrakcyjność JESSICA np. z punktu widzenia zdolności 

przyciągania kapitału prywatnego. Pomijając ekonomiczny aspekt tej kwestii to z punktu 

prawnego wydaje się, Ŝe kontrola nad funduszem mogła by być skonstruowana na dwa 

sposoby: (a) kontrola na poziomie korporacyjnym oraz (b) na poziomie dysponowania 

środkami. 

Jeśli chodzi o kontrolę na poziomie korporacyjnym (np. wpływ na skład zarządu funduszu, 

w znaczeniu przedmiotowym, czy teŜ wpływ na treść dokumentów korporacyjnych np. statut) 

to jakkolwiek otrzymanie takich uprawnień mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo 

powierzonych środków to rozwiązania takie są zazwyczaj dość skomplikowane oraz wydaje 

się, Ŝe nie zapewniałaby jednak całkowitego bezpieczeństwa (trudno byłoby całkowicie 

wyeliminować ryzyko dokonywania nieuprawnionych zmian w składzie organów czy teŜ w 

treści statutu). Dodatkowo oczekiwanie uzyskania tego rodzaju kontroli wykluczyłoby z 

JESSICA szereg potencjalnie zainteresowanych nią podmiotów, np. trudno sobie wyobrazić 

aby bank ubiegający się o pełnienie roli HF (względnie UDF) zgodził się na ingerencję w 

skład swoich organów statutowych lub teŜ treść statutu.  

 

Bardziej efektywne i realistyczne wydaje się zatem skupienie się na kontroli dysponowania 

powierzanych środkach i np. wykorzystanie stosunkowo prostego mechanizmu jakim jest 

wpłacenie tych środków na rachunek powierniczy, w rozumieniu art. 59 prawa bankowego, 
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wraz z zastrzeŜeniem, Ŝe umowa ta będzie przyznawała określone uprawnienia 

powierzającemu. Kwestią do praktycznego wynegocjowania będzie oczywiście osiągniecie 

równowagi pomiędzy tym, Ŝe im dalej idące będą uprawnienia zastrzeŜone na rzecz 

powierzającego tym trudniej będzie powiernikowi efektywnie zarządzać powierzonymi 

środkami.  

 

Szczegółowe postanowienia takiej umowy naleŜałoby uzgodnić najpóźniej wraz z 

zawieraniem umowy o finansowaniu tak, aby w umowie o finansowaniu moŜna było wskazać 

na jaki rachunek zostaną wpłacone środki np. w następujący sposób: 

 

„Środki powierzone do inwestowania na podstawie niniejszej umowy wpłacane są przez MA 

(HF) na rachunek powierniczy prowadzony przez bank ……. nr …………………….na 

podstawie umowy o prowadzenie rachunku powierniczego z dnia ….., która stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. Zmiana umowy rachunku powierniczego bez zgody MA (HF) 

stanowi istotne naruszenie niniejszej umowy.”  

 

9.6  Cywilnoprawna odpowiedzialno ść zarządcy funduszu  

 

Poza kwestią kontroli wynagrodzenia i odpowiednio motywujących zasad ustalania jego 

wysokości rozwaŜyć równieŜ naleŜy kwestię odpowiedzialności zarządcy funduszu za 

prawidłowe wykonywanie obowiązków nałoŜonych na niego w umowie o finansowaniu. 

Jakkolwiek kwestia ta, jak i inne objęte umową o finansowaniu, będą podlegały negocjacjom 

z potencjalnym funduszem, i będzie kwestią do praktycznej weryfikacji jak daleko idącą 

odpowiedzialność za wykonywanie umowy o finansowaniu będzie gotów przyjąć podmiot 

zarządzający funduszem, to wydaje się, Ŝe celowe jest aby kwestia ta była równieŜ 

uregulowana w umowie.  

 

Przykładowym rozwiązaniem jest w powyŜszym kontekście nałoŜenie na HF (lub UDF) w 

umowie o finansowaniu obowiązku zapłaty kary umownej w określonej wysokości w razie nie 

wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez fundusz, czy teŜ wymóg posiadania 

przez HF (lub UDF) stosownego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności (w tym wypadku zadbać naleŜy aby umowa ubezpieczenia 

obejmowała jak najszerszy krąg wypadków ubezpieczeniowych). Korzystnym rozwiązaniem 

byłoby równieŜ uzyskanie od HF lub UDF gwarancji bankowej zabezpieczającej naleŜyte 

wykonanie umowy o finansowaniu.  

 



 

 124 

ZAGADNIENIE nr 10 
 

 Zaproponować indykatywny plan działania oraz harmonogram wdraŜania inicjatywy 

JESSICA.  

 

Kontekst: Punkt ten powinien zawierać plan działania związany z powołaniem HF oraz UDF 

(włączając w to procedury przetargowe). Ta część studium powinna równieŜ wskazywać 

dalsze działania konieczne do praktycznej realizacji JESSICA. Lista potencjalnych pytań do 

Komisji Europejskiej (włączając w to pytania, do odpowiedzi w drodze Not Interpretacyjnych 

Komisji) mających na celu wyjaśnienie ewentualnych kwestii prawnych (związanych z 

unijnymi przepisami dotyczącymi JESSICA) koniecznych do rozstrzygnięcia w celu 

wdraŜania JESSICA w Polsce. 

 

10.1.  Uwagi ogólne  

 

Pierwszym krokiem do wdroŜenia inicjatywy JESSICA będzie ustalenie przez MA czy i jaką 

część środków z programu operacyjnego zamierza wykorzystać właśnie poprzez inicjatywę 

JESSICA. Następną kwestią do rozstrzygnięcia będzie czy wskazane będzie zaangaŜowanie 

HF czy teŜ lepiej umowę o finansowaniu zawierać bezpośrednio z jednym bądź kilkoma 

UDF. Z prawnego punktu widzenia MA ma swobodę w dokonaniu tego wyboru. Wydaję się, 

Ŝe decyzja o tym którą formę wykorzystać (z HF czy bez) powinna być podjęta przy 

uwzględnieniu przesłanek ekonomicznych, w tym wielkości środków, które mają być 

zainwestowane z wykorzystaniem mechanizmu JESSICA.  

 

10.2  Wybór HF lub UDF  

 

To jak będą wybierani uczestnicy mechanizmu JESSICA będzie w znacznej mierze zaleŜało 

od tego, w jakim stopniu poszczególne wybory będą musiały odbywać się w trybie przepisów 

Prawa zamówień publicznych.  Analiza tego zagadnienia róŜni się w zaleŜności od tego jaki 

wariant realizacji JESSICA zostanie wybrany: 

 

a) wariant z HF  

Jak zostało wskazane w pkt. 4.3 oraz 4.5 niniejszego raportu, wybór HF przez MA i zawarcie 

z HF umowy o finansowaniu powinny, co do zasady, odbywać się zgodnie z przepisami PZP 

w drodze konkurencyjnego postępowania zamówieniowego. WyraŜamy natomiast pogląd, Ŝe 

jeŜeli rolę HF będzie miał pełnić EBI to moŜna bronić poglądu, Ŝe wybór EBI do tej funkcji nie 

będzie wymagał zastosowania konkurencyjnych procedur PZP (patrz pkt 4.5 Raportu).  
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Jeśli zaś chodzi o wybór UDF przez HF to, jak wskazano w pkt. 4.3. (b) niniejszego Raportu, 

naszym zdaniem wybór taki nie będzie musiał być przeprowadzany w trybie przepisów PZP, 

chyba, Ŝe HF będzie miał status zamawiającego.  

 

b) wariant bez HF 

Jak wynika z analizy przedstawionej w pkt. 4.3 niniejszego Raportu wybór UDF przez MA 

powinien być dokonany zgodnie z przepisami PZP w drodze konkurencyjnego postępowania 

zamówieniowego.  

 

NiezaleŜnie od konieczności zastosowania przepisów PZP naleŜy pamiętać, Ŝe w toku 

postępowania zamówieniowego muszą zostać spełnione szczegółowe wymogi związane z 

selekcją HF (lub UDF) przez MA wynikające z przepisów Rozporządzenia Komisji WE nr 

1828/2006. Zgodnie z art. 43 ust. 2 tego Rozporządzenia przedstawiciel współfinansujących 

fundusz ma przedłoŜyć plan operacyjny. A zatem, przekładając ten wymóg na procedurę 

zamówieniową określoną w PZP wydaje się, Ŝe w ogłoszeniu publikowanym przez MA 

powinien znaleźć się wymóg przedstawienia wraz z ofertą takiego planu operacyjnego 

zawierającego wszystkie elementy,  o których mowa we wspomnianym wyŜej przepisie.  

  

Podobnie MA powinna przestrzegać aby umowa o finansowaniu zawierana z UDF po 

przeprowadzeniu postępowania zamówieniowego zawierała elementy wymienione w art. 43 

ust. 6 Rozporządzenia.  

 

10.3  Harmonogram wyboru HF lub UDF w drodze zamówi eń publicznych  

 

Jak zostało wskazane w pkt. 4.4. niniejszego Raportu do wyboru HF lub UDF przez MA 

najbardziej wskazane wydają się tryby zamówieniowe: przetarg nieograniczony lub przetarg 

ograniczony. 

 

Przepisy PZP szczegółowo normują zasady przeprowadzania tych przetargów, obowiązki 

zamawiającego, środki ochrony prawnej słuŜące uczestnikom itd. Natomiast rozwaŜając 

indykatywny harmonogram działania we wdraŜaniu JESSICA naleŜy się zastanowić nad 

czasem trwania tych przetargów.  

 

Przepisy PZP przewidują dla poszczególnych czynności zamawiającego minimalne terminy, 

których zamawiający muszą bezwzględnie przestrzegać. Terminy te róŜnią się w zaleŜności 

od trybu postępowania, wartości zamówienia oraz formy, w jakiej dokonywana jest czynności 
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rozpoczynająca bieg terminu. Przykładowo w przypadku przetargu nieograniczonego, jeŜeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, wyznaczony przez 

zamawiającego termin składania ofert nie moŜe być krótszy niŜ 40 dni (licząc od dnia 

przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 

internetowej określonej w dyrektywie) lub 47 dni (licząc od dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu Urzędowi Oficjalnych wspólnot Europejskich, w sposób inny niŜ określony 

powyŜej).  

 

Oprócz powyŜszych minimalnych terminów dotyczących głównie czynności zamawiającego, 

PZP przewiduje jeszcze szereg innych terminów dotyczących tak zamawiającego, jak i 

wykonawców, takich jak: terminy na składanie środków ochrony prawnej (7 lub 14 dni na 

złoŜenie protestu w zaleŜności od trybu postępowania oraz przedmiotu protestu; 5 dni na 

wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia protestu oraz 7 dni na złoŜenie skargi do sądu 

powszechnego9)  i rozstrzygnięć podejmowanych przez zamawiającego (10 dni), termin, po 

upływie którego moŜliwe jest zawarcie umowy (termin nie krótszy niŜ 7 dni10), termin trwania 

obligatoryjnej kontroli uprzedniej (14 lub 30 dni w zaleŜności od stopnia skomplikowania 

kontroli) itp.  

 

Ustawodawca przewidział równieŜ wiele terminów niedookreślonych, takich jak: 

niezwłocznie, niezbędny czas, dodatkowy czas.  

 

Podsumowując, wskazać naleŜy, iŜ rzeczywisty czas trwania procedury przetargowej, liczony 

od chwili wszczęcia postępowania do chwili zawarcia umowy uzaleŜniony jest m.in. od 

wartości zamówienia (dla tzw. duŜych zamówień ustawodawca przewidział dłuŜsze terminy 

oraz obligatoryjną kontrolę uprzednią przed zakończeniem której niemoŜliwe jest zawarcie 

umowy), od stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia i precyzyjności sformułowania 

dokumentów przetargowych, co wpływa z kolei na liczbę wnoszonych przez wykonawców 

zapytań wydłuŜających całe postępowanie, oraz wreszcie od aktywności uczestników 

w składaniu środków ochrony prawnej.  

 

Niemniej, w publikowanych co roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

sprawozdaniach z funkcjonowania systemu zamówień publicznych wskazywana jest średnia 

długość trwania postępowań prowadzonych w poszczególnych trybach. I tak, zgodnie ze 

                                                 
9 Zwracamy uwagę, iŜ obecny projekt nowelizacji przepisów PZP, nad którym prace ustawodawcze 

dobiegają juŜ końca,  dokonuje zmiany  poszczególnych  terminów wnoszenia środków ochrony 
prawnej.  



 

 127 

sprawozdaniem za rok 2007 r., przeciętny czas trwania postępowania publikowanego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych liczony od daty publikacji ogłoszenia wszczynającego 

postępowanie do daty udzielenia zamówienia wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu 

zamówienia, wyniósł 40 dni. W podziale na poszczególne tryby wskaźnik ten kształtował się 

następująco: przetarg nieograniczony – 39 dni ; przetarg ograniczony – 68 dni 11.  

 

Mając na uwadze, iŜ przy wdraŜaniu inicjatywy JESSICA będzie to dla uczestników tego 

procesu (tak dla MA jak i dla ewentualnych oferentów) doświadczenie pionierskie to naleŜy 

spodziewać się, Ŝe okres od rozpoczęcia przetargu do udzielania zamówienia będzie dłuŜszy 

od wskazanych powyŜej średnich statystycznych.  

 

10.4  Dokonywanie inwestycji przez UDF 

 

Jak wskazaliśmy w pkt. 4.3 Raportu, naszym zdaniem, inwestowanie przez UDF nie będzie 

podlegało przepisom PZP.  

 

Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe jednym z wymaganych elementów umowy o 

finansowaniu (tak zawieranej z HF jak i z UDF) jest monitorowanie wdraŜania inwestycji.  

Przepisy nie determinują sposobu tego monitorowania, kwestia ta będzie musiała podlegać 

indywidualnym negocjacjom.  

 

 

10.5  Zagadnienie do ewentualnego rozwa Ŝenia przez Komisj ę  

 

RozwaŜając ewentualne kwestie do wyjaśnienia na gruncie prawa wspólnotowego w 

kontekście wdraŜania JESSICA w Polsce naleŜy wziąć pod uwagę zagadnienie, wskazane w 

pkt. 6.2 Raportu tj. występująca naszym zdaniem, co najmniej wątpliwość, czy środki 

wypłacane do instrumentu inŜynierii finansowej (HF, UDF) mogą być uznane za dotacje 

rozwojowe (np. czy przekazanie środków do dalszego inwestowania na podstawie umowy o 

finansowaniu moŜna uznać za jedną z dwóch dopuszczalnych polskim prawem form wypłat 

dotacji rozwojowej tj: zaliczka lub zwrot wydatków – art. 202 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych).  

 

                                                                                                                                                         
10 j.w.  
11  Niestety brak jest danych odnośnie postępowań ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE. Do 

podanych statystycznych naleŜałoby zatem doliczyć około 40 dni w przypadku przetargu 
nieograniczonego i około 60 dni w przypadku przetargu ograniczonego.  
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W tym kontekście pojawia się pytanie czy takiej sytuacji moŜna uznać, Ŝe bezpośrednią 

podstawą do ujęcia w deklaracji wydatków środków wpłaconych do instrumentu inŜynierii 

finansowej na podstawie umowy o finansowaniu zawartej zgodnie z art. 43 lub 44 

Rozporządzania Komisji nr 1828/2006 moŜe być art. 78 ust. 6 zdanie pierwsze 

Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ?  

 




