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Partnerstwo publiczno-prywatne leczy także służbę zdrowia
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Obowiązujące od 2,5 roku przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o koncesjach na roboty
budowlane i usługi zdają egzamin. Także na rynku usług medycznych. Na ich podstawie prywatni
przedsiębiorcy na gruntach samorządów budują stacje dializ, poradnie nefrologiczne, ośrodki opieki, a nawet
całe szpitale. Potem bezpłatnie świadczą usługi na rzecz pacjentów. Na koniec umowy po 15 – 30 latach
szpitale, oddziały i poradnie wracają do strony publicznej. Dotąd nawiązano współpracę przy ośmiu takich
projektach.
Ich inicjatorami po stronie publicznej były szpitale, gminy oraz powiaty. Sukcesem,
czyli podpisaniem umowy, zakończyły się już 4 projekty. Tak wynika z najnowszego
raportu Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.
Jego autorem jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.
PPP w Żywcu
Rafał Cieślak | wspólnik
zarządzający w Kancelarii Cieślak &
Kordasiewicz
Galeria zdjęć: 1 z 2

Najpopularniejszym modelem współpracy są koncesje na roboty budowlane. Ale
sięgano także po bardziej skomplikowane procedury PPP odnoszące się do prawa
zamówień publicznych. Wówczas partnera prywatnego wybierano, w swego
rodzaju negocjacjach, czyli w trybie dialogu konkurencyjnego. Tak powstaje szpital
powiatowy w Żywcu. Powiat we wrześniu podpisał umowę ze spółką kanadyjską
Inter Health Canada Limited. Szacowana wartość kontraktu to 240 mln zł. Nowa
placówka ma zaoferować 340 łóżek. Współpraca ze stroną publiczną ma trwać 30

lat.
– Umowa jest warunkowa. Teraz strona prywatna musi w ciągu 11 miesięcy zamknąć finansowanie projektu – mówi Andrzej
Kalata, wicestarosta żywiecki.
Według niego PPP to najatrakcyjniejsza dla samorządów forma finansowania inwestycji. Jest ona o wiele bardziej korzystna
niż klasyczne zamówienie publiczne, przy którym strona publiczna musi za budowę np. szpitala zapłacić z własnej kasy.

Kierunki zamawiane po 3
latach: 148 absolwentów za
53 mln zł
Pilotażowy program kierunków
zamawianych, czyli tych
najbardziej potrzebnych polskiej gospodarce, kończy się
fiaskiem. Rozpoczęte trzy lata temu studia dotowane
przez UE ukończyła zaledwie co piąta osoba. Pierwsi
absolwenci kierunków zamawianych weszli na rynek pracy.
Rezultaty pilotażu, na który resort nauki wydał 53 mln zł,
są zatrważające. Dotowane przez UE studia licencjackie
rozpoczęło w 2008 roku 714 osób, a do lipca ukończyło je
148.
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– Natomiast przy PPP partner prywatny projektuje, buduje i prowadzi przedsięwzięcie przez 30 lat i na swoje barki bierze
odpowiedzialność, że przedsięwzięcie się powiedzie – mówi Andrzej Kalata.
Jego zdaniem samorządy powinny sięgać po PPP, gdy brakuje im środków na kolejne inwestycje.
– Nas absolutnie nie byłoby stać na samodzielną budowę szpitala, więc nie mieliśm y właściwie wyjścia. Staliśmy przed
wyborem – albo będziemy mieli nowy szpital w formie PPP, albo wcale – mówi Andrzej Kalata, wicestarosta żywiecki.
Obecny szpital pamięta czasy Habsburgów, mieści się w kilku niepołączonych budynkach. Powiat nie ma na remonty. Liczy, że
po zakończeniu umowy PPP uzyska nowoczesny ośrodek.
Ryzyko firm

Japonia 7 miesięcy po trzęsieniu
ziemi i tsunami

Inwestycje realizowane w formule PPP to ryzyko dla strony prywatnej.
– Przedsiębiorca musi sam na tym zarobić. Nasz inwestor, spółka kanadyjska, specjalizuje się w prowadzeniu szpitali w formule
PPP. To jej pierwszy projekt w Europie kontynentalnej. Mają za to kilka szpitali w Anglii. Nawet dla nich to duże wyzwanie –
mówi Andrzej Kalata, wicestarosta żywiecki.

Newsletter
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie.
Najświeższe informacje, porady i
orzecznictwo z prawa cywilnego i
gospodarczego. Zapisz się na
bezpłatny newsletter
GazetaPrawna.pl

Najmniejszą gminą, która zdecydowała się na zastosowanie PPP, jest Kobylnica. Ma tam powstać ośrodek opiekuńczoleczniczy.
Strona prywatna podejmie się przebudowy istniejącego budynku w stanie surowym na zakład tego typu. Zgłosił się jeden
kontrahent prywatny, SON Sp. z o.o. Podjął się wykończenia budynku i dostosowania go do użytku. Potem będzie przez 30
lat świadczył tam usługi opieki zdrowotnej.

wpisz swój email:
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– Po zakończeniu umowy budynek wróci w ręce samorządu – mówi Marta Prezlata z urzędu gminy Kobylnica.
Walka o kontrakt
Z raportu wynika, że wielu inwestorów nie decyduje się na PPP ze względu na nadmierne ryzyko gospodarcze.
– Sektor prywatny podkreśla nierealne oczekiwania strony publicznej odnośnie do opłacalności planowanych projektów i
ograniczenie jej udziału do wkładu własnego w postaci nieruchomości – wskazuje raport.
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Inwestorzy obawiają się zaangażowania w długoletnie przedsięwzięcia, nie mając gwarancji otrzymywania przez cały okres
umowy zapłaty za dostarczane świadczenia zdrowotne. Jest to związane z brakiem możliwości zawierania wieloletnich
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Z kolei samorządy nieufnie podchodzą do PPP w sektorze zdrowotnym, aby nie narazić się na zarzut prywatyzacji służby
zdrowia, z którą często mylone jest PPP.

Przy koncesjach przedsiębiorca bierze na siebie większość ryzyka
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Większoś ć projektów PPP w sektorze zdrowotnym to koncesje na roboty budowlane. Na czym polega ten
model?
Koncesję charakteryzuje konieczność przeniesienia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego projektu na stronę prywatną. W
przypadku ochrony zdrowia oznacza to zarówno zapewnienie finansowania nowej inwestycji (np. nowego oddziału
szpitalnego), jak też uzyskiwanie dochodów głównie ze świadczenia usług medycznych. Podmiot publiczny przekazuje tu
zwyczajowo teren pod inwestycję i proponuje wsparcie administracyjne, ewentualnie ulgi podatkowe itp. Tego typu
projekty zrealizowano np. w Jaworznie i Kobylnicy. W obu przypadkach usługi medyczne współfinansowane są głównie z NFZ,
a ryzyko uzyskania kontraktu spoczywa na prywatnej spółce.

TANIA ENERGIA dla firm. Obniż miesięczne
rachunki o 20%!
Najtańsze kredyty mieszkaniowe. Ponad
30 banków w 1 miejcu!
LOKATY nawet 10% - oblicz, ile zarobisz!
Ranking KONT oszczędnościowych wybierz najlepsze!

Czy ryzyko uzyskania kontraktu zawsze obciąża firmę?
Zasadniczym ryzykiem partnera prywatnego w sektorze ochrony zdrowia jest właśnie kontrakt z NFZ. W modelu
koncesyjnym praktycznie zawsze on będzie ponosił to ryzyko. W modelu PPP – może b yć ono podzielone w sposób
zapewniający ciągłoś ć wykonywania świadczeń medycznych. W przypadku budowy szpitala w Żywcu strona publiczna
zobowiązała się do finansowania działalności partnera przez kilka lat w razie nieuzyskania takiego kontraktu.

Brakuje GOTÓWKI? Sprawdź najtańsze
p ożyczki!
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Jak ma się PPP w opiece zdrowotnej do prywatyzacji czy komercjalizacji?
PPP to coś pomiędzy komercjalizacją a prywatyzacją. Komercjalizacja polega na zmianie formy prawnej podmiotu leczniczego z
SP ZOZ na spółkę prawa handlowego. Prywatyzacja to z kolei sprzedaż majątku publicznego na rzecz firm. PPP z jednej
strony bliskie jest prywatyzacji, gdyż partner prywatny finansuje budowę obiektów i je utrzymuje (może t eż zarządzać
usługami), z drugiej zaś – własność mienia pozostaje przy podmiocie publicznym. Każda z tych form wiąże się z urynkowieniem
usług medycznych.

Co jest ważniejsze dla Polaków i na co
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Widzisz naruszenie regulaminu?
Zgłoś je!
Wyszukaj
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Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie
z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej
zgody Infor Biznes Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest
zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ

Wakacje podatkowe obejmą też dobudowaną część lokalu
Przedsiębiorca, który dobuduje w tym roku piętro budynku lub inne pomieszczenia, będzie
musiał zapłacić podatek od nieruchomości, ale dopiero od 1 stycznia 2012 r.

BIZNES I PRAWO GOSPODARCZE

Ostre hamowanie schetynówek. Samorządów już nie stać
na remonty dróg
Samorządy masowo rezygnują z inwestycji w drogi lokalne. W tegorocznym naborze o
dofinansowanie gminy i powiaty złożyły o połowę mniej wniosków niż przed rokiem.

PRACA I UBEZPIECZENIA

Ile zarabiają nauczyciele w Polsce?
Podwyżki, jakie rząd przyznał nauczycielom, nie zmieniły w istotny sposób ich statusu
materialnego. Są oni wciąż jednymi z najsłabiej opłacanych w Europie

PRAWO I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Klient e-sklepu zwróci towar w ciągu 14 dni
Przedsiębiorca nie będzie już mógł pobierać od konsumenta dodatkowych opłat za to, że
pozwolił mu zapłacić za towar kartą kredytową.

WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Palikot: zamiast rządu PO-PSL rząd PO z udziałem
naszych fachowców
Janusz Palikot uważa, że większość Polaków nie chce koalicji PO-PSL. Proponuje poparcie
swego Ruchu dla rządu Donalda Tuska z udziałem wskazanych przez Ruch "bezpartyjnych,
czy ponadpartyjnych" fachowców.
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