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PAWEŁ KACZYŃSKI

Zagadnienia ogólne
Partnerstwem publiczno-prywatnym okre-
śla się szczególną formę współpracy pod-
miotów publicznych oraz przedsiębiorców 
prywatnych, która ma na celu realizację 
zadań publicznych opartą na prywatnym 
kapitale oraz wiedzy1.

Prawo Unii Europejskiej rozumie part-
nerstwo publiczno-prywatne jako formę 
współpracy między podmiotami publicz-
nymi a sektorem prywatnym, której celem 
jest poprawa realizacji inwestycji w pro-
jekty infrastrukturalne lub inne rodzaje 
operacji realizujących usługi publiczne, 
przez dzielenie ryzyka, wspólne korzysta-
nie ze specjalistycznej wiedzy sektora pry- 

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kontrola działań partnera prywatnego 
przez podmiot publiczny

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp), mimo że kształto-
wana jest na podstawie zasad typowych dla umów cywilnych, jest zawie-
rana w celu realizacji zadań publicznych. Odpowiedzialność za wykonanie  
zadań określonych w umowie spoczywa na podmiocie publicznym, który  
został wyposażony w instrumenty prawne umożliwiające wpływanie na 
działania partnera prywatnego stanowiące publicznoprawne elementy  
umowy o  ppp. Artykuł ma na celu przedstawienie prawa podmiotu  
publicznego do bieżącej kontroli wykonania postanowień umowy. Kontrola  
należy do podstawowych instrumentów zapewniających prawidłowe wy-
konanie przedsięwzięcia określonego w umowie, o czym świadczy uznanie  
przepisów dotyczących kontroli za jeden z  przedmiotowo istotnych  
elementów umowy o ppp.

1	 R.	Cieślak	 [w:]	R.	Cieślak	 (red.):	Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, 
Warszawa 2014, s. 15.
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watnego lub dodatkowe źródła kapitału2. 
Aktem prawnym regulującym partnerstwo 
publiczno-prywatne jest ustawa z 19 grud-
nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-pry-
watnym3, która zastąpiła ustawę z 28 lipca 
2005 roku4. Ustawodawca w przepisach 
uppp ograniczył się jedynie do wskazania 
cech, którymi ta forma działania admi-
nistracji powinna się charakteryzować5. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 uppp, przedmio-
tem partnerstwa publiczno-prywatnego 
jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, 
oparta na podziale zadań i ryzyka pomię-
dzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym. Na podstawie tego przepisu 
wskazuje się konstytutywną cechę part-
nerstwa publiczno-prywatnego, którą jest 
współpraca pomiędzy obydwoma pod-
miotami. Pojęcie współpracy nie zostało 
zdefiniowane w uppp. W literaturze przyj-
muje się jednak, że działalność prowadzona 
w ramach współpracy musi być związana 
z osiągnięciem celu, który nie musi być 
tożsamy dla wszystkich działających. Taka 
interpretacja prowadzi do określenia istoty 
partnerstwa publiczno-prywatnego jako 
wspólnego działania podmiotu publicznego 

i partnera prywatnego, które zmierza do 
osiągnięcia celów uprzednio uzgodnionych. 
Współpraca w takiej formie ma charak-
ter ciągły oraz terminowy i związana jest 
z realizacją określonego przedsięwzięcia6. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 uppp, realizacja 
przedsięwzięcia powinna się opierać na 
podziale zadań oraz ryzyka między obiema 
jego stronami. Twórcy projektu wyjaśniają7, 
że wskazanie podziału ryzyka uznaje się 
jedynie za wytyczną, z którą nie wiążą się 
żadne uregulowania prawne kształtujące 
pozycję partnerów lub treść zawieranej 
między nimi umowy i która ogranicza się 
zaledwie do podkreślenia wspólnej reali-
zacji przedsięwzięcia. Ograniczenie treści 
przepisu jedynie do sygnalizacji podziału 
ryzyka wynika z tego, że sytuację pod-
miotów działających w tej formie oprócz 
umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym będą kształtowały inne akty prawne, 
to jest Prawo zamówień publicznych lub 
ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi8.

Ustawodawca nie uregulował precyzyj-
nie również kwestii podziału zadań, gdyż 
zgodnie z jego opinią, byłoby to poważnym 

2	 Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	(UE)	nr	1303	z	17.12.2013	r.	ustanawiające	wspól-
ne	przepisy	dotyczące	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu	Spo-
łecznego,	Funduszu	Spójności,	Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
oraz	 Europejskiego	 Funduszu	Morskiego	 i	 Rybackiego	 oraz	 ustanawiające	 przepisy	 ogólne	 dotyczące	
Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Funduszu	Spój-
ności	 i	 Europejskiego	 Funduszu	Morskiego	 i	 Rybackiego	 oraz	 uchylające	 rozporządzenie	 Rady	 (WE)	
nr	1083/2006	(Dz.Urz.UE	L	347	z	20.12.2013,	s.	320).

3	 Ustawa	z	19.12.2008	r.	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym	(Dz.U.	z	2009	r.	Nr	19,	poz.100,	ze	zm.);	
dalej	jako:	„uppp”.

4	 Ustawa	z	28.07.2005	r.	o	partnerstwie	publiczno-prywatnym	(Dz.U.	z	2005	r.	Nr	169,	poz.1420,	ze	zm.).
5	 	R.	Cieślak	[w:]	R.	Cieślak	(red:):	Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.	cit.,	s.	16.
6	 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski:	Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, 

Warszawa 2014, s. 28.
7 Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,	 Sejm	RP	

VI	kadencji,	druk	sejmowy	nr	1180,	20.10.2008	r.,	s.	6-7.
8 Ustawa	z	9	stycznia	2009	r.	o	koncesji	na	roboty	budowlane	lub	usługi	(Dz.U.	z	2009	r.	Nr	19,	poz.101,	ze	zm.).
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błędem. Pogląd taki wynika z ramowe-
go charakteru ustawy, który nie pozwala 
przewidzieć wszystkich możliwych rodza-
jów przedsięwzięć, do jakich mogłyby być 
wykorzystane przepisy ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym. Dodatkowo 
ustawodawca podkreśla, że zbyt szczegó-
łowa regulacja w tym zakresie mogłaby 
doprowadzić do ograniczenia możliwości 
ułożenia w sposób najbardziej odpowiedni 
do danej sytuacji wzajemnych stosunków 
podmiotów publicznych oraz partnerów 
prywatnych. 

W literaturze podkreśla się, że przed-
miotem partnerstwa publiczno-prywat-
nego zawsze będzie realizacja przedsię-
wzięcia9. Artykuł 2 pkt 4 uppp definiuje 
przedsięwzięcie jako: budowę lub remont 
obiektu budowlanego, świadczenie usług, 
wykonanie dzieła, w szczególności wypo-
sażenie składnika majątkowego w urzą-
dzenia podwyższające jego wartość lub 
użyteczność, lub inne świadczenie połą-
czone z utrzymaniem lub zarządzaniem 
składnikiem majątkowym, który jest wy-
korzystywany do realizacji przedsięwzięcia 
publiczno-prywatnego lub jest z nim zwią-
zany. Ustawodawca, tworząc ten przepis, 
wyszedł z założenia, że definicja pojęcia 
przedsięwzięcia z uppp jest bardzo pojem-
na, dzięki czemu pozwala na jak najszersze 
zastosowanie regulacji prawnej ustawy. 
Podany przepis został oparty również na 
możliwie jak najszerszym zakresie poję-
ciowym prawa cywilnego10.

Współpraca pomiędzy stronami odby-
wa się na podstawie umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, która zobowiązuje 
partnera prywatnego do realizacji przedsię-
wzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia 
w całości albo w części wydatków na jego 
realizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się 
do współdziałania w osiągnięciu celu przed-
sięwzięcia, w szczególności poprzez wnie-
sienie wkładu własnego (art. 7 ust. 1 uppp).

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywat-
nym definiuje strony umowy o ppp. Zgodnie 
z art. 2 pkt 1, podmiot publiczny oznacza: 
jednostkę sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach pu-
blicznych, inną niż określona we wcześniej-
szym punkcie, osobę prawną, utworzoną 
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb 
o charakterze powszechnym niemających 
charakteru przemysłowego ani handlowe-
go, jeżeli podmioty, o których mowa w tym 
przepisie oraz we wcześniejszym punkcie, 
pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez inny podmiot: finansują ją 
w ponad 50% lub posiadają ponad połowę 
udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad 
organem zarządzającym, lub mają prawo do 
powoływania ponad połowy składu orga-
nu nadzorczego lub zarządzającego, a także 
związki tych podmiotów.

Wskazany krąg podmiotów, które mogą 
zostać „podmiotami publicznymi” na 
podstawie ustawy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym wyznaczony został 
katalogiem podmiotów zobowiązanych 
do stosowania ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. Takie rozwiązanie wynika 
z prawa Unii Europejskiej, które „wszak 

9	 R.	Cieślak	[w:]	R.	Cieślak	(red:):	Partnerstwo publiczno-prywatne…,	op.	cit.,	s.	16.
10 Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 10.
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nie wyróżnia partnerstwa publiczno-pry-
watnego i umowy o partnerstwo poddaje 
– na równi z innymi umowami odpłat-
nymi zawieranymi przez podmioty sek-
tora publicznego – reżimowi zamówień 
publicznych”11. 

Artykuł 9 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. usta-
nawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu Społe-
cznego oraz Funduszu Spójności i uchylają-
cego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
stanowi bowiem, że operacje finansowane 
z funduszy muszą być zgodne z postano-
wieniami Traktatu i aktów przyjętych na 
jego podstawie12.

Z tego względu katalog podmiotów pu-
blicznych w uppp określony został na pod-
stawie art. 3 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (pzp). Katalog podmiotów za-
mawiających zawarty w przepisach pzp jest 
jednak katalogiem szerszym, gdyż zawiera 
nie tylko podmioty publiczne w ścisłym 
znaczeniu tego pojęcia, ale także szereg 
kategorii podmiotów prywatnych zobo-
wiązanych do stosowania przepisów o za-
mówieniach publicznych wskutek objęcia 

ich reżimem prawa zamówień publicznych 
Unii Europejskiej. Na potrzeby ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym zde-
cydowano się stworzyć katalog podmiotów 
publicznych, które bezwzględnie należą 
do sfery publicznej. Do tego katalogu nie 
zakwalifikowani zostali „tzw. zamawia-
jący sektorowi, czyli podmioty prywat-
ne zobowiązane do stosowania przepisów 
o zamówieniach publicznych z uwagi na 
ich uprzywilejowaną pozycję na rynkach 
usług użyteczności publicznej”, a także 
podmioty prywatne wydatkujące środ-
ki publiczne oraz podmioty wydatkujące 
środki, które zostały przyznane pod wa-
runkiem zastosowania przepisów o zamó-
wieniach publicznych13.

Partner prywatny rozumiany jest jako 
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagra-
niczny (art. 2 pkt 2 uppp). Pojęcie „przed-
siębiorcy” nie ma w prawie polskim jed-
nolitego znaczenia14.

W literaturze15 panuje pogląd, że „przed-
siębiorca” mogący być partnerem prywat-
nym umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym powinien być rozumiany 
zgodnie z definicją zawartą w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej16. 

11	 Tamże,	s.	7-8.
12	 Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	1083/2006	z	11.07.2006	r.	[uchylone	w	2013	r.,	por.	przyp.	2] ustanawiające	

przepisy	 ogólne	 dotyczące	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	oraz	Funduszu	Spójności	i	uchylające	rozporządzenie	(WE)	nr	1260/1999	(Dz.Urz.	L	210	
z	31.7.2006,	s.	25-78).

13 Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 8.
14	 K.	Płonka-Bielenin	[w:]	K.	Płonka-Bielenin,	T.	Moll:	Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2012, s. 48.
15	 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op. cit., 

s.	96;	W.	Gonet:	Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 
2009,	 s.	 22;	 A.	 Panasiuk:	Koncesja na roboty budowlane lub usługi: partnerstwo publiczno-prywatne. 
Komentarz,	Warszawa	 2009,	 s.	 308;	 K.	 Płonka-Bielenin	 [w:]	 K.	 Płonka-Bielenin,	 T.	Moll:	Partnerstwo 
publiczno-prywatne. Komentarz…, op. cit., s.	49-50.

16	 Ustawa	z	2.07.2004	r.	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	(Dz.U.	z	2004	r.	Nr	173,	poz.1807,	ze	zm.).
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Za takim poglądem przemawia fakt, że 
partnerem prywatnym jest „przedsiębior-
ca” lub „przedsiębiorca zagraniczny”, któ-
rego definicja znajduje się jedynie w prze-
pisach ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Posługiwanie się w ramach 
jednego przepisu, będącego częścią słow-
nika ustawowych wyrażeń, odesłaniami 
do dwóch rożnych ustaw w celu definicji 
pojęcia uznaje się za sprzeczne z regułami 
wykładni systemowej. Wykładnia histo-
ryczna wskazuje natomiast, że przepisy 
poprzedniej ustawy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym zawierały odesłanie do 
definicji „przedsiębiorcy” z ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Na tej 
podstawie doktryna przyjmuje pogląd, że 
gdyby ustawodawca w obecnie obowiązu-
jącej uppp zdecydował się na odejście od 
definicji zawartej w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej, to dokonałby 
tego wprost17.

Spory  
o charakter prawny umowy o ppp
W celu płynnego przejścia do omówienia 
uprawnień kontrolnych pomiotu publicz-
nego względem partnera prywatnego za-
sadne jest skupienie uwagi na charakterze 
prawnym umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym. Zakres przedmiotowy ar-
tykułu nie obejmuje przedstawienia innych 
możliwości kontroli przez organy admi-
nistracji podmiotów prywatnych. Z tego 
powodu wskazanie charakterystycznych 

cech omawianej umowy dokonane zostanie 
również jedynie w odniesieniu do kontro-
li sprawowanej przez podmiot publiczny 
będący stroną umowy.

Umowa o partnerstwie publiczno-pry-
watnym nie jest jednolicie uznawana przez 
doktrynę za umowę o charakterze cywil-
nym. Od momentu uchwalenia pierwszej 
regulacji prawnej dotyczącej partnerstwa 
publiczno-prywatnego charakter umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym był 
przedmiotem sporu doktryny. Część auto-
rów wskazywała cywilny charakter umowy 
o ppp, której celem jest realizacja zada-
nia publicznego. Zgodnie z ich pogląda-
mi, omawiana umowa zawiera elementy 
porozumienia administracyjnego, a także 
instytucje określone przepisami Prawa za-
mówień publicznych18. Zgodnie z opinią 
D. Kijowskiego, za pomocą tego rodzaju 
umów organ administracji publicznej powi-
nien realizować zadania, które bez podjęcia 
współpracy z partnerem prywatnym w for-
mie partnerstwa publiczno-prywatnego 
musiałby realizować bezpośrednio przez 
wykorzystanie do wykonania tego zadania 
personelu oraz majątku własnego urzędu 
lub zlecając świadczenie odpowiednich 
usług w ramach trybu zamówień publicz-
nych albo też tworząc w tym celu odrębną 
jednostkę organizacyjną. Zaliczenie orga-
nizowania świadczenia usług publicznych 
do zadań administracji publicznej powo-
duje kwalifikację umów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym do grupy umów 

17	 M.Bejm	 (red:),	 P.	 Bogdanowicz,	 P.	 Piotrowski:	 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, 
op.	cit.,	s.	96-97.

18	 K.	Płonka-Bielenin:	Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne,	„Samorząd	Terytorialny”	
nr	9/2010,	s.	12	oraz	przywołana	tam	literatura.
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służących bezpośrednio realizacji zadań 
tej administracji19.

Inni autorzy, charakteryzując umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
zawieraną przed uchwaleniem obecnie 
obwiązującej ustawy, skupiali się na jej 
cywilnoprawnym ujęciu, wskazując, że 
jest to umowa cywilnoprawna, której ele-
mentem wyróżniającym od innych umów 
cywilnych jest cel jej zawarcia, dotyczący 
realizacji zadań publicznych. Ze względu 
na swój cel umowa o ppp będzie się cha-
rakteryzowała zróżnicowanym kręgiem 
podmiotów, specyfiką świadczonych usług 
oraz wynikającej z tego ich kapitałochłon-
ności i charakterystyki rynkowej, wielko-
ścią i rodzajem odbiorców. Występowanie 
tak znacznej liczby czynników składających 
się na kształt umowy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym powoduje, że mimo 
iż umowa ta ma charakter cywilnopraw-
ny, to zastosowanie będą miały do niej 
nie tylko zasady prawa cywilnego i han-
dlowego, ale również administracyjnego, 
podatkowego i finansowego20.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, 
obecna ustawa o ppp powinna charakte-
ryzować się elastycznością. W celu osią-
gnięcia zamierzonego efektu ustawodawca 
założył, że opiera się ona na prawie cywil-
nym i handlowym oraz zawartych w nich 
klauzulach generalnych21.

Obecnie obowiązująca ustawa o part-
nerstwie publiczno-prywatnym w pier-
wotnej wersji nie zawierała przepisów 
bezpośrednio odsyłających do przepisów 
Kodeksu cywilnego (k.c.) , które jedno-
znacznie wskazywałyby cywilnoprawny 
charakter umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym22.

Odesłanie do przepisów k.c. nastąpi-
ło 17 lipca 2010 r. Na podstawie art. 73 
ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu roz-
woju usług i sieci telekomunikacyjnych23 
dokonana została nowelizacja art. 4 usta-
wy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
W znowelizowanym brzmieniu art. 4 uppp 
zakłada, że w zależności od trybu wyboru 
partnera prywatnego, do umów o part-
nerstwie publiczno-prywatnym będą sto-
sowane przepisy ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz ustawy o koncesji 
na roboty budowlane i usługi. Artykuł 139 
ust. 1 pzp stanowi, że do umów w spra-
wach zamówień publicznych, zwanych 
dalej „umowami”, stosuje się przepisy 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stano-
wią inaczej. Podobne odesłanie znajduje 
się w art. 5 ustawy o koncesji na roboty 
budowlane, zgodnie z którym do czynno-
ści podejmowanych przez koncesjodawcę 
i zainteresowane podmioty w postępowa-
niu o zawarcie umowy koncesji oraz do 

19	 D.	Kijowski:	Umowy w administracji publicznej,	[w:]	Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich 
działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego,	 Toruń	
2005,	s.	290-291.

20	 A.	Miruć:	Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych,	[w:]	J.	Zimmerman	
(red.):	Koncepcja systemu prawa administracyjnego,	Warszawa	2007,	s.	482.

21 Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 4.
22 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski:	Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op. cit., s. 225.
23 Ustawa	z	7.05.2010	r.	o	wspieraniu	rozwoju	usług	i	sieci	telekomunikacyjnych	(Dz.U.	Nr	106,	poz.675,	ze	zm.).
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umów koncesji stosuje się przepisy ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z poglądem przedstawionym 
w literaturze, przepisy te oznaczają, że do 
umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym zastosowanie znajdują przepisy k.c., 
co w rezultacie powoduje uznanie przez 
część doktryny, iż umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym jest umową cywil-
noprawną24.

Pomimo zastosowania w umowie o part-
nerstwie publiczno-prywatnym przepisów 
Kodeksu cywilnego, część przedstawicieli 
doktryny, analizując tę umowę podkreśla, 
że cel realizacji zadań publicznych charak-
terystyczny jest dla umowy publiczno-
prawnej, której podstawą prawną zawarcia 
będą przepisy rangi ustawowej określające 
zakres zadań publicznych realizowanych 
przez podmioty publiczne, w związku z re-
gulacjami prawnymi, które dają możliwość 
nawiązania takiego stosunku umownego. 
Omawiana umowa wyznacza szczegól-
ną pozycję partnera prywatnego, który 
w wyniku zawarcia umowy zobowiązu-
je się do osobistego zapewnienia realiza-
cji zadań publicznych, których nie może 
powierzyć innym podmiotom. Partner 
prywatny realizujący zadanie publiczne 
zobowiązany jest zapewnić odpowiednią 
ilość oraz jakość usług, a także równość 
oraz powszechność prowadzonych działań. 
Innym elementem umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym jest obowiązek pro-
wadzenia przez podmiot publiczny nadzo-
ru i kontroli nad sposobem realizacji po-
wierzonych zadań publicznych. Wskazane 
elementy określają kształt umowy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym, a brak 
uwzględnienia któregoś z nich powodo-
wałby niewłaściwe zabezpieczenie interesu 
publicznego25.

Zwolennicy poglądu o cywilnym charak-
terze umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym podkreślają jednak, że pomi-
mo iż obecna regulacja prawna dotycząca 
partnerstwa publiczno-prywatnego opie-
ra się na umowie cywilnoprawnej, to jej 
cel jest wyznaczony podstawą publiczno-
prawną26. Zgadzają się oni z rozważania-
mi A. Panasiuka27 w kwestii celu umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
przez pryzmat celu, który sprowadza się 
do wykorzystania potencjału prawnego 
partnera prywatnego w zakresie realizacji 
zadań publicznych, przy jednoczesnym 
braku przeniesienia odpowiedzialności 
za ich realizację na podmiot prywatny. 
Przywołani autorzy wskazują również 
szereg cywilnoprawnych cech umowy 
o ppp. Cechami tymi są w szczególności: 
autonomia stron umowy, swoboda stron 
w inicjowaniu stosunku partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego i kształtowaniu jego 
treści oraz równorzędność stron omawianej 
umowy. Umowa o ppp respektuje również 
swobodę umów wyrażoną w art. 3531 k.c.28, 

24 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski:	Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op. cit., s. 225.
25	 A.	Panasiuk:	System zamówień publicznych. Zarys wykładu,	Warszawa	2013,	s.	283-285.
26 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski:	Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, s.	230.
27	 A.	Panasiuk:	Umowa publicznoprawna,	„Państwo	i	Prawo”	z.	2/2008,	s.	18-31.
28	 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski:	Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op. cit., 

s.	230-231.
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który, zgodnie z orzecznictwem, umożliwia 
zawieranie „stosunku prawnego według 
swego uznania, z tym jednak zastrzeże-
niem, by jego treść lub cel nie sprzeci-
wiały się właściwości stosunku, ustawie 
lub zasadom współżycia społecznego”29.

Wolność kontraktowania w przypadku 
umowy o ppp odwołuje się nie tylko do 
swobody stron w podjęciu decyzji o zawie-
szeniu lub rozwiązaniu stosunku partner-
stwa publiczno-prywatnego, ale również 
do swobody kształtowania formy i treści 
takiego stosunku w przewidzianych przez 
art. 3531 k.c. granicach. Swoboda kształ-
towania umów o ppp może być względnie 
ograniczana jedynie przez przepisy o nie-
dopuszczalności zmian umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym30.

Konstrukcja umowy o ppp opiera sto-
sunek prawny pomiędzy podmiotem 
publicznym a partnerem prywatnym na 
względnej równorzędności stron. Pewne 
uprzywilejowanie podmiotu publicznego 
wynika z rozwiązań dotyczących okre-
ślenia skutków nienależytego wykonania 
i niewykonania zobowiązania (art. 7 ust. 3 
uppp) oraz prawa do bieżącej kontroli re-
alizacji przedsięwzięcia przez partnera 
prywatnego (art. 8 uppp), które należy 
rozpatrywać w kontekście odpowiedzial-
ności podmiotu publicznego za realizację 
zadań publicznych31.

Michał Kania podkreśla występowa-
nie w omawianej umowie nasilenia norm 

prawa administracyjnego oraz innych cech 
charakterystycznych dla konstrukcji umów  
administracyjnych. Ich obecność w treści 
tej umowy skłania wspomnianego autora 
do głoszenia poglądu, że umowa o partner-
stwie publiczno-prywatnym ma charakter 
hybrydowy, a więc łączący w sobie normy 
prawa cywilnego i administracyjnego32. 

Andrzej Panasiuk wskazuje, że part-
nerstwo publiczno-prywatne realizowa-
ne jest umową cywilnoprawną, ale treść 
tej umowy oraz jej cel wyznaczone są przez 
podstawę publicznoprawną. Partnerstwo 
publiczno-prywatne w takim znaczeniu 
jest instytucją wielowymiarową, nieda-
jącą się jednoznacznie zakwalifikować do 
wypracowanych przez doktrynę prawnych 
form działania administracji publicznej. 
Tak rozumiana umowa o ppp jest więc 
czymś szerszym niż formą nawiązywania 
współpracy podmiotów publicznych z pry-
watnymi w ramach klasycznych zamówień 
publicznych. Przy umowie partnerstwa 
publiczno-prywatnego możemy mieć do 
czynienia z klasycznymi zamówieniami, 
z koncesjami na roboty budowlane czy 
z koncesjami na usługi33.

Przedstawione stanowiska, głoszące od-
mienność umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym od innych form realizacji 
zadań publicznych, a także wskazujące jej 
hybrydowy charakter, wydają się najlepiej 
oddawać charakter omawianej umowy. 
Uznanie umowy o ppp jedynie za umowę 

29	 Uchwała	Pełnego	Składu	Izby	Cywilnej	Sądu	Najwyższego	z	28.04.1995	r.,	III	CZP	166/94,	OSNC	1995	
nr	10,	poz.	135.

30 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op.	cit.,	s.	231.
31	 Tamże,	s.	231.
32 M.	Kania:	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne,	Katowice	2013,	s.	314.
33	 A.	Panasiuk:	Umowa publicznoprawna, op. cit., s. 24-25.
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cywilną, którą od innych umów cywilnych 
odróżnia cel w postaci wykonania zadań 
publicznych, uważam za zbytnie spłaszcze-
nie charakteru tej umowy. Zapewnienie 
realizacji celu tej umowy wpływa rów-
nież na umieszczenie w treści umowy ele-
mentów zapewniających jego osiągnięcie. 
Szkielet umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym stanowi umowa cywilna, 
do której zostały dodane elementy wystę-
pujące w umowach publicznoprawnych. 
Elementy te nie tylko dopełniają, ale rów-
nież częściowo modyfikują cywilnoprawny 
charakter tej umowy, między innymi przez 
przynajmniej częściowe zaburzenie rów-
ności stron, wzmacniają przy tym pozycję 
podmiotu publicznego. W rezultacie ze 
względu na cel omawianej umowy, a także 
elementy, które zapewniają osiągnięcie 
tego celu, umowa o ppp ma odmienny 
charakter od innych umów zawieranych 
przez podmioty publiczne.

Prawo podmiotu publicznego do 
bieżącej kontroli partnera prywatnego
Elementy charakterystyczne dla umów 
publicznoprawnych, ze względu na to, że 
wpływają na nieszablonowy charakter 
umowy o ppp, uznane są przeze mnie za 
jeden z najbardziej interesujących aspek-
tów całego partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Dalsza cześć rozważań będzie 
dotyczyła prawa podmiotu publicznego do 
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia 

przez partnera prywatnego. Kontrola ta 
jest jednym z ważniejszych elementów tre-
ści umowy o ppp, przyczyniającym się do 
ochrony interesu publicznego przez właści-
we zabezpieczenie osiągnięcia celu umowy.

O randze unormowań odnoszących się do 
kontroli świadczy to, że postanowienia przy-
znające podmiotowi publicznemu prawo 
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia, 
pomimo braku zgodności co do uznania ich 
za essentialia negotii umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, powinny zostać za-
warte w treści omawianej umowy34.

Waga przepisów dotyczących kontro-
li powoduje, że uważam je za elementy 
przedmiotowo istotne umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym. Wynika to 
z faktu, że odpowiedzialność za właściwe 
wykonanie zadań publicznych spoczywa 
na podmiocie publicznym. Umieszczając 
w treści umowy postanowienia dotyczą-
ce kontroli, podmiot ten może zapewnić 
odpowiednią jakość usług przekazanych 
do wykonania przez partnera prywatne-
go. Prawo bieżącej kontroli służy więc za-
bezpieczeniu interesu publicznego, przez 
możliwość przeciwdziałania i korygowa-
nia działania partnera prywatnego wyko-
nującego świadczenie usług publicznych 
poniżej wymaganego w zawartej umo-
wie poziomu. Prawo do bieżącej kontro-
li partnera prywatnego jest zatem me-
chanizmem umożliwiającym uniknięcie 
ewentualnej odpowiedzialności podmiotu 

34	 Tak	M.	Kania,	który	zalicza	te	elementy	do essentialia negotii umowy	o	ppp;	por.	M.	Kania:	Umowa o part-
nerstwie publiczno-prywatnym..., op. cit., s.	298-299.	Przeciwne	stanowisko	prezentuje	W.	Gonet:	Nowa 
ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Możliwości wykorzystania do realizacji zadań w sektorze pu-
blicznym,	 „Finanse	komunalne”	nr	1-2/2009,	 s.	 92,	 który	uznaje,	 że	prawo	bieżącej	 kontroli	 realizacji	
przedsięwzięcia	przez	podmiot	publiczny	nie	jest	essentialia negotii umowy	o	ppp.
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publicznego z tytułu nieosiągnięcia celu 
zawartej umowy. Ukształtowanie treści 
omawianej umowy w sposób, w którym 
brakowałoby mechanizmów pozwalają-
cych na monitorowanie działania partnera 
prywatnego przy jednoczesnym ponosze-
niu odpowiedzialności za jego działanie, 
wydaje się nielogiczne i krzywdzące dla 
podmiotu publicznego. Należy więc uznać, 
że takie działanie stwarzałoby sytuację, 
w której partnerstwo publiczno-prywatne 
rodziłoby po stronie podmiotu publicznego 
obawy przed wykorzystaniem tej formy 
wykonywania zadań publicznych. 

Obecny kształt art. 8 uppp ogranicza 
zakres czynności podmiotu publicznego 
jedynie do kontroli, uniemożliwiając mu 
podjęcie czynności nadzorczych35. 

Celem, jaki przyświecał ustawodawcy 
w konstruowaniu wskazanego przepisu, 
było zapewnienie należytego standardu 
realizacji przedsięwzięcia. Ustawodawca 
chciał bowiem wykluczyć sytuację, w któ-
rej uchybienie lub brak doświadczenia re-
prezentantów podmiotów publicznych 
w trakcie negocjacji umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym byłoby równoznacz-
ne z brakiem możliwości wywiązania się 
podmiotu publicznego z jego ustawowych 
obowiązków36. 

Doktryna określa partnerstwo publicz-
no-prywatne jako instytucję znajdującą 

się na styku prawa administracyjnego 
oraz prawa cywilnego. Powoduje to wy-
stępowanie w pewnym zakresie po stronie 
podmiotu publicznego zarówno władczych, 
jak i niewładczych elementów. Z zasady 
uznaje się jednak, że w partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym dominują elementy 
niewładcze37.

Twórcy projektu ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym podkreślali, że 
podmiotami uprawnionymi do przepro-
wadzenia kontroli realizacji partnerstwa 
będą: podmiot publiczny uprawniony 
do bieżącej kontroli na podstawie art. 8 
uppp, Najwyższa Izba Kontroli, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych 
oraz Rada Ministrów38. Kontrola na pod-
stawie art. 8 uppp nie jest tożsama z kon-
trolą przeprowadzaną na przykład przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych39.

Brak podporządkowania partnera pry-
watnego uniemożliwia podmiotowi pu-
blicznemu władcze wpływanie na jego 
sferę uprawnień i obowiązków. Oznacza 
to, że kontrola w partnerstwie publicz-
no-prywatnym może wykazywać podo-
bieństwo do relacji zachodzących między 
stronami niektórych nazwanych stosunków 
zobowiązaniowych40.

Pojęcie kontroli pojawia się w Kodeksie 
cywilnym jedynie w umowie kontraktacji41. 

35	 A.	Panasiuk:	Koncesja na roboty budowlane lub usługi…, op.	cit.,	s.	333.
36 Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 10.
37	 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op. cit., 

s.	269	oraz	przywołana	tam	literatura.
38	 A.	Szejnfeld	[w:]	Biuletyn z posiedzenia Komisji Gospodarki nr 67,	nr	1546/VI	kad.	z	20.11.2008	r.,	s.	17.
39 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…,	op.	cit.,	s.	269.
40	 Tamże,	s.	269-270.
41	 Tamże,	s.	270.
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Zgodnie z art. 617 k.c., kontraktujący jest 
uprawniony do nadzoru i kontroli nad wy-
konywaniem umowy kontraktacji przez 
producenta. Doktryna wskazuje, że dzia-
łania o charakterze kontrolnym mogą rów-
nież dotyczyć umowy o dzieło. Z zasady 
kontrola przeprowadzana przez podmiot 
zamawiający może dotyczyć jedynie spo-
sobu wykonania, z punktu widzenia prawi-
dłowości oraz zgodności z umową. Zakres 
ingerencji zamawiającego jest jednak 
w praktyce znacznie szerszy. Widoczne 
jest to zwłaszcza przy realizacji dzieł cha-
rakteryzujących się dużym stopniem skom-
plikowania oraz długim czasem wykona-
nia. W takich przypadkach zamawiający 
decydują się na ustanawianie stałego nad-
zoru nad tokiem spraw, który jest wyko-
nywany przez nich samych lub przez ich 
pełnomocników42.

Wykonane dzieło stanowi jeden z ele-
mentów składających się na definicję 
przedsięwzięcia, które jest realizowane 
w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego (art. 2 pkt 4 lit. c uppp). Wobec 
tego, zdaniem M. Bejma, P. Bogdanowicza 
i P. Piotrowskiego, nie istnieją przeszkody 
uniemożliwiające przeniesienie rozwiązań 
dotyczących kontroli umowy o dzieło na 
grunt umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym43.

Obecne brzmienie omawianego arty-
kułu 8 uppp z jednej strony nakłada na 
partnera prywatnego obowiązek poddania 

się kontroli, z drugiej natomiast wymaga 
od podmiotu publicznego zdefiniowa nia 
w umowie metod oraz instrumentów  
kontroli44.

Pomimo wagi przepisów dotyczących 
kontroli, ustawodawca pozostawia pod-
miotowi publicznemu swobodę w zakresie 
ukształtowania odpowiedniego modelu 
kontroli. Podmiot publiczny, kształtując 
zasady i tryb kontroli, powinien mieć jed-
nak zawsze na względzie zapewnienie jak 
najlepszej ochrony interesu publicznego, 
który w szczególności oznaczać będzie za-
chowanie właściwego standardu świad-
czonych usług45.

Drugie zdanie art. 8 uppp wskazuje, że 
zasady i szczegółowy tryb przeprowadza-
nia kontroli określa umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Przytoczony prze-
pis oznacza, że zakres ingerencji podmiotu 
kontrolującego będzie zależny od rodzaju 
realizowanego przedsięwzięcia oraz woli 
stron. Poszczególne umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym będą więc mogły 
odmiennie regulować problematykę kon-
troli oraz zakresu uprawnień kontrolnych 
podmiotu publicznego46. 

Partner publiczny musi dopilnować, aby 
w umowie zawarte były postanowienia 
umożliwiające przeprowadzanie kontroli 
zarówno na etapie realizacji, jak i eksplo-
atacji przedsięwzięcia. Za wskazane uznaje 
się określenie norm jakościowych, a także 
standardów techniczno-technologicznych, 

42	 A.	Brzozowski	(w:)	J.	Rajski	(red:):	System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, 
tom	7,	Warszawa	2011,	s.	395.

43 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op.	cit.,	s.	271.
44	 A.	Panasiuk:	System zamówień publicznych…,	op.	cit.,	s.	269.
45 Praca zbiorowa, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010, s. 124.
46 M.	Kania:	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne,	Katowice	2013,	s.	322.
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do których przestrzegania zobowiązany 
zostanie partner prywatny. Standardy te 
będą stanowiły podstawę oceny działania 
partnera prywatnego podczas przeprowa-
dzania kontroli47. 

Tryb przeprowadzania kontroli zgodnie 
z zaleceniami ustawodawcy powinien być 
ustalony w sposób szczegółowy. Spełnienie 
wymogu szczegółowości może podlegać su-
biektywnym ocenom, co w rezultacie może 
powodować występowanie sytuacji, gdy 
partner prywatny lub osoby trzecie będą 
dowodzić, że zawarta umowa nie speł-
nia takiego wymogu. W celu uniknięcia 
takich problemów obu stronom umowy 
powinno zależeć na jak najbardziej precy-
zyjnym określeniu uprawnień kontrolnych 
podmiotu publicznego48.

Przyjmuje się, że podmiot publiczny jest 
uprawniony do kontroli czynności faktycz-
nych i prawnych podejmowanych przez 
partnera prywatnego w trakcie realizacji 
projektu. Mieszczą się one bowiem w za-
kresie realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie 
z tym poglądem, czynności kontrolne 
podmiotu publicznego mogą polegać na 
uprawnieniu do dokonania przeglądu dzia-
łalności kontrolowanego partnera prywat-
nego, wstępu na teren budowy lub już 
gotowego obiektu, wglądu do dokumen-
tów oraz możliwości żądania wyjaśnień 
od pracowników kontrolowanego w spra-
wie materiałów objętych zakresem kon-
troli. Kontrola przeprowadzana na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia będzie doty-
czyła szczególnie dotrzymania wymogów 
jakościowych tego przedsięwzięcia, a także 
utrzymania przez partnera prywatnego 
właściwego poziomu cen. Podmiot pu-
bliczny, na podstawie art. 8 uppp, będzie 
miał więc możliwość systematycznego 
stanowienia norm efektywnościowych 
przy planowanych celach, projektowania 
właściwych sprzężeń zwrotnych o charak-
terze informacyjnym, porównywania rze-
czywistej efektywności z wyznaczonymi 
wzorcami, określenia odchyleń i pomia-
ru ich znaczenia, a także podejmowania 
wszelkich możliwych kroków powodu-
jących wykorzystywanie działań partne-
ra prywatnego w sposób umożliwiający 
osiąganie założonych celów49. 

Doktryna łączy prawo kontroli z art. 7 
ust. 3 uppp, który stanowi, że umowa 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
określa skutki nienależytego wykonania 
i niewykonania zobowiązania, w szczegól-
ności kary umowne lub obniżenie wyna-
grodzenia partnera prywatnego lub spółki 
zawiązanej w celu realizacji umowy o ppp. 
Rezultatem kontroli przedsięwzięcia może 
być więc uruchomienie systemu kar 
oraz obniżek określonych w treści umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym50. 

Prawo do kontroli realizacji przedsię-
wzięcia przysługuje jedynie podmiotowi 
publicznemu. Obecnie obowiązujące prze-
pisy nie dopuszczają możliwości rozłożenia 

47	 W.	Gonet:	Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym...,	op.cit.,	s.	56	oraz	przywołana	tam	
literatura.

48 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op.	cit.,	s.	274.
49	 M.	Kania:	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op.	cit.,	s.	323	oraz	przywołana	tam	literatura.
50	 M.	Bejm	(red:),	P.	Bogdanowicz,	P.	Piotrowski: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym…, op. cit., 

s.	275	oraz	przywołana	tam	literatura.
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zadań związanych z przeprowadzeniem 
kontroli pomiędzy obie strony umowy 
o ppp. Podmiot publiczny nie może zlecić 
partnerowi prywatnemu przeprowadzenia 
kontroli na określonym wycinku oraz zo-
bowiązać go do przedstawienia wyników 
jego ustaleń51.

Podsumowanie
Specyficzny cel umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym wpływa również 
na jej treść. Publicznoprawne elementy 
zabezpieczające osiągnięcie celu tworzą 
problemy przy określaniu charakteru 
omawianej umowy. Ich występowanie 
jest jednak niezbędne do ochrony inte-
resu publicznego. W rezultacie na kształt 
umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym wpływ mają nie tylko zasady prawa 
cywilnego, ale również między innymi 
administracyjnego. Elementy publiczno-
prawne są nieodzownym elementem jej 
treści, o czym świadczy chociażby uznanie 
prawa podmiotu publicznego do bieżącej 
kontroli realizacji przedsięwzięcia przez 
partnera prywatnego za przedmiotowo 
istotny element treści tej umowy. 

Prawo podmiotu publicznego do bieżą-
cej kontroli przedsięwzięcia realizowane-
go przez partnera prywatnego znacząco 
różni się od kontroli organów administracji. 
W tym przypadku mamy bowiem do czy-
nienia z kontrolą podmiotu znajdującego 
się poza strukturą administracji. 

Wyposażenie podmiotu publiczne-
go w możliwość takiej kontroli nie jest 

równoznaczne z podporządkowaniem part-
nera prywatnego. Powoduje to, że organ 
administracji w tym wypadku działa jak 
podmiot komercyjny, który zamawia wy-
konanie określonej usługi, negocjując przy 
tym sposób jej wykonania, a także możli-
wość kontroli poczynań wykonawcy.

Indywidualne ustalenie wzorca, trybu 
i zakresu kontroli, z jednej strony, wpi-
suje się w ideę ramowego charakteru 
umowy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, która dzięki temu rozwiązaniu 
ma być w jak najszerszy sposób stosowana, 
z drugiej jednak strony, może nastręczać 
pewne problemy podmiotowi publicz-
nemu, chcącemu zawrzeć taką umowę. 
Podmiot publiczny, określając treść posta-
nowień dotyczących kontroli, musi wie-
dzieć, jaki efekt chce uzyskać oraz jakie 
metody oraz wskaźniki kontroli powinien 
stosować. Wymaga to posiadania przez 
podmioty publiczne ekspertów legitymu-
jących się odpowiednią wiedzą meryto-
ryczną. Jak podkreślają twórcy projektu 
obecnej ustawy, prawo do bieżącej kon-
troli pozwala bowiem wykluczyć sytuację, 
w której uchybienie lub brak doświad-
czenia reprezentantów podmiotów pu-
blicznych w trakcie negocjacji umowy było 
równoznaczne z brakiem możliwości wy-
wiązania się podmiotu publicznego z jego 
ustawowych obowiązków52. Stanowisko 
takie należy oczywiście uznać za słusz-
ne, trzeba jednak pamiętać, że omawia-
na kontrola daje jedynie możliwość na-
prawienia ewentualnych wcześniejszych 

51	 T.	Moll	[w:]	K.	Płonka-Bielenin,	T.	Moll:	Partnerstwo publiczno-prywatne…, op. cit., s. 110.
52 Uzasadnienie do projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit., s. 10.
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niedociągnięć. Jeśli nie na etapie negocja-
cji, to podczas samej kontroli, po stronie 
administracji publicznej muszą się zna-
leźć osoby wiedzące, jak przeprowadzać 
kontrole, jak również znające techniczne 
aspekty przedsięwzięcia. 

Jak wskazano w artykule, prawa pod-
miotu publicznego do bieżącej kontroli 
przedsięwzięcia realizowanego przez part-
nera prywatnego nie należy utożsamiać 
z czynnościami nadzorczymi. Nie ozna-
cza to jednak, że omawiana kontrola nie 
może przynajmniej pośrednio wpływać 
na działanie partnera prywatnego. 

Przez systematyczne monitorowanie 
oraz ocenianie działania partnera pry-
watnego podmiot publiczny jest w sta-
nie wskazać odchylenia od zakładanego 
wzorca, które mogą stanowić podstawę 
do nałożenia kary porządkowej lub zasto-
sowania innych konsekwencji wynikłych 
z niewykonania lub nienależytego wyko-
nania treści umowy. Partner prywatny, 
w celu uniknięcia kary umownej lub in-
nych negatywnych skutków przewidzia-
nych umową, będzie zainteresowany ko-
rektą swojego działania w sposób wskazany 

przez podmiot publiczny. Prawo bieżącej 
kontroli wpisuje się więc w system ochrony 
interesu publicznego przez zabezpieczenie 
osiągnięcia celu umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

Jeśli chodzi o kontrolę, to podmiot pu-
bliczny realizujący partnerstwo publicz-
no-prywatne występuje w podwójnej roli. 
Z jednej strony sam kontroluje partnera 
prywatnego, z drugiej natomiast sam staje 
się podmiotem kontrolowanym podczas 
kontroli partnerstwa publiczno-prywatne-
go przez kompetentne do tego podmioty. 
Podmiot publiczny musi się więc liczyć 
również z tym, że ewentualne niedocią-
gnięcia w zakresie kontroli nad realizacją 
partnerstwa publiczno-prywatnego, mimo 
iż bezpośrednio mogą nie wpłynąć na doj-
ście do zakładanego celu, wskazane będą 
jako błędy podmiotu publicznego.
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