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Poza zwyczajowymi w takich razach omówieniami 
całego instrumentarium formalnoprawnego, podpar-
tymi przykładami konkretnych realizacji i statystyk 

europejskich, przedstawiałem korzystność tej formy realizacji 
projektów w odniesieniu do tradycyjnych form świadczenia 
usług publicznych realizowanych przez JST na rzecz miesz-
kańców, w aspekcie finansowym, organizacyjnym, efektyw-
nościowym, po wizerunkowy. Przy okazji kuluarowych roz-
mów miałem okazję weryfikować nie tylko dotychczasowe 
intuicje i potwierdzone badaniami dane dotyczące sposobów 
nawiązywania współpracy, kojarzenia partnerów publicznych 
z podmiotami prywatnymi oraz ich efektów. Okazuje się, że 
pierwszą barierę stanowią nie 
tyle regulacje prawne (które na-
leży uznać za wystarczające na 
tym etapie stosowania instru-
mentu PPP – obecna ustawa 
znowelizowana w roku 2008 
jest na tyle ramowa, że umoż-
liwia bardzo dowolne kształto-
wanie partnerstwa – co czasami 
stanowi problem) i procedury 
(w ramach opracowywania Do-
brych Praktyk, Centrum Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego, 
które mam przyjemność repre-
zentować, zostały już przygoto-
wane; Kodeks Dobrych Prak-
tyk Doradcy w projektach PPP, uniwersalna ścieżka dojścia 
podmiotu publicznego do realizacji projektu PPP jak również 
PPP w mieszkalnictwie i teleinformatyzacji które są na ukoń-
czeniu), lecz brak powszechnej wiedzy z zakresu stosowania 
PPP, umiejętności wyboru projektów które mogłyby zostać 
zrealizowane w formule PPP, a także definiowania podzia-
łu czynników ryzyka (podziału ryzyk w projektach PPP po-
między partnerem publicznym i prywatnym, co jest istotą 

PPP) – Polska mimo względnie uporządkowanych od 2005 r. 
i przyjaznych regulacji prawnych (2009 r.) znajduje się nadal 
na bardzo początkowym etapie posiłkowania się tym instru-
mentem. Wyprzedzają nas obecnie nie tylko takie kraje eu-
ropejskie, jak Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania czy Francja 
i Irlandia, ale Czechy, Węgry, Słowacja czy nawet Rumunia 
i Bułgaria. Byliśmy pionierem na etapie tworzenia prawa, 
jesteśmy outsiderem na etapie jego wykorzystania, wreszcie 
brak w JST optymalizacji form finansowania inwestycji pu-
blicznych w tym stosowania PPP.
Kryterium ceny (czynnik finansowy), jakże często traktowany 
jako główne kryterium rozstrzygające wybór wykonawcy usług 

doradczych, które są bardzo waż-
ne na początkowym etapie sys-
tematyzowania projektu PPP, to 
główna przyczyna porażek (jak 
wynika z przeprowadzonej przez 
Centrum PPP analizy), gdyż tanio 
nie zawsze znaczy dobrze, szcze-
gólnie na etapie początkowego 
stosowania instrumentu, jakim 
jest PPP. Co więcej obawy i brak 
przejrzystości w relacjach publicz-
ny – prywatny sprawiają, że na-
wet przykłady godne upowszech-
nienia, jak np. sopockie Centrum 
Haffnera, najpierw przechodzą 
drogę przez mękę z zarzutami 

prokuratorskimi włącznie, by wreszcie po ich uchyleniu, miast 
stanowić kanon dobrych praktyk, pozostają bez echa. Zatem 
pierwszy krok to jawne, w porozumieniu z lokalnymi społecz-
nościami definiowanie celów i dobór dróg ich realizacji. 
Formułowanie kryteriów wyboru partnerów prywatnych pro-
jektów PPP z uwagi na fakt, że nie jest możliwe udzielenie za-
mówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu 
ograniczonego; ze względu na szczególnie złożony charakter 

Wiedzieć, znaczy zarabiać

Partnerstwo  
publiczno-prywatne 
– szansa czy konieczność?
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Minione tygodnie, obok codziennych zajęć upłynęły mi na podróżach po Polsce 
w ramach cyklu konferencji dla JST, zorganizowanych przez redakcję „Europejskiego 
Doradcy Samorządowego”. Miałem sposobność prezentować lokalnym włodarzom 
kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. 

Cena nie jest i nie powinna
być jedynym kryterium wyboru 
niekorzystniejszej oferty. Tym
samym kryteria oceny ofert 

znacząco odbiegać powinny od
dotąd stosowanych (przykład 
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zamówienia nie można opisać jego przedmiotu zgodnie z art. 
30 i 31 Ustawy – Prawo zamówień publicznych lub obiektyw-
nie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wy-
konania zamówienia. Należy pamiętać że w projektach PPP 
nie kupujemy infrastruktury, a usługę publiczną. Działalność 
gospodarcza, tj. projektowanie, budowa, eksploatacja i fi-
nansowanie stanowi odpowiedzialność partnera prywatnego, 
a odpowiedzialność tzw. polityczna za jakość, ilość i poziom 
świadczenia tej usługi pozostaje nadal po stronie partnera pu-
blicznego (PPP to pseudoprywatyzacja procesu gospodarcze-
go świadczenia usługi publicznej). Cena nie jest i nie powinna 
być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Tym 
samym kryteria oceny ofert znacząco odbiegać powinny od 
dotąd stosowanych (przykład dialog konkurencyjny). 
Przełamywanie negatywnych skojarzeń i resentymentów 
związanych z negatywnymi skojarzeniami w zakresie PPP 
będzie o tyle łatwiejsze, im szybciej dopracujemy się syste-
mowego rozwiązania w zakresie upowszechniania PPP przez 
administrację rządową, czy też zachęcenia JST do realizacji 
projektów PPP poprzez danie przykładu realizacji takiego 
projektu na szczeblu centralnym – najlepiej zacząć od naj-
prostszych w realizacji, a jednocześnie pilnie potrzebnych. 
Partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo dobrym rozwią-
zaniem dla budowy siedzib urzędów, w tym sądów, których 
tak bardzo nam brakuje. Kłopoty z przestarzałymi budynkami 
mają też szpitale. Unia daje zaś pieniądze na wyposażenie 
placówek medycznych, ale nie na budowę. 
Przykłady krajów europejskich o tak zróżnicowanych syste-
mach prawnych jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy (li-
derzy stosowania PPP) świadczy, że jest to możliwe, a nawet 
konieczne. myślę, że cykl konferencji zakończony właśnie 
spotkaniem w Warszawie jasno dowodzi, iż niedostatek wie-
dzy stanowi barierę do przełamania. Realizowany w trakcie 
cyklu sondaż wskazał, że wśród tematów cieszących się zain-

teresowaniem reprezentantów samorządu wszystkich szcze-
bli problematyka PPP zajęła czołową pozycję. Stąd metody-
ka, kryteria oceny, dobór kadr i zarządzanie zmianą, a przede 
wszystkim wiedza stanowią fundament konstrukcyjny projek-
tów realizowanych w ramach PPP, również w odniesieniu do 
źródeł finansowania. 
Partnerstwo publiczno-prywatne dla wielu JST, które w przy-
padku osiągnięcia zastrzeżonego ustawowo progu zadłużenia 
(wiele jednostek w przyszłym roku dojdzie do tej granicy – 
co wiemy z badań przeprowadzonych przez ZBP) stanowić 
będzie jedyną formę finansowania kolejnych inwestycji pu-
blicznych. Być może argumentem i zachętą do wyboru takiej 
drogi będzie uświadomienie społeczne, że partnerstwo pu-
bliczno-prywatne to praktyczne budowanie dobra wspólne-
go w społeczeństwie obywatelskim. 
Ze swej strony jako Centrum PPP (www.centrum-ppp.pl) 
jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie 
podmiotów zainteresowanych stosowaniem i upowszech-
nianiem formuły PPP, do czego motywują nas i zachęcają 
również doświadczenia uczestnictwa w cyklu konferencji, 
jakie pod auspicjami Związku Banków Polskich zorganizowa-
ła redakcja „europejskiego Doradcy Samorządowego” przy 
wsparciu wydawcy Centrum Prawa Bankowego i Informacji. 
W tym miejscu warto podziękować i docenić zaangażowanie 
tych instytucji w upowszechnianie wiedzy dotyczącej part-
nerstwa publiczno-prywatnego.  n

PrzEMySław zarEMba 
Dyrektor generalny, wiceprezes zarządu Fun-
dacji Centrum PPP, absolwent Politechniki 
Zielonogórskiej i Uniwersytetu Warszawskiego 
w zakresie zarządzania procesami produkcji 
i zarządzania projektami finansowanymi ze 
środków Unii europejskiej. Wieloletni mene-
dżer spółek sektora publicznego.  
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