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Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum PPP w roku 2009
(obejmujące okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31 grudnia 2009 r.)
sporządzone stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529 ).

I. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w
systemie REGON, dane dotyczące członków Zarządu Fundacji oraz określenie
celów statutowych Fundacji.
1. Nazwa Fundacji: Fundacja Centrum PPP.
2. Siedziba i adres Fundacji : od 1 kwietnia 2009 r. i nadal Warszawa 00-630 ul. Polna 24
lok.7, poprzednio: 50-079 Wrocław, ul. Ruska 20 lok 21, i Warszawa ul. Lewartowskiego 6
lok 18/19.
3. Data wpisu do KRS i numer KRS-u:28 października 2008 r. pod nr 0000316351.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 020853141.
5. Dane dotyczące członków zarządu Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania): Irena Herbst- Prezes Zarządu, zamieszkała w
Warszawie przy ulicy Żółkiewskiego 31.
6. Cele statutowe Fundacji:
Celami Fundacji są:
1) upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego,
2) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym
stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego,
3) opracowywanie zasad tzw. dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego,
4) popularyzacja

wiedzy

o

metodzie

PPP

(transfer

informacji

przez

Internet,

newsletter),
5) udostępnianie najlepszych wzorców międzynarodowych,
6) opracowywanie standardów

(postępowanie przetargowe, wzory dokumentów i

umów),
7) monitoring rynku PPP w Polsce (monitoring wpływu realizacji projektów PPP na
gospodarkę),
8) stworzenie baz danych (projektów, standardów),
9) proponowanie zmian legislacyjnych w zakresie PPP,
10) promowanie przejrzystości i standardów etycznych.
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Zgodnie z postanowieniami statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie badań i analiz partnerstwa publiczno-prywatnego,
2) opracowywanie

dokumentów,

w

tym

stanu

realizacji

partnerstwa

publiczno-

prywatnego,
3) organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów,
konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy nt. partnerstwa
publiczno-prywatnego,
4) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania
książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.
Fundacja Centrum PPP, zwana dalej „Fundacją” lub „Centrum PPP” została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego – Oddział we Wrocławiu (Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu
28 października 2008 pod numerem KRS: 0000316351, zaś w dniu 29 października 2008
otrzymała numer identyfikacyjny Regon 020853141. Tym samym więc zostały spełnione
przesłanki formalnoprawne umożliwiające podjęcie przez Fundację Centrum PPP działalności
statutowej. Jej siedzibą zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu było miasto Wrocław.
Rozpoczęcie działalności wymagało szeregu działań organizacyjnych takich jak: zatrudnienie
pracowników, uzyskanie odpowiedniej lokalizacji dla prowadzonej przez Fundację Centrum
PPP, działalności (pozyskanie powierzchni biurowej), wyposażenie Fundacji Centrum PPP w
niezbędne środku pracy (komputery, meble itp.) oraz

przygotowania regulaminu prac

Zarządu Fundacji, regulaminu prac Rady Fundacji, wstępnego budżetu Fundacji i planów
działania Fundacji, w tym polityki inwestycyjnej do końca 2008 i na rok 2009, które zostały
poddane ocenie Rady Fundacji już w trzecim tygodniu od dnia rejestracji. Jednocześnie ze
względu na zgłaszane przez Fundatorów i Członków Rady Fundacji oczekiwania i wnioski,
przystąpiono do prac nad zmianą statutu Fundacji Centrum PPP. Zmiany Statutu miały na
celu przede wszystkim:
1) umożliwienie Centrum PPP

prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach

służących realizacji jej celów statutowych,
2) dokonanie zmiany siedziby Fundacji na miasto st. Warszawa,
3) dostosowanie treści do rozwiązań przyjętych przez Radę Fundacji,
4) wyeliminowania

powstałych

błędów

pisarskich i

nieścisłości

redakcyjnych

w

poszczególnych zapisach,
5) uzupełnienie treści statutu o przepisy tzw. edukacyjne będące odbiciem zapisów ustawy o
fundacjach i ustawy o organizacjach pożytku publicznego.
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W dniu 23 lutego 2009 r. w wyniku jednogłośnego podjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów
uchwały o zmianie statutu Fundacji Centrum PPP w brzmieniu zaproponowanym na
posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 12 lutego 2009 r., zakończono pracę nad jego zmianami.
W dniu 20 marca 2009 r. uchwalone przez Zgromadzenie Fundatorów zmiany zostały
wpisane przez Sąd do Krajowego Rejestru Sądowego i to nie tylko do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji

oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej lecz również do rejestru przedsiębiorców. Tym samym w niespełna cztery
tygodnie (co stanowi pewnego rodzaju precedens) zostały dokonane wszystkie uchwalone
przez Zgromadzenie Fundatorów zmiany statutu, w tym zmiana siedziby, zmiany dające
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz zmiany w składzie
Rady Fundacji.
Równolegle przystąpiono do działań zmierzających do obniżenia kosztów funkcjonowania
Fundacji Centrum PPP, a to z uwagi na brak częściowych deklarowanych przez Fundatorów
wpłat darowizn (dotacji) na rzecz Fundacji. Na wniosek Prezesa Zarządu i z jego inicjatywy
w dniu 28 lutego 2009 r. wystąpiono do Rady Fundacji o podjęcie uchwały dotyczącej
obniżenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Zarządu w ramach skróconego czasu pracy.
Podobne działania dotyczyły również niektórych pracowników Fundacji Centrum PPP na ich
wniosek i za ich zgodą. Rada Fundacji w powyższej sprawie podjęła stosowną uchwałę. W
wykonaniu tej uchwały pełnomocnik ustanowiony przez Radę Fundacji zawarł z Prezesem
Zarządu stosowny aneks do umowy o pracę.
Jednocześnie w związku z zamiarem podwyższenia stawek czynszu przez dotychczasowego
wynajmującego powierzchnię biurową przy ulicy Lewartowskiego 6 w Warszawie odstąpiono
od kontynuowania tej umowy najmu i w dniu 1 kwietnia 2009 r. zawarto nową umowę
najmu na powierzchnie biurową w lokalu położonym przy ulicy Polnej 24 lok. 7 w
Warszawie, po uprzednim przeprowadzeniu prac adaptacyjnych tego lokalu. W wyniku
zawarcia tej umowy znacznemu zwiększeniu uległa powierzchnia użytkowa

najmowanego

lokalu, przy czym koszty czynszu nie uległy podwyższeniu.
Z dniem 20 marca 2009 tj. z dniem wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, nastąpiła
zmiana statutu, w tym zmiana siedziby Fundacji na miasto stołeczne Warszawa - obecnie
organem prowadzącym KRS jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja Centrum PPP w związku z
dokonanymi zmianami statutu, została wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem 0000316351 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie siedzibą
Fundacji jest m.st. Warszawa.
W okresie sprawozdawczym na wniosek Zarządu Fundacji odbyły się cztery posiedzenia
Rady Fundacji tj. w dniu 12 lutego 2009 r., 17 czerwca 2009 r., 01 października 2009 r. i 30
listopada 2009 r. oraz dwa posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów tj. w dniu 23 lutego 2009
r. i 30 listopada 2009 r. Na posiedzeniach tych Zarząd na bieżąco sprawozdawał członkom
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Rady realizację działań statutowych Fundacji, a ponadto informował o bieżącej sytuacji
finansowej.
W wyniku odbytych posiedzeń Rada Fundacji podjęła szereg uchwał, w tym m.in. w sprawie:
–

zaopiniowania zmian statutu Fundacji,

–

zatwierdzenia budżetu, planów działania, w tym polityki inwestycyjnej na rok 2008 i
2009,

–

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Centrum PPP
w roku 2008,

–

udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2008,

–

powołania w trybie § 22 ust. 6 statutu Fundacji do Rady Fundacji nowych osób,

–

wyrażenia opinii o odwołaniu przez Zgromadzenie Fundatorów reprezentantów
posiadających swych członków w Radzie Fundacji, którzy nie dokonali wpłaty rocznej
dotacji ( darowizny),

–

zatwierdzenia budżetu, planów działania, w tym polityki inwestycyjnej na rok 2010,

W wyniku odbytych posiedzeń, Zgromadzenie Fundatorów podjęło m. in. uchwały w
sprawie:
- zmian statutu Fundacji i przyjęcia jednolitego tekstu statutu,
- odwołania niektórych członków Rady reprezentujących Fundatorów,
- powołania nowych osób do Rady Fundacji.
Obok działań organizacyjnych, o których mowa powyżej, dokonano również m.in. ze
względu na wpisanie Fundacji do rejestru przedsiębiorców oraz wygrania konkursów na
realizację współfinansowanych przez Unię Europejską projektów, aktualizacji zasad (polityki)
rachunkowości Fundacji, w tym planu kont, określono strukturę organizacyjną oraz zakres
działania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy itp.
Równolegle kontynuowano prace mające za zadanie

realizację celów statutowych. I tak,

mając na uwadze realizację statutowych celów Fundacji, w tym planów działania Fundacji na
rok 2009 uchwalonych przez Radę Fundacji, w okresie sprawozdawczym, podjęto szereg
działań zmierzających do urzeczywistnienia celów statutowych, w tym zatwierdzonych
planów działania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zatwierdzony przez Radę Fundacji
plan działania na rok 2009 przewidywał:
–

zorganizowanie

16

konferencji

regionalnych

organizowanych

pod

patronatem

Ministerstwa Gospodarki, poświęconych popularyzacji PPP pod rządami nowej ustawy,
–

współuczestniczenie w organizacji międzynarodowej konferencji organizowanej we
współpracy z City&Finance,

–

organizację bazy danych projektów PPP przygotowanych i realizowanych w Polsce.
Monitoring PPP,

–

współorganizowanie z Investment Support konkursu dobrych praktyk PPP,

–

upowszechnianie dobrych praktyk PPP,
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–

działalność wydawniczą,

–

działalność szkoleniową.

Trzeba jednak podkreślić, że uchwalony plan działania na rok 2009 został uzależniony od
spełnienia dwóch podstawowych warunków tj.:


pozyskania zgodnie z planami środków na finansowanie działalności Centrum PPP
(warunek konieczny)



aktywnego włączenia się założycieli Centrum PPP do realizacji poszczególnych zadań,
niezależnie od wniesienia deklarowanej składki (warunek dostateczny).

Spełnienie warunku koniecznego oznaczało podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki w
zakresie realizacji zadań własnych Ministerstwa oraz pozyskanie grantów m. in. z funduszy
unijnych np. PARP, PO RZL oraz od innych organizacji, w tym i z rynku polskiego.
Spełnienie warunku dostatecznego oznaczało aktywny udział założycieli w realizacji
poszczególnych zadań tzn.: udział w konferencjach jako prelegentów (wymiennie), pomoc w
pozyskiwaniu danych, wzorców i analiz, pomoc w przygotowaniu umowy o PPP z rządem and
last but not least – pomoc w przygotowaniu bazy danych i standardów postępowania, także i
w formie oddelegowania pracowników do pracy w Centrum PPP.
Mimo braku zakładanego w budżecie wpływu środków od Ministra Gospodarki na działania
promocyjne (w tym realizację innych zadań własnych Ministra Gospodarki) oraz braku
zakładanych wpływów z corocznych wpłat (darowizn) Fundatorów w roku 2009, Zarząd
Centrum PPP w znaczne większym zakresie (niż zakładany) zrealizował cele
statutowe Fundacji. Było to możliwe nie tylko dzięki ograniczeniu kosztów ale również
dzięki aktywnemu włączeniu reprezentantów Fundatorów w organizowane przez Fundację
szkolenia. Ponadto bardzo istotne wsparcie finansowe i merytoryczne Fundacja uzyskała w
wyniku pozyskania czterech podmiotów wspierających tj. Kancelarii Domański Zakrzewski
Palinka sp. k., Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k., Accreeo Taxand Sp. z o.o. i Garrgues
Polska i Pablo Olabarri sp. k. Podmioty te dokonały nie tylko darowizn pieniężnych na
realizację celów Fundacji ale bardzo aktywnie włączyły się w działalność szkoleniową.
Przedstawiciele tych podmiotów zostali powołani w skład Rady Fundacji.
Mimo podejmowania szeregu działań zmierzających do zawarcia z Ministrem Gospodarki
umowy o realizację zadań własnych Ministra, z uwagi przede wszystkim na dokonane cięcia
budżetowe (rządowe przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego), nie nastąpiło
planowane finansowanie działalności Fundacji Centrum PPP przez Ministerstwo Gospodarki w
zakresie m.in. promowania i upowszechniania partnerstwa publiczno – prywatnego.
Zarząd Fundacji nie zrezygnował jednak z ubiegania się o środki na realizację zadań Ministra
Gospodarki wynikających z art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr.19, poz.100), a polegających w szczególności na
upowszechnianiu i promowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego, dokonywaniu analiz i
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ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw
finansowego zaangażowania sektora prywatnego, które są przecież zbieżne z realizacją
celów statutowych Fundacji. W dniu 12 maja 2010 r. bowiem, na podstawie art. 12 ust.1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2003 r. Nr.96, poz.873 z późn. zm.), złożył formalny wniosek do Ministra Gospodarki o
realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez powierzenie Fundacji Centrum PPP, do realizacji
zadań Ministra Gospodarki wynikających z art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.. W chwili
obecnej wniosek ten jest przedmiotem rozstrzygnięcia administracyjnego.
W okresie sprawozdawczym Fundacja Centrum PPP:



zorganizowała, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, 10 konferencji regionalnych pt.
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”
promujących tematykę PPP w wielu miastach wojewódzkich (Poznań, Warszawa,
Katowice, Gdańsk, Kraków, Lublin, Opole, Szczecin, Olsztyn, Łódź),



zrealizowała projekt promocyjno-informacyjny pt. „Fundusze Europejskie szansą rozwoju
PPP w Polsce”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, polegający na organizacji 16-stu
dwudniowych wydarzeń konferencyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw
i jednostek samorządu terytorialnego, w którym wzięło udział ponad 1000 osób,



przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Gospodarki cykl szkoleń skierowanych do
organów

kontrolnych

(Regionalnych

Izb

Obrachunkowych

oraz

Najwyższej

Izby

Kontroli), mających na celu przekazanie wiedzy w zakresie koncepcji realizacji usług
publicznych w formule PPP, charakterystyki otoczenia instytucjonalno-prawnego PPP
oraz dobrych praktyk,



uruchomiła pracę grup zadaniowych funkcjonujących w ramach Centrum PPP, których
celem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania przy realizacji przedsięwzięć
PPP w poszczególnych obszarach działalności inwestycyjnej (wzorce dobrych praktyk). W
wyniku prac ekspertów powołanych przez Fundację opracowano „Kodeks Dobrych
Praktyk Doradcy PPP””, stanowiący zbiór reguł postępowania związanych z działalnością
przedsiębiorców realizujących funkcje doradcze na rzecz partnerów prywatnych lub
publicznych, a także standard pt. „Ścieżki dojścia podmiotu publicznego do opracowania
realizacji projektu PPP”,



przygotowała merytoryczne założenia do programu informatycznego – bazy danych o
projektach

PPP

w

Polsce,

zrealizowanego

na

zlecenie

Ministerstwa

Gospodarki;

przewidujemy nadal współtworzenie (z Ministerstwem Gospodarki) oraz - w oparciu o
przygotowane wspólnie oprogramowanie - zarządzanie bazą danych o projektowanych i
realizowanych

w

Polsce

przedsięwzięciach

w

zakresie

partnerstwa

publiczno

–

prywatnego,



pozyskała grant i rozpoczęła realizację dwuletniego międzynarodowego projektu pt.
„Transeuropejska

Promocja

PPP

w

sektorze

budownictwa”

w

ramach

Transferu
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Innowacji, program Leonardo da Vinci, którego celem jest przyspieszenie wymiany
doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur w zakresie PPP pomiędzy
jednostkami na terenie Unii Europejskiej w sektorze budownictwa. Projekt realizowany
jest we współpracy z Chartered Institute of Building (Wlk. Brytania), Dublin Institute of
Technology (Irlandia), Uniwersytetem w Minho (Portugalia), Erbil Projects Consulting
Engineering (Turcja), Politechniką Warszawską - Wydział Inżynierii Lądowej,



przeprowadziła szkolenia w zakresie tematyki PPP dla indywidualnych podmiotów
publicznych (m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miejskiego w
Bielsku-Białej, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa
Krajowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej),



w ramach działalności wydawniczej - realizując projekt promocyjno-informacyjny pt.
„Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce”, współfinansowany ze środków
Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Techniczna - wydała w nakładzie 1300 sztuk publikację „ Fundusze Europejskie szansą
rozwoju PPP w Polsce”,



współorganizowała konferencje (14) i warsztaty (4) w Polsce i za granicą lub czynnie i
aktywnie uczestniczyła w nich (26) w tym m.in. w: (i)„The 9th Annual Public Private
Partnerships European Summit” – 9 Doroczny Europejski szczyt PPP stanowiący jedno z
najważniejszych wydarzeń dotyczących PPP w Europie z udziałem m.in. ministrów
odpowiedzialnych za PPP z poszczególnych krajów członkowskich UE – wydarzenie
organizowane wspólnie z City & Finance (Warszawa, 5-7.05.2009 r., (ii) „Ustrojowa
samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w ramach PPP” – wspólnie ze
Związkiem Miast Polskich (Warszawa, 26.05.2009 r.); uczestnictwo przedstawicieli
Fundacji

w

charakterze

panelistów

i

ekspertów

w

zewnętrznych

wydarzeniach

promujących ideę PPP (w tym m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, zorganizowany
przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, (Katowice, 15-17 IV
2009); 2nd Annual PPP in CEE/SEE Summit, drugi międzynarodowy doroczny szczyt
skierowany do głównych przedstawicieli europejskich zajmujących się tematyką PPP, w
celu stworzenia platformy umożliwiającej wymianę poglądów i wzajemnych doświadczeń,
(Praga, 23-24 IV 2009); European PPP Infrastructure Forum, (Londyn, 28-29 IV 2009);
Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, organizowane przez Śląski Związek Gmin i
Powiatów, Związek Miast Polskich,(Rybnik, 21-22 V 2009); II Krajowy Kongres
Finansowania Nieruchomości, organizowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich,
Związek Banków Polskich oraz Gdańską Akademię Bankową, (Warszawa, 27 V 2009);
6th Annual International Conference Czech PPP Forum 2009, Forum zorganizowane w
ramach współpracy czeskiego Ministerstwa Finansów, czeskiego i słowackiego PPP
Association, (Praga, 9-10 VI 2009); SMi's inaugural PPP in Europe conference, The
Financial Aspects – Regulatory and Practical, (Londyn, 24-25 VI 2009),



objęła honorowy patronat nad konkursem „Dobre Praktyki PPP”, przy czym

Prezes

Fundacji stała się Przewodniczącą jury – edycja trzecia 2009 r., mającego na celu
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wyłonienie wzorcowego projektu PPP oraz ukazanie istniejących możliwości realizacji
zadań publicznych za pomocą PPP,


brała udział w radiowych i telewizyjnych debatach (5) na temat PPP w Polsce,



nawiązała współpracę z agencjami rządowymi ds. PPP we Włoszech i Kazachstanie.

Uznanie dla zaangażowania Centrum PPP w realizacje powyższych zadań znalazło swoje
odzwierciedlenie nie tylko w piśmie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale również w
pismach Ministerstwa Gospodarki, jak również władz Najwyższej Izby Kontroli .
Ponadto w listopadzie 2009 r. Centrum PPP zostało uhonorowane nagrodą rynku
finansowego (przyznawaną z inicjatywy Związku Banków Polskich wspólnie ze Związkiem
Polskiego

Leasingu,

Stowarzyszeniem

Polskim

Funduszy

Stowarzyszeniem
Doręczeniowych,

Funduszy
POLBAN

i

Pożyczkowych,
Polskim

Krajowym

Stowarzyszeniem

Inwestorów Kapitałowych) „Przyjazny w finansowaniu przedsiębiorców A.D. 2009”, za
inicjatywę budującą wzajemne zaufanie oraz aktywne działania edukacyjne i promocyjne
skierowane do przedsiębiorców i sektora publicznego na temat wykorzystania PPP w
działalności tych jednostek.
W okresie sprawozdawczym Fundacja zarządzała także stroną internetową Fundacji
Centrum PPP (www.centrum-ppp.pl). Strona internetowa Fundacji uruchomiona w pierwszym
tygodniu listopada 2008 r., została stworzona na potrzeby promowania idei Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego jako formy realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym. Strona
pozwala na przekazywanie bieżących informacji o działaniach Centrum PPP ułatwiających
uzyskanie informacji i umiejętności w tym zakresie jak np. organizowanych konferencjach
regionalnych (umożliwia jednocześnie elektroniczną rejestrację uczestników konferencji),
szkoleniach, ważnych wydarzeniach, działaniach władzy publicznej a także wymianę
informacji z podmiotami Fundacji (box zamknięty dla członków – login i hasło). Jednym z
uruchomionych ostatnio elementów strony jest zakładka umożliwiająca dostęp do publikacji
i raportów dotyczących tematyki PPP w Polsce. Z uwagi na współpracę z podmiotami
zajmującymi się tematyką PPP na świecie (Włochy, Kazachstan, Węgry, Holandia) strona
internetowa jest, dostępna również w wersji angielskiej.
Zrealizowano także prace nad projektem uruchomienia internetowego „forum dyskusyjnego”
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Aplikacja umożliwia wymianę informacji i poglądów
oraz

ułatwia

nawiązywanie

zainteresowanych

tematyką

kontaktów
PPP

z

i

przeprowadzanie

Fundatorami

Centrum

dyskusji
PPP

oraz

podmiotów
podmiotami

zainteresowanymi realizacją przedsięwzięć PPP.
W zakresie zarządzania wiedzą o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym kontynuowane są
rozpoczęte w roku 2008 działania polegające na: wyszukiwaniu, gromadzeniu, podziale
sektorowym i geograficznym, archiwizacji, przetwarzaniu e-książek, oraz gromadzeniu:
raportów, statystyk, wywiadów, artykułów, prezentacji, projektów, opracowań i tekstów o
PPP w Polsce i na świecie oraz monitoring PPP w Polsce - jest to działalność, którą cały
czas rozwijamy i zamierzamy ją rozwijać w przyszłości.
www.centrum-ppp.pl
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Przykładem potrzeby realizacji tej formy działalności może być research przygotowany już
na prośbę Brygady Saperów w Kazuniu, dotyczący PPP w sektorze obronności na świecie ze
szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych dla Fundacji wiązały się z
zawarciem lub realizacją:
1) umowy nr IV/81/15011/4300/DIW/09 zawartej z Ministerstwem Gospodarki na
realizację szkoleń z zakresu ppp dla organów kontrolnych, regionalnych izb
obrachunkowych oraz NIK. Kwota umowy 85,000,00 zł.
2) umowy nr DIP/BDG-II/POPT/439/09 zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
na realizację projektu „Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce”. Kwota
umowy 710.324,20, kwota dofinansowania z MRR 499.997,20 zł. Czas realizacji
wrzesień 2009 – marzec 2010 r. W 2009 r. na realizację tego projektu wydatkowano
328.076,58 zł., z tym, że do kosztów okresu zaliczono 309.877,28 zł., a kwota
18.199,30 – zgodnie z zasadą współmierności – zaliczona została do kosztów 2010 r.
3) umowy nr 2009-1-PL1-LEO05-05040

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowej- Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Narodowa
Agencja przyznała środki finansowe do maksymalnej szacunkowej kwoty 278 505,00
euro na realizację projektu zatytułowanego „Transeuropejska Promocja Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego w budownictwie” w ramach Programu Leonardo da Vinci
Programu „Uczenie się przez całe życie”. Całkowity uprawniony koszt działania
wyraża się kwotą 371 340,00 Euro. Zgodnie jednak z umową działanie rozpocznie się
w dniu 01. 01.2010 r. zaś zakończy się nie później niż 31.12.2011 r..Skutki
finansowe dla Fundacji z tytułu zawarcia tej umowy powstaną w kolejnych latach.
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgodnie z dokonanym wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
1) Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z),
2) Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami - ( PKD 47.99.Z ),
3) Wydawanie książek – ( PKD 58.11.Z ),
4) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- ( PKD 58.12.Z),
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - ( PKD 58.14.Z),
6) Pozostałą działalność wydawniczą - ( PKD 58.19.Z),
www.centrum-ppp.pl
Fundacja Centrum PPP
ul. Polna 24 lok. 7, 00-630 Warszawa

tel. +48 22 825 70 76, fax +48 22 875 07 68
biuro@centrum-ppp.pl

REGON 020853141
NIP 8971747208, KRS 0000316351

10
7) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną
działalność - ( PKD 63.11.Z),
8) Pozostałą
działalność
usługową
niesklasyfikowaną - ( PKD 63.99.Z)

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- ( PKD 70.22.Z),
11) Badania naukowe i prace rozwojowe
humanistycznych - ( PKD 72.20.Z),

w

dziedzinie

nauk

społecznych

i

12) Badanie rynku i opinii publicznej - ( PKD 73.20.Z),
13) Pozostałą działalność profesjonalną,
niesklasyfikowaną - ( PKD 74.90.Z),

naukową

i

techniczną,

gdzie

indziej

14) Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim - ( PKD 77.40.Z),
15) Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów - ( PKD 82.30.Z),
16) Pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowaną - ( PKD 82.99.Z),
17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - ( PKD
85.59.B),
18) Działalność wspomagającą edukację - ( PKD 85.60.Z),
19) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - ( PKD 94.11.Z),
20) Działalność organizacji profesjonalnych - ( PKD 94.12.Z).

W

okresie

sprawozdawczym

Fundacja,

prowadziła

działalność

odpłatną

stanowiącą

działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie poprzez wykonanie na zlecenie:

–

Ministerstwa Gospodarki, 10 konferencji regionalnych pt. „Partnerstwo PublicznoPrywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych” promujących
tematykę PPP w wielu miastach wojewódzkich (Poznań, Warszawa, Katowice,
Gdańsk, Kraków, Lublin, Opole, Szczecin, Olsztyn, Łódź )

–

indywidualnych podmiotów (m.in. Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Urzędu Marszałkowskiego
Woj.

Wielkopolskiego,

Banku

Gospodarstwa

Krajowego,

Wojskowej

Agencji

Mieszkaniowej) szkoleń w zakresie tematyki PPP,
–

Ministerstwa Gospodarki, założeń do programu informatycznego – bazy danych o
projektach PPP w Polsce.
www.centrum-ppp.pl
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Przychody z wyżej opisanej działalności gospodarczej wyniosły 254.100,00 zł. i stanowią
21,5% przychodów ogółem. Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej wyniosły
131.092,37 zł. i stanowią 51,6% wpływów z działalności gospodarczej.
Jak wynika z powyższych informacji, rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej był
niewielki i w całości służył realizacji celów statutowych Fundacji.
IV. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji Centrum PPP podjął następujące uchwały:
1. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 28/01/2009 r. w sprawie nietworzenia
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz niewypłacania świadczeń urlopowych w
roku 2009,
2. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 30/01/2009 r. w sprawie zwołania
posiedzenia Rady Fundacji w dniu 12 lutego 2009 r.,
3. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 30/01/2009 r. w sprawie zatwierdzenia
nowego budżetu Fundacji na rok 2009,
4. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP

z dnia 30/01/2009 r. w sprawie określenia

stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Rady Fundacji
w dniu 12 lutego 2009 r,
5.Uchwała Zarządu Fundacji Centrum z dnia 06/02/2009 w sprawie zwołania posiedzenia
Zgromadzenia Fundatorów w dniu 23 lutego 2009 r.
6. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP

z dnia 06/02/2009 r. w sprawie określenia

stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia
Fundatorów w dniu 23 lutego 2009 r.,
7. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 09/02/2009 r. w sprawie sprawozdania z
działalności Fundacji Centrum PPP oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 r.,
8. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 27/02/2009 r.

określająca stanowisko

Zarządu Fundacji w sprawie podjęcia w trybie obiegowym przez Radę Fundacji uchwały
dotyczącej zmiany umowy o pracę w Prezesem Zarządu,
9. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 20/03/2009 r. w sprawie aktualizacji
zasad ( polityki ) rachunkowości Fundacji Centrum PPP,
10. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 01/04/2009 r. w sprawie zmiany adresu
siedziby Fundacji Centrum PPP,
11.Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 08/04/2009 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocników Fundacji Centrum PPP,
12. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP
struktury

organizacyjnej

oraz

zakresu

z dnia 08/04/2009 r. w sprawie określenia

działania

pracowników

na

poszczególnych

stanowiskach pracy,
www.centrum-ppp.pl
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13. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 20/05/2009 r. w sprawie zwołania
posiedzenia Rady Fundacji w dniu 17 czerwca 2009 r.,
14. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 20/05/2009 r. w sprawie określenia
stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Rady Fundacji
w dniu 17 czerwca 2009 r.
15. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 08/09/2009 r. w sprawie zawarcia z
Ministrem Rozwoju Regionalnego umowy na realizację zadania w ramach Konkursu na
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich
pt. „Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce”,
16.

Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 08/09/2009 r. w sprawie aktualizacji

zasad ( polityki ) rachunkowości Fundacji Centrum PPP, w związku z realizacją projektów
zatwierdzonych do realizacji przez Fundację a współfinansowanych przez Unię Europejską.
17. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 17/09/2009 r. w sprawie zwołania
posiedzenia Rady Fundacji w dniu 01 października 2009 r.,
18. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 21/09/2009 r. w sprawie określenia
stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Rady Fundacji
w dniu 01 października 2009 r.,
19. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 30/09/2009 r. w sprawie ustanowienia i
zabezpieczenia umowy z Ministrem Rozwoju Regionalnego w trybie art.777 § 1 pkt. 5
kodeksu postępowania cywilnego.
20. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 12/11/ 2009 r. w sprawie zwołania
posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów w dniu 30 listopada 2009 r.
21. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 12/11/2009 r. w sprawie określenia
stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia
Fundatorów w dniu 30 listopada 2009 r.,
22. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 12/11/2009 r. w sprawie zwołania
posiedzenia Rady Fundacji w dniu 30 listopada 2009 r..
23. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 12/11/2009 r. w sprawie określenia
stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Rady Fundacji
w dniu 30 listopada 2009 r..
24. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 27/11/2009 r. w sprawie planów
działania Fundacji Centrum PPP, w tym polityki inwestycyjnej na rok 2010.
25. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP

z dnia 27/11/2009 r. w sprawie budżetu

Fundacji Centrum PPP na rok 2010,
26. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum PPP z dnia 16/12/2009 r. w sprawie zawarcia z
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencja Programu Leonardo da Vinci
„Uczenie się przez całe życie” umowy o realizację projektu pt.” Transeuropejska Promocja
Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w budownictwie „
Treść wszystkich uchwał w załączeniu do niniejszego sprawozdania.
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V.Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
W okresie sprawozdawczym Fundacja Centrum PPP uzyskała przychody z następujących
tytułów:


wpłaty od fundatorów i podmiotów wspierających

657,000,00



przychód z realizacji projektu MRR

267.133,93



odsetki bankowe



pozostałe przychody operacyjne



przychody z działalności gospodarczej

3.222,16
0,80

(szkolenia, konferencje, baza dla PPP)

254.100,00

Razem

1.181.456,89

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 21,5% przychodów ogółem.
Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej wynoszą 131.092,37 zł. i stanowią 51,59%
przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
Uzyskany wynik na działalności gospodarczej wynoszący 123.007,63 zł. został przeznaczony
na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową Fundacji.
VI. Informacja
administrację

o

poniesionych

(czynsze,

opłaty

kosztach

na

realizację

telefoniczne,

celów

pocztowe

statutowych,

itp.),

działalność

gospodarczą, pozostałe koszty.
W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła następujące koszty:


amortyzacja

10.593,66



zużycie materiałów i energii

44.703,72

 usługi obce

730.816,95

w tym: usługi bankowe

1124,56

usługi doradcze, prawne, księgowe

243.926,00

usługi łączności, pocztowe, transportowe 27.407,50
naprawy, remonty, konserwacje

24.024,40

czynsze, media

61.170,96

pozostałe usługi

27.988,54

usługi obce do projektów

345.174,99

 podatki i opłaty

35.006,39

 wynagrodzenia

479.840,00
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 ubezpieczenia społeczne

58.136,62

 podróże służbowe

31.112,25

razem
Z

ww.

1.390.209,59
kwoty

131.092,37

zł.,

koszty
koszty

związane
związane

bezpośrednio

z

bezpośrednio

działalnością
z

gospodarczą

działalnością

statutową

wynoszą
wynoszą

158.601,28 zł., koszty związane z realizacją projektu MRR wynoszą 309.877,28, koszty
administracyjne 790.638,66 zł.
VII. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej,
W 2009 r. w Fundacji Centrum PPP średnie zatrudnienie wynosiło 5 osób (w przeliczeniu na
pełne etaty kształtowało się na poziomie 4,375 etatu), w tym:


kadra zarządzająca to 2 osoby.



Specjaliści to 3 osoby



pracownicy zatrudnieni wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 osób.

W 2009 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W 2009 r. koszty wynagrodzeń i obowiązkowych ubezpieczeń w Fundacji kształtowały się
następująco:
 wynagrodzenia zasadnicze

444.570,00

 nagrody, premie

0,00

 ubezpieczenia społeczne

58.136,62

Razem koszt wynagrodzeń z narzutami

502.706,62

W 2009 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej i w
związku z powyższym nie wypłacała z tego tytułu wynagrodzeń.
c) wysokości

rocznego

lub

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom
kierującym

wyłącznie

działalnością

gospodarczą

z

podziałem

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,


roczne wynagrodzenie prezesa zarządu

190.000,00



nagrody, premie



obowiązkowe ubezpieczenie społeczne za 2009 r. 20.210,50

0,00
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Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie (honorowo).
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
w 2009 r. Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych z
osobami nie będącymi pracownikami Fundacji w kwocie 35.270,00 zł. Przedmiotem tych
umów było przygotowanie materiałów i przeprowadzenie wykładów na konferencjach
(warsztatach) organizowanych przez Fundację w ramach realizowanych projektów. Nie
zawierano umów zlecenia z pracownikami i w związku z powyższym nie wypłacano
wynagrodzeń z tego tytułu.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
 w 2009 r. Fundacja nie udzielała pożyczek
f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

 od

początku

działalności

Fundacja

gromadzi

wszystkie

środki

na

rachunkach

prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w BGK wynosiło 88.564,45 zł.
g)

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
- Fundacja Centrum PPP nie posiada żadnych udziałów, akcji ani obligacji
h)

nabytych

nieruchomościach,

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

wydatkowanych na to nabycie,
 Fundacja nie posiada żadnych nieruchomości,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,


w 2009 r. Fundacja nabyła następujące środki trwałe:



kserokopiarka

4.000,00



zestaw komputerowy

3.256,43



drukarka

1.290,00



meble

1.861,60

Razem
j)

wartości

10.408,03
aktywów

i

zobowiązań

fundacji

ujętych

we

właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
- wg bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. aktywa Fundacji wynoszą
257.472,53 a zobowiązania 36.571,68 PLN.
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VIII.

Dane

o

działalności

zleconej

Fundacji

przez

podmioty

państwowe

i

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej działalności,
W 2009 r. Fundacja Centrum PPP realizowała usługi na zamówienie / zlecenie następujących
podmiotów:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

33.600,00



Ministerstwo Gospodarki – konferencje

45.500,00



Ministerstwo Gospodarki – szkolenie dla NIK

85.000,00



Urząd Marszałkowski Województwa Wlkp.

20.400,00



Urząd Miejski w Bielsku – Białej

28.600,00



Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

10.000,00



Centrum Informacji Społeczno – Gospodarczej

13.000,00



Bank Gospodarstwa Krajowego

18.000,00



Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego

–

projekt

współfinansowany

ze

środków

pomocowych pt. „Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce” - przychód
zrealizowany w 2009 r. wynosi

267.133,93

Wynik finansowy na całej działalności Fundacji zamyka się stratą w wysokości
208.760,83 zł. Nadwyżka nakładów nad przychodami sfinansowana została z funduszu
założycielskiego.
IX. Informacja

o

rozliczeniach

Fundacji

z

tytułu

ciążących

zobowiązań

podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. w Fundacji Centrum PPP występują następujące zobowiązania o
charakterze podatkowym:


podatek dochodowy od osób fizycznych



ZUS – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
razem

10.883,00
5.479,17
16.362,17

Fundacja składa deklaracje podatkowe: CIT-8; VAT-7; PIT-4R.
X. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Fundacji w okresie
sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.
Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu- Irena Herbst
Warszawa dnia 11 czerwca 2010
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