
Włączanie podmiotów prywatnych do realizacji publicznych zadań w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest dziś postrzegane jako
remedium na problemy finansowe i organizacyjne podmiotów publicznych.
Jak się jednak wydaje jest to często podyktowane raczej swoistą modą niż
rzetelnym zrozumieniem tego zjawiska. Dlatego też, pomimo istnienia już
na naszym rynku kilkunastu opracowań dotyczących takiej współpracy, na-
dal istnieje potrzeba szczegółowych analiz. Niniejsza książka podejmuje
problem partnerstwa w branży wodno-kanalizacyjnej. 

Woda jest dobrem niezbędnym dla życia i zdrowia ludzi. PPP jest zatem
w tej dziedzinie poddane szczególnej presji społecznej i politycznej. Współ-
praca z podmiotami prywatnymi powinna być poprzedzona dokładniejszą
niż w wielu innych sektorach analizą barier i możliwości. Jest to przedmio-
tem rozważań oraz szeregu badań przedstawionych w tej książce. Wszyst-
kie prezentowane badania są nowatorskie na polskim rynku. Nie było
dotychczas, w zakresie prezentowanym w pracy, przeprowadzonych na po-
trzeby polskiego PPP badań opinii publicznej, analiz popytu, dostępności
cenowej wody czy wyceny korzyści z poprawy jakości wody. 

Dzięki temu, że prezentowane w książce problemy są podzielone na
część dotyczącą teorii i praktyki PPP oraz prezentującą analizę branży
wodno-kanalizacyjnej publikacja jest skierowana zarówno do osób pra-
gnących pogłębić swoją wiedzę o partnerstwie, jak i tych, które zaintereso-
wane są w szczególności problemami sektora wodno-kanalizacyjnego.
Odbiorcami książki mogą być zarówno praktycy − przedstawiciele admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyj-
nych, jak również studenci i pracownicy nauki.
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