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Wprowadzenie

Polityka mieszkaniowa państwa wpływa zarówno na jakość życia społeczne-
go, jak i rozmiar inwestycji w sektorze mieszkaniowym i tym kanałem oddziałuje 
na całą gospodarkę. Polityka mieszkaniowa jest regulowana priorytetami przyję-
tymi przez rządzących, jest więc zmienna i uzależniona od rządzącej opcji poli-
tycznej. Jednakże uwarunkowania historyczne wpływają na współcześnie przy-
jęte rozwiązania, kierunek wytycza path dependence, ścieżka dotychczasowego 
rozwoju. Zasadnicze zwroty i przemiany wynikają ze zmian ustrojowych, wpro-
wadzenia nowych zasad, co umożliwia zejście ze starej ścieżki rozwoju, jakkol-
wiek zawsze w świadomości społecznej zostaje część „starego świata” i całkowi-
te odcięcie od niego nie jest możliwe.

Polska jest przykładem państwa, w którym transformacja ustrojowa stwo-
rzyła przestrzeń do bardzo głębokich zmian, jednak wbrew przewidywaniom 
i oczekiwaniom, w niektórych sferach życia społeczno-gospodarczego następują 
one bardzo wolno. Takim obszarem jest bez wątpienia rynek mieszkaniowy. Ce-
lem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań wprowadzenia w Wielkiej Bryta-
nii Private Finance Initiative na rynku mieszkaniowym oraz ocena skuteczności 
zastosowanych rozwiązań, aby zastanowić się nad potencjalnymi możliwościa-
mi ich wykorzystania w warunkach polskich. Posłużono się metodą dokumenta-
cyjną i oparto na dokumentach źródłowych i literaturze dotyczącej badanych zja-
wisk.
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1. Uwarunkowania historyczne stworzenia i utrzymywania 
publicznego zasobu mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii

Sektor mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii jest obszarem realizacji polityki 
społeczno-gospodarczej państwa. Zmieniała się ona wraz z nowymi priorytetami 
politycznymi i kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego. Rewolucja przemysło-
wa i jej skutki przyczyniły się do gruntownych przekształceń w zakresie zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych. Nowi mieszkańcy miast, przyciągani możliwością 
znalezienia pracy, stawali się najemcami w prywatnych domach czynszowych, 
a warunki ich życia były bardzo ciężkie. Państwo zaczęło ingerować na rynku 
mieszkaniowym ze względu na szerzące się epidemie, wywołane tragicznymi wa-
runkami sanitarnymi.

Zniszczenia wojenne spowodowały aktywność podmiotów publicznych 
w sferze mieszkaniowej, niezbędna stała się polityka zmierzająca do remodelowa-
nia struktury własności zasobu mieszkaniowego, opartego na prywatnym zasobie 
czynszowym. Podmioty publiczne stały się dostarczycielami mieszkań społecz-
nych, jakkolwiek zmiany następowały powoli. Nie przeprowadzono głębokiej re-
formy systemu mieszkaniowego, uważano, że problemy mieszkaniowe to dome-
na polityków lokalnych1. W 1951 roku udział domów i mieszkań zamieszkanych 
przez właścicieli stanowił mniej niż 30% zasobu mieszkaniowego, dominowały 
jednostki mieszkalne na wynajem z zasobu prywatnego – por. rys. 1. Interwencjo-
nizm państwa wkroczył w relacje rynkowe, prywatni właściciele czynszówek nie 
mogli w sposób swobodny podwyższać stawek czynszu. Spowodowało to odwrót 
od inwestowania w zasób prywatny na wynajem2.

Rys. 1. Struktura własności jednostek mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii, lata 1951-2011 (w %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Housing statistics. Communities and Local Government, London 2012.

1 K. Jacobs, R.G. Atkinson, A. Spinney, V. Colic Peisker, M. Berry, T. Dalton: What future for 
public housing? A critical analysis. Australian Housing and Urban Research Institute 2010.

2 P. Lee, A. Murie: Poverty, housing tenure and social exclusion. Policy Press 1997. 
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Ze względu na niską podaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową wdrażano 
program budownictwa wysokiego, promując je w latach 60. i na początku 70. XX 
wieku. W tym czasie w dalszym ciągu zmniejszał się prywatny sektor czynszowy, 
a zwiększał nie tylko zasób publiczny, ale także poziom własności wśród użyt-
kowników. Polityka mieszkaniowa była wyrazem wzrostu znaczenia polityczne-
go Partii Pracy, dla której priorytetem stała się walka z nierównościami społecz-
nymi i pomoc najuboższym.

W końcu lat 70. ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii zmieniły się priory-
tety polityczne, nowy – konserwatywny – rząd zaczął działania zmierzające do 
wyjścia z recesji. Własność mieszkań i domów stała się ważnym czynnikiem po-
litycznym, wskazywano, iż dotychczasowa polityka mieszkaniowa nie była pro-
wadzona właściwie, doprowadziła do wydatków publicznych w znacznej skali, 
a jednocześnie nie zaspokajała potrzeb osób zgłaszających popyt na mieszkania 
społeczne. Wprowadzono z jednej strony możliwość wykupu mieszkań przez na-
jemców sektora publicznego ze znacznymi bonifikatami, a z drugiej strony zaczę-
to wprowadzać podmioty prywatne do zarządzania zasobem publicznym.

Prywatyzacja spowodowała znaczące zmiany w strukturze własności – por. 
rys. 1. Udział zasobu zamieszkanego przez właścicieli wzrósł znacząco, a zmalał 
udział mieszkań społecznych. Samorząd lokalny zmniejszał swój zasób nie tyl-
ko poprzez prywatyzację na rzecz indywidualnych najemców, ale także na skutek 
przekazywania mieszkań Housing Associations. Te podmioty, o charakterze non-
-profit, w założeniach nowej polityki mieszkaniowej miały przejąć część zasobu 
samorządowego i nim zarządzać3. W latach 1988-2008 ponad 50% samorządów 
lokalnych Anglii, Walii i Szkocji przeniosło w całości lub części własność swych 
zasobów mieszkaniowych na HA4. Zmiany polityki mieszkaniowej dotyczyły też 
nowego budownictwa – to właśnie Housing Associations były wskazywane jako 
główny dostarczyciel nowego zasobu publicznego.

Nowa polityka mieszkaniowa spowodowała znaczące obniżenie wydatków 
z budżetu centralnego, ponieważ obniżyły się subsydia na rzecz samorządów lo-
kalnych (dzięki zmniejszeniu w istotny sposób posiadanego przez nie zasobu 
mieszkaniowego ograniczono także wydatki na utrzymanie stanu technicznego).

3 Najważniejszą zmianą było uznanie w 1988 r., że podmioty te nie należą do sektora publicznego 
i mogą działać tak, jak podmioty sektora prywatnego, w szczególności zaciągać pożyczki i inwe-
stować. Szerzej: H. Pawson: Restructuring England’s social housing sector since 1989: undermi-
ning or underpinning the fundamentals of public housing? „Housing Studies” 2006, Vol. 21 (5), 
s. 767-783.

4 H. Pawson, D. Mullins: After Council Housing: Britain’s New Social Landlords. Palgrave Mac-
Millan 2010.

Zastosowanie Private Finance initiative…
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W 1997 roku nastąpił kolejny zwrot w polityce mieszkaniowej, ponieważ 
wybory wygrała Partia Pracy5. Nowa polityka mieszkaniowa znalazła swój wy-
raz w znacznym zwiększeniu wydatków publicznych na mieszkalnictwo, wpro-
wadzono nowe instrumenty i zasady, jakkolwiek celem było doprowadzenie do 
zrównoważenia dochodów i wydatków w tej sferze. Przyczyną zwiększonych wy-
datków było to, iż rozwiązania stosowane w poprzednich latach okazały się nie-
skuteczne i doprowadziły do kumulacji problemów w sferze mieszkaniowej. Stro-
na podażowa nie była dostosowana do zgłaszanego popytu, brak było dostępnych 
mieszkań z zasobu publicznego. Ponadto, na skutek niedostatecznych środków 
przeznaczanych we wcześniejszych latach na remonty, konieczne stało się wy-
danie znacznych kwot na poprawę standardu ok. 2 mln jednostek mieszkalnych 
(w ramach programu Decent Homes Standard). Aby uniknąć kolejnych proble-
mów z zasobem, część samorządów starała się wytransferować jednostki miesz-
kalne na rzecz Housing Associations. Samorząd lokalny w zasadzie nie zajmuje 
się już budownictwem mieszkaniowym, to Housing Associations przejęły na sie-
bie rolę dostarczyciela podaży zasobu publicznego (por. rys. 2), ale ich działal-
ność była i jest jednak dalece niewystarczająca.

Rys. 2. Podmioty kreujące podaż na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii, lata 1990-2011

Źródło: Ibid.

Istotnym problemem była i jest kwestia wykluczenia społecznego i stygma-
tu wynikającego z faktu zamieszkiwania w zasobie publicznym6. Ciągle aktualna 
jest segregacja mieszkańców, koncentracja bezrobocia i patologii, co nie sprzy-

5 Jakkolwiek oczywiste było, iż nie ma powrotu do zasad stosowanych w latach 60. i pierwszej 
połowie 70. Za: K. Jacobs, R.G. Atkinson, A. Spinney, V. Colic Peisker, M. Berry, T. Dalton: 
Op. cit.

6 J. Hills: Ends and means: the future roles of social housing in England. Centre for Analysis of 
Social Exclusion, London School of Economics and Political Science, London 2007.



49

ja poprawie wizerunku najemcy mieszkania społecznego7. Środkiem zaradczym, 
który jest obecnie wykorzystywany, są społecznie zróżnicowane grupy mieszkań-
ców (tenant-mix), w praktyce buduje się nowe budynki przeznaczone dla najem-
ców mieszkań publicznych obok domów i mieszkań użytkowanych przez wła-
ścicieli, prywatnych najemców, na ulicach cieszących się prestiżem. Jednakże 
dotychczasowe rezultaty badań nie potwierdziły skuteczności tego rozwiązania, 
a wręcz wskazują na umocnienie segregacji8.

2. Współpraca prywatno-publiczna w sektorze mieszkaniowym

2.1. Założenia Private Finance Initiative
Już w końcu lat 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii konserwatywny rząd wi-

dział konieczność dostarczania niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, 
przy ograniczonych środkach publicznych, w drodze szeroko pojętego partner-
stwa publiczno-prywatnego. W 1992 roku wprowadzono instrument pozwalający 
na zinstytucjonalizowanie współpracy między podmiotami publicznymi i prywat-
nymi – Private Finance Initiative. Rozwiązanie to oparto na długoterminowym 
kontrakcie, na mocy którego strona prywatna dostarcza dobra lub usługi, a strona 
publiczna płaci za nie. W założeniach do danego projektu dokonuje się podziału 
ryzyka – ten podmiot, który ma możliwość lepszego nim zarządzania, bierze je na 
siebie. Od 1999 roku funkcjonuje standaryzowana wersja kontraktów, która uła-
twia ich zawieranie. Generalnie zasadą jest utworzenie specjalnego podmiotu od-
powiedzialnego za realizację określonych w kontrakcie zadań.

Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. możliwość długoletniej współpracy 
i prawidłowego zarządzania, co w efekcie ma prowadzić do obniżenia kosztów 
realizacji danego zadania publicznego. Ze względu na wyższy koszt finansowa-
nia podmiotów prywatnych w porównaniu z publicznymi, sens ekonomiczny pro-
jektu wymaga, aby ten dodatkowy koszt był niwelowany korzyścią wynikającą 
z optymalnego podziału ryzyka.

Po latach doświadczeń z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach 
PFI stwierdzono wiele nieprawidłowości, takich jak: za wysokie koszty, nieela-
7 W Wielkiej Brytanii, według ostatnich dostępnych danych, jedynie 24% najemców mieszkań 

społecznych ma pracę w pełnym wymiarze, dla porównania 58% właścicieli-użytkowników 
i 60% najemców sektora prywatnego pracuje w takim zakresie. Za: Housing statistics. Commu-
nities and Local Government, London 2012.

8 G. Gwyther: The Doctrine of Social Mix in the Mobile Society: A Theoretical Perspective. „Ho-
using Theory and Society” 2008, Vol. 26 (2), s. 1-14.
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styczne kontrakty, które utrudniają zaspokajanie zmieniających się potrzeb pu-
blicznych. Problemy te były już wcześniej wskazywane przez literaturę przedmio-
tu9, jednakże dopiero w 2010 roku podjęto inicjatywę wprowadzania głębszych 
zmian. Celem reformy było większe zaangażowanie nowych technologii, inno-
wacyjnych rozwiązań, które w efekcie mają obniżyć koszty realizacji projektów 
oraz zwiększenie ich przejrzystości10. W latach 2012-13 przewidywano w Wiel-
kiej Brytanii, iż wydatki partnerów prywatnych w ramach Private Finance Initia-
tive wyniosą 2,4 mld GBP, a płatności za dostarczone dobra i usługi dokonywane 
przez podmioty publiczne osiągnąć powinny poziom 9,3 mld GBP.

2.2. pFi i sektor mieszkaniowy
Niedostateczna podaż nowych mieszkań i domów oraz zaniedbania dotyczą-

ce stanu technicznego spowodowały konieczność wdrożenia nowych instrumen-
tów w zakresie zasobu publicznego. W 1997 roku wprowadzono program Decent 
Home Standard, którego bezpośrednim celem było poprawienie stanu technicz-
nego budynków mieszkalnych, a celem pośrednim zmniejszenie liczby obszarów 
deprywacji i wykluczenia11. Samorządy lokalne zostały zobowiązane do poprawy 
standardu zasobów publicznych, a realizacja tego zadania była możliwa poprzez 
trzy różne rozwiązania:

wytransferowanie posiadanego zasobu na rzecz Housing Associations; –
utworzenie specjalnych podmiotów – Arms Lenght Management Organisa- –
tions, które przy pomocy funduszy rządowych miały usprawnić zarządzanie 
i poprawić stan techniczny zasobu społecznego (stosowane, gdy potrzeby nie 
były znaczące);
wykorzystanie  – Private Finance Initiative oraz funduszy rządowych, gdy nie-
zbędne były przekształcenia strukturalne zasobu i znaczące środki finansowe.
Od 1998 roku Private Finance Initiative jest wykorzystywane w sektorze miesz-

kaniowym. Modelowo umowa powinna być zawarta z partnerem prywatnym na 
okres wieloletni, stronę publiczną reprezentuje samorząd lokalny. Obowiązki strony 
prywatnej koncentrują się na doprowadzeniu wskazanego zasobu mieszkaniowego 
do określonego poziomu technicznego, a następnie zarządzanie nim w jak najefek-
tywniejszy sposób. Finansowaniem remontów kapitalnych, wyburzeń i podnosze-

9 J. Froud: The Private Finance Initiative: risk, uncertainty and the state. „Accounting, Organiza-
tions and Society” 2003, Vol. 28, s. 567-589.

10 Reform of the Private Finance Initiative. HM Treasury, London 2011.
11 Szerzej: A Decent Home: Definition and guidance for implementation. Department for Commu-

nities and Local Government, London 2006.
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nia standardu zajmuje się przede wszystkim szczebel centralny, natomiast kosz-
ty operacyjne bieżącego funkcjonowania zasobu mieszkaniowego ponosi samorząd 
lokalny. Przy wyborze takiego wariantu nie ma transferu własności mieszkań na 
podmiot prywatny. Ten partner jest odpowiedzialny za początkowe przekształce-
nia, a następnie za utrzymywanie odpowiedniego standardu usług mieszkaniowych 
w zasobie publicznym. Generalnie wyróżnia się dwa typy PFI o charakterze miesz-
kaniowym: kontrakty dotyczące odnowy i zarządzania lub/i budowy nowych miesz-
kań (od 2003 roku), których właścicielem jest samorząd lokalny oraz kontrakty do-
tyczące budowy mieszkań zasobu społecznego, których właścicielem będzie nie 
samorząd, a jednostka non-profit, taka jak Housing Associations.

Opinie o możliwościach wykorzystaniu PFI do gospodarowania zasobem 
mieszkań publicznych nie były wyłącznie pozytywne (ciekawym przykładem jest 
kampania społeczna mająca swój wyraz w formie strony internetowej www.de-
fendcouncilhousing.org.uk). Wskazywano, iż na podstawie obserwacji problemów 
z wdrażaniem i prowadzeniem PFI w innych dziedzinach można przewidywać 
niską jakość oferowanych usług przy wzrastających kosztach. W szczególności 
podkreślano, iż wynagrodzenie podmiotu prywatnego będzie dodatkowym ob-
ciążeniem i uszczupli pulę środków na remonty i bieżące utrzymywanie zaso-
bu mieszkaniowego, a fakt trwania umowy przez dziesięciolecia może przyczy-
nić się do powstania ryzyka wynikającego z problemów ekonomicznych partnera 
prywatnego. Dodatkowe koszty i problemy miały być generowane przez koniecz-
ność przygotowania i zawarcia umowy (co okazało się słuszną opinią) oraz bieżą-
ce monitorowanie jej realizacji.

W 2010 roku przeprowadzono audyt stanu wykonania zamierzeń dotyczą-
cych wprowadzenia PFI do gospodarowania zasobem mieszkaniowym12. W mo-
mencie jego przeprowadzenia łącznie zanotowano 50 projektów na różnych eta-
pach realizacji. Zauważono, iż początkowo szacowane koszty i czas realizacji nie 
były dotrzymane. Przyczyny tego stanu wynikały z początkowych trudności z za-
stosowaniem instrumentu (brak pełnego zrozumienia dla specyfiki gospodarowa-
nia publicznym zasobem mieszkaniowym, w szczególności konieczności cało-
ściowego rozwiązania problemów gospodarczych, technicznych i społecznych). 
Jedynie 25 projektów zostało doprowadzonych do fazy podpisania kontraktu, 
z tego 21 zanotowało wzrost kosztów, a spośród nich 12 wykazało podwyższenie 
koniecznych wydatków o ponad 100%. Wszystkie podpisane umowy zostały za-
warte z opóźnieniem w stosunku do planów, przesunięcia były znaczące – sięgały 
od 5 miesięcy do ponad 5 lat, z przeciętną w wysokości 2 lat i 6 miesięcy13 (Sum-

12 Summary PFI in Housing. National Audit Office, 25.06.2010.
13 Ibid.

Zastosowanie Private Finance initiative…
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mary PFI in Housing 2010). We wnioskach z przeprowadzonej kontroli wskaza-
no, iż nie jest możliwe wykazanie jednoznacznie pozytywnych efektów wykorzy-
stywania PFI na obszarze gospodarowania zasobem mieszkaniowym publicznym. 
Podkreślono wyjątkowo wysokie koszty i konieczność długotrwałych przygoto-
wań do zawarcia umów, proces ten trwał od 34 do 75 miesięcy.

Według danych na 2012 rok w Wielkiej Brytanii były 33 podpisane kontrak-
ty PFI dotyczące gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym, dodat-
kowo 10 było w trakcie procedowania. 

Wszystkie podpisane umowy miały charakter długoterminowy, najdłuż-
szy czas obowiązywania to 30 lat, najkrótszy 15 lat; dominował termin dłuższy, 
15 kontraktów zostało bowiem zawartych na 30 lat, jeden na 27 lat, a 8 na 25 lat. 
Na najkrótszy okres – 15 lat zawarto jedynie dwie umowy, jedną na 16 lat. Wśród 
procedowanych kontraktów była podobna tendencja – jedynie dwa projekty mia-
ły termin realizacji 20-letni, pozostałe 8 od 25 do 30 lat.

Wśród podpisanych umów najdroższa była realizacja w Londynie, Isling-
ton Street Properties II, podpisana przez London Borough of Islington, jej koszt 
to 153 mln GBP. Natomiast najdroższy procedowany kontrakt był wart 142 mln 
GBP i partnerem publicznym był Leeds City Council.

Najdłużej trwały przygotowania do realizacji projektów: Forest Gate (part-
ner publiczny LB Newham), początkowo przewidywano termin podpisania umo-
wy na grudzień 2003 roku, ostatecznie podpisano ją w lutym 2009; Chalcots Es-
tate (partner publiczny LB Camden), opóźnienie sięgnęło 52 miesięcy; Canning 
Town (partner publiczny LB Newham), opóźnienie wyniosło 47 miesięcy; Broc-
kley Housing (partner publiczny LB Lewisham), opóźnienie wyniosło 44 mie-
siące; Street Properties Islington 2 (partner publiczny LB Islington), opóźnienie 
o 33 miesiące i Street Properties Islington 1 (partner publiczny LB Islington), 
opóźnienie o 12 miesięcy.

Najwyższe przekroczenie szacowanych początkowo kosztów wystąpiło przy 
projektach: Street Properties Islington 2 – zakładano koszt na poziomie 55 mln 
GBP a ostatecznie kontrakt opiewał na 165 mln GBP; Brockley Housing, Le-
wisham szacowany koszt wzrósł z 44,6 mln GBP do 115,91 mln GBP; Canning 
Town, Newham, wzrost z 16 mln GBP do 31,89 mln GBP; Chalcots Estate, Cam-
den początkowo szacowany koszt to 30,6 mln GBP, a ostatecznie podpisano kon-
trakt na 65 mln GBP; Street Properties Islington 1 – od szacowanych 20 mln GBP 
do 74,69 mln GBP i Forest Gate, Newham – z 22,1 mln GBP do 55 mln GBP. Wy-
raźnie widoczny jest fakt, że były to te same projekty, które zanotowały najwięk-
sze opóźnienia.
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2.3. przyczyny problemów stosowania pFi w sektorze mieszkaniowym
Doświadczenia stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego wskazują, 

iż pomimo wielu zalet, jest to formuła w praktyce trudna do realizacji, w zasa-
dzie niezależnie od państwa, w którym do takiej aktywności dochodzi. Dodatko-
wym składnikiem, który wpływa na trudności w wykorzystywaniu opisywanych 
inicjatyw PFI jest obszar, na którym mają się rozwijać – rynek mieszkaniowy. 
Jego szczególne uzależnienie od czynników lokalnych, w tym także politycznych, 
i znaczenie społeczne wpływa na konstrukcję założeń, które, jak się często okazu-
je w praktyce, nie są realistyczne – por. rys. 3. Rozczarowanie brakiem szybkich 
rezultatów wpływa na zmniejszenie poparcia społecznego i politycznego. Ponad-
to możliwość bieżącej obserwacji działań podmiotów realizujących PFI przyczy-
nia się do negatywnej oceny przez usługobiorców, czyli mieszkańców14. Ważne 
są także czynniki ekonomiczne – podmiot prywatny będzie chciał uczestniczyć 
w projekcie, jeśli będzie to dla niego korzystne, np. będzie mógł przekształcić 
część mieszkań zasobu publicznego w zasób prywatny na sprzedaż lub wynajem 
albo uzyska możliwość komercyjnej zabudowy. Często jednak przy realizacji ta-
kich założeń pojawia się opór mieszkańców.

Rys. 3. Czynniki wpływające na powodzenie PFI w sferze mieszkaniowej

14 Negatywne oceny działań podmiotów realizujących konkretne projekty PFI znalazły swój wyraz 
w sądzie. Oskarżenia dotyczyły nielegalnego wyprowadzania pieniędzy, faworyzowania niektó-
rych dostawców usług, korupcji.

Zastosowanie Private Finance initiative…
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Podsumowując ten niedługi okres działalności PFI w sferze mieszkaniowej 
należy stwierdzić, iż pomimo istniejących problemów wiele projektów odniesie 
prawdopodobnie sukces w perspektywie wieloletniej. Będzie on wyrażony za-
równo ekonomicznym zmniejszeniem kosztów funkcjonowania zasobu publicz-
nego, jak i wzrostem zadowolenia mieszkańców, jakkolwiek okres przygotowaw-
czy jest często znacznie dłuższy niż początkowo przewidywano.

Należy też silnie podkreślić związanie realizacji tych projektów z szerszymi 
planami rewitalizacji. Można bowiem stwierdzić, iż projekty PFI są częścią dzia-
łalności rewitalizacyjnej, przekształcenia zasobu mieszkaniowego, jego otocze-
nia, często remodelują strukturę mieszkańców poprzez wprowadzenie nowych, 
niejednokrotnie zamożniejszych osób, co ma sprzyjać większej integracji.

3. potencjał pFi w warunkach polskich

Partnerstwo publiczno-prywatne zostało uregulowane w Polsce w 2005 roku 
poprzez wprowadzenie ustawy poświęconej tej materii, jednak sama ustawa nie 
przyniosła projektów, tym bardziej że rozporządzenia wykonawcze wydano z pra-
wie rocznym opóźnieniem. Szczegółowe rozwiązania, które miały być wykorzy-
stywane przy realizacji PPP, okazały się nadmiernie restrykcyjne i w efekcie, po-
mimo istniejącej regulacji prawnej, partnerstwo publiczno-prywatne nie zaistniało 
w zinstytucjonalizowanej oficjalnie formie15. W 2008 roku wydano nową ustawę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym16 i jako jej uzupełnienie w 2009 roku ustawę 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi17.

Jakkolwiek pomysły na wykorzystanie formuły PPP lub koncesji są wśród 
podmiotów publicznych częste, to ich realizacja napotyka na wiele przeszkód. 
W rezultacie liczba rzeczywiście realizowanych projektów jest niewielka18. 
Wśród zgłaszanych oficjalnie propozycji partnerstwa publiczno-prywatnego nie-
wiele jest takich, które dotyczyłyby rewitalizacji przestrzeni miast czy kreowania 
nowego zasobu mieszkaniowego.

15 Szerzej: A. Cenkier: Partnerstwo publiczno-prywatne: Raport o sytuacji w Polsce. Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 2008, z. 86; W. Gonet: Partnerstwo publiczno-prywat-
ne – kierunki zmian. „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 3, s. 80-89.

16 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. z 2009 r., nr 19, 
poz. 100 z późn. zm.

17 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. z 2009 r., 
nr 19, poz. 101 z późn. zm.

18 Szerzej: Raporty o rynku PPP w Polsce. Investment Support.
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Można wskazać różnice między uwarunkowaniami wykorzystania PFI w sfe-
rze mieszkaniowej w Wielkiej Brytanii i Polsce – por. tabela 1.

Tabela 1

Uwarunkowania wykorzystania formuły współpracy publiczno-prywatnej w odniesieniu 
do publicznego zasobu mieszkaniowego

Wielka Brytania Polska
Aktywna polityka mieszkaniowa państwa włączająca 
poprawę standardu mieszkań społecznych w sferę 
rewitalizacji, finansowanie projektów z budżetu 
centralnego.

Brak konsekwentnie realizowanej polityki 
mieszkaniowej państwa;
brak polityki rewitalizacyjnej na szczeblu państwa.

Aktywna polityka mieszkaniowa na szczeblu 
lokalnym, w tym:

odrębne rachunki dla dochodów i wydatków  –
związanych z mieszkalnictwem;
wykorzystywanie Housing Associations do  –
realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej;
monitorowanie i kontrola projektów. –

Brak kompleksowej polityki mieszkaniowej na 
szczeblu lokalnym.
Brak pomysłu na rozwiązanie problemu tworzących 
się enklaw biedy i bogactwa.

Potencjał rozwiązań opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym wyda-
je się poważny, jednak brak doświadczeń w wykorzystywaniu tej formuły po-
woduje, iż w Polsce projekty w sferze mieszkaniowej – bardziej skomplikowane 
ze względu na swoje ukorzenienie w życiu społecznym i politycznym, a nie tyl-
ko w sferze gospodarczej – mogą być wyjątkowo trudne w realizacji. Problemy 
wynikają także z braku aktywnej polityki mieszkaniowej państwa, która konse-
kwentnie dążyłaby do realizacji założonych celów. Samorządy lokalne, pozosta-
wione same sobie z narosłymi przez lata problemami dotyczącymi zasobu pu-
blicznego, będą miały bardzo ograniczone możliwości realnego udziału w takich 
projektach.

podsumowanie

Private Finance Initiative jest bardzo ciekawym i ważnym sposobem roz-
wiązywania określonych problemów gospodarczych. Uwarunkowania politycz-
ne, gospodarcze i społeczne w Wielkiej Brytanii stworzyły sprzyjający klimat do 
zastosowania PFI w sferze publicznego zasobu mieszkaniowego, jakkolwiek ze 
względu na bardzo trudną materię projekty ukonkretniają się powoli.

W Polsce mamy do czynienia ze znacząco odmiennymi uwarunkowaniami. 
Mieszkaniowy zasób publiczny obciążony jest ogromnymi zaniedbaniami okresu 
socjalistycznego i obecnym brakiem środków finansowych. Brak jest zrozumienia 
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istotności problemu, konsekwentnej strategii działania i aktywnej polityki miesz-
kaniowej na szczeblu rządowym. Próby współpracy publiczno-prywatnej są rzad-
kie, przygotowania trwają latami, a efekty nie zawsze są pozytywne. Wydaje się 
więc, że korzystanie z formuły PFI lub zbliżonej do niej innej formy PPP w sfe-
rze publicznego zasobu mieszkaniowego wymagać będzie w Polsce wyjątkowo 
szczegółowego przygotowania i poparcia nie tylko lokalnego.
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tHe appLication oF priVate Finance initiatiVe 
on tHe HoUSinG Market in tHe Uk and tHe poSSiBiLity 

oF iMpLeMentation oF tHiS inStrUMent in poLand

Summary

Housing policy influences not only a quality of social life, but also investment in res-
idential sector and via this channel it affects the national economy. Housing policy is un-
der the influence of historical circumstances, the priorities adopted by the government so 
it depends on the ruling political options. The aim of the paper is to present the changing 
conditions of housing policy and their consequences in UK to have a background for an-
alyzing the instrument of Private Finance Initiative in housing. This gives the opportunity 
to consider the applicability of such instrument in Poland.
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