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Pełny spis treści

Szerokie wykorzystywanie kapitału i umiejętności podmiotów rynkowych determinuje poprawę poziomu
i jakości świadczenia usług publicznych. Ostre uwarunkowania budżetowe oraz wyższa efektywnośd
partnerstwa publiczno-prywatnego skłaniają do promocji jego stosowania. Niniejsza publikacja przybliża nowe
rozwiązania prawne z zakresu szeroko pojmowanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Mam nadzieję, że
klarownie przedstawiając problemy i sposoby ich rozwiązywania, przyczyni się do upowszechnienia tej właśnie
metody realizacji zadao publicznych.
Dr Irena Herbst, Prezes Centrum PPP
W ciągu 15 lat funkcjonowania ustawy o autostradach płatnych w systemie koncesyjnym powstało zaledwie ok.
200 km autostrad. Dlaczego tak się stało? Dlaczego PPP było tak rzadką formą realizacji dużych przedsięwzięd
budowlanych w Polsce? Na te i inne pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej publikacji. Ta książka nie
jest podręcznikiem napisanym przez prawników dla prawników, ale zainteresuje także ekonomistów,
inżynierów, urzędników administracji paostwowej i samorządowej oraz wszystkich zajmujących się realizacją
dużych inwestycji infrastrukturalnych.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdaoskiego
Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego praktyka zarządzania w sektorze publicznym oraz dla ich
partnerów z sektora prywatnego. Dziś wiemy, że polityka spójności UE nie jest panaceum na wszystkie potrzeby
inwestycyjne. Po kryzysie finansowym wiele projektów poszukuje swoich szans na realizację. Partnerstwo
publiczno – prywatne oraz koncesja na roboty budowlane lub usługi stanowią właśnie taką szansę. Jestem
przekonany, że ta książka będzie profesjonalną pomocą dla wszystkich, którzy szukają sposobów na realizację
projektów, zmieniających ich miasta i regiony.
Arkadiusz Godlewski, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

Więcej informacji o książce na stronie Wydawnictwa Wolters Kluwer

