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Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspomagający 
realizację zasad good governance przez jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce

Streszczenie

W artykule opisano aktualną sytuację instytucjonalną, która wymusza zmiany w podejściu do 
roli mieszkańca czy przedsiębiorcy jako podmiotów będących obecnie w centrum zainteresowania 
jednostek samorządu terytorialnego (JST). Umiejętność wykorzystania przez JST partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (PPP), jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance 
przez dostarczanie dóbr publicznych dzięki współpracy ze stroną prywatną, staje się obecnie jedną 
z kluczowych zdolności umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym, a w konsekwencji i krajowym. 

Celem rozważań jest poddanie analizie instytucji PPP pod kątem możliwości wykorzystania przez 
JST projektów PPP jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance w zakresie 
realizacji celów społecznych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: good governance, partnerstwo publiczno-prywatne, przedsiębiorstwa sektora MSP, 
jednostki samorządu terytorialnego.

Kody JEL: D02, G38, K00 

Wstęp

Mechanizmy i zasady dostarczania dóbr i usług publicznych ewoluowały w ostatnich kilku 
dekadach. W Polsce od 1990 roku nastąpiła decentralizacja kompetencji i środków publicz-
nych na rzecz władz lokalnych. Zdaniem Surówki (2014), decyzja o reaktywowaniu samorzą-
du terytorialnego była jednym z fundamentalnych założeń zmian systemowych, które zostały 
dokonane w Polsce po 1989 roku. Prace nad finalną strukturą samorządu terytorialnego trwały 
przez całą dekadę lat 90. XX wieku. Efektem tych prac jest wprowadzony od dnia 1 stycznia 
1999 roku trójstopniowy podział administracyjny na województwa, powiaty i gminy. 

W związku ze wzrostem znaczenia w ostatnich latach koncepcji good governance, tj. 
dobrego rządzenia (Modzelewski 2013) oraz obawą wielu ekonomistów, iż polska gospo-
darka może wejść w pułapkę średniego dochodu (Ciesielska, Radło 2014), nacisk położo-
no na realizację zadań z zakresu wpierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, które zo-
stały rozdzielone między administrację centralną oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
Jednostki samorządu terytorialnego (zwane dalej JST), zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
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2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, mają za zadanie wspierać rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej, w szczególności wspierać mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców (zwanych dalej MSP). 

Mimo iż przepisy dotyczące zakresu działania i zadań gminy, powiatu i województwa nie 
mówią wprost o wspieraniu MSP, to do zadań województwa, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, należy m.in.: tworzenie warunków 
rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, a także wspieranie rozwoju nauki 
i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz 
innowacji. Ponadto na samorządzie wojewódzkim ciąży obowiązek określenia strategii roz-
woju województwa, która powinna uwzględniać m.in. takie cele, jak pobudzanie aktywno-
ści gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
województwa. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samo-
rządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie 
m.in. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W realizacji tych 
działań gminy powinny ściśle współpracować z powiatami zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym. 

Tak więc w praktyce organy samorządu terytorialnego, ustanawiając akty prawa miej-
scowego zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
roku, jak i realizując zasady good governance, powinny w szczególności wspierać MSP. 
Instrumentem, który sprzyja realizacji zasad good governance w zakresie celów społecz-
nych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania przedsiębiorstw sek-
tora MSP jest partnerstwo publiczno-prywatne (Wilkin i in. 2008).

Celem artykułu jest poddanie analizie instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego (zwa-
nego dalej PPP) pod kątem możliwości wykorzystania przez JST w Polsce projektów PPP 
jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance w zakresie realizacji 
celów społecznych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania MSP.

Zasady good governance na szczeblu regionalnym i lokalnym

Pojęcie governance w odniesieniu do sektora administracji publicznej po raz pierwszy 
zostało użyte przez H. Clevelanda w 1972 roku, który prognozował ewolucję organizacji 
w kierunku kolegialnych systemów sprawowania władzy z wykorzystaniem konsultacji spo-
łecznych (Wawrzyniec 2010). 

Tym niemniej dopiero na początku lat 90. XX wieku pojęcie governance pojawiło się 
w raporcie Banku Światowego (The Wolrd Bank 1991) w odniesieniu do praktycznych dzia-
łań organizacji międzynarodowej. Bank Światowy zdefiniował termin governance jako pro-
cesy i instytucje służące podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy w danym kraju lub 
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organizacji międzynarodowej (The World Bank 2002) oraz określił podstawowe wskaźniki 
służące do oceny postępów poszczególnych państw w dążeniu do wdrażania zasad good 
governance, tj. głos i rozliczalność; stabilność polityczna oraz brak przemocy; efektywność 
rządów; jakość regulacyjna, rządy prawa i kontrola korupcji. 

Natomiast Komisja Europejska w Białej Księdze pt. European Governance (2001) zde-
finiowała good governance jako działania mające na celu zwiększenie zaangażowania spo-
łeczeństwa, różnych jego organizacji i instytucji w sprawne funkcjonowanie Unii. Biała 
Księga wymienia pięć głównych zasad good governance, które dotyczą zarówno funkcjo-
nowania polityk europejskich, jak i poprawy rządzenia w państwach członkowskich, w tym 
na poziomie regionalnym i lokalnym, a mianowicie: otwartość (transparentność instytucji 
administracyjnych), partycypacja (szeroki udział społeczeństwa w pracach administracyj-
nych), rozliczalność (precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 
instytucji), efektywność (poprawa potencjału administracyjnego w zakresie realizowania 
celów polityk publicznych) i spójność (integracja polityk europejskich i krajowych oraz 
sektorowych i terytorialnych). 

W ramach koncepcji good governance, zdaniem R. Wawrzyńca, administracja publiczna, 
w tym jednostki samorządu terytorialnego, zaczynają dostrzegać szczególną rolę mieszkań-
ca czy przedsiębiorcy jako podmiotu będącego w centrum ich zainteresowania. Wiąże się to 
z faktem, iż jednostki te zostały powołane bo to, aby służyć, reprezentować i dbać o interesy 
swoich mieszkańców i przedsiębiorców, bowiem bez nich stracą rację bytu. Ponadto, zda-
niem R. Wawrzyńca, to właśnie jednostki samorządu terytorialnego mogą stać się najważ-
niejszym polem realizacji koncepcji i zasad good governance (Wawrzyniec 2010). 

Ponadto, tematykę good governance w odniesieniu do samorządu terytorialnego poru-
szają m.in. Banachowicz (2007, nowe podejścia do zarządzania rozwojem lokalnym), Rogut 
(2009, mierniki good governance na poziomie regionalnym), Modzelewski (2013, jakość 
funkcjonowania administracji), Kula (2013, mierniki jakości rządzenia na szczeblu central-
nym, lokalnym i regionalnym) czy Kargol-Wasiluk, Łopaciuk-Gonczaryk, Fałkowski (2013, 
partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przed-
stawicieli władz samorządowych).

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspomagający 
realizację zasad good governance przez jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce

W literaturze dominuje podejście utożsamiania PPP z instrumentem umożliwiającym 
realizację zadań publicznych w wyniku współpracy sektora publicznego z prywatnym 
(Panasiuk, Solecka 2015), co potwierdzają m.in. wyniki raportu Ministerstwa Gospodarki 
z 2015 roku. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r. podmioty publiczne ogłosiły łącz-
nie 342 postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z których 82 za-

Zeszyty-naukowe-55_2017.indd   30 2017-11-24   14:27:19



MAŁGORZATA GODLEWSKA 31

kończyły się podpisaniem umowy. Ponadto, prawie 48% z 82 realizowanych projektów PPP 
to projekty mikro o wartości poniżej 5 mln zł. Projekty średnie (o wartości 50-100 mln zł), 
duże (100-250 mln zł) i bardzo duże (powyżej 250 mln zł) stanowią zaledwie 15% wszyst-
kich realizowanych w Polsce projektów PPP (Ministerstwo Gospodarki 2015). Występująca 
na polskim rynku PPP sytuacja stwarza nowe możliwości rozwoju dla małych oraz śred-
nich przedsiębiorstw w szczególności działających w zakresie budowy obiektów inżynie-
rii lądowo-wodnej. MSP są w stanie podjąć się realizacji mikro- i małych projektów PPP, 
którymi duże przedsiębiorstwa nie są zainteresowane ze względu na ograniczoną rozmiarem 
projektu możliwość wytworzenia wartości dodanej przez przedsiębiorstwa duże i znacznie 
wyższe niż MSP ponoszone koszty, w tym koszty transakcyjne. Mikro- i małe projekty PPP 
są szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw bo nie wymagają od nich zaangażo-
wania finansowania zewnętrznego w takim stopniu jak to miałoby miejsce przy projektach 
dużych, których realizacja przekracza potencjał finansowo-organizacyjny MSP. Tak więc 
rozwój PPP w Polsce jest szansą na dynamiczny rozwój MSP, które powinny być w centrum 
zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto, według W. M. Orłowskiego z Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych, 
skala potrzeb inwestycyjnych w Polsce w zakresie dostarczania infrastruktury publicznej 
jest ogromna, co wynika ze stosunkowo skromnego majątku trwałego oraz dużego stopnia 
jego zużycia. Powoduje to konieczność odtworzenia majątku trwałego, co pociąga za sobą 
znaczne nakłady inwestycyjne brutto (Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska 2012), które ze 
względu na ograniczone możliwości finansowe i wysokie zadłużenie jednostek samorządu 
terytorialnego są nie do udźwignięcia. Rozwój PPP w Polsce oraz wzrost zaangażowania fi-
nansowego sektora prywatnego mogą skutecznie przyczynić się do zniwelowania luki finan-
sowej, gdyż Traktat z Maastricht, zdaniem K. Brzozowskiej, nakazuje „wyprowadzenie” fi-
nansowania inwestycji infrastrukturalnych poza budżet jednostek samorządu terytorialnego. 
Doprowadziło to w wielu państwach europejskich, np. Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech, 
do dynamicznego rozwoju projektów z zakresu PPP wraz ze wzrostem kapitałowego zaan-
gażowania strony prywatnej (Brzozowska 2010).

Dyskusje nad możliwościami i korzyściami, które dzięki współpracy przy realizacji pro-
jektów PPP osiąga nie tylko strona publiczna czy prywatna, ale także całe społeczeństwo 
prowadzone są w literaturze przedmiotu od wielu lat (Välilä 2005; Dewatripont & Legros 
2005). Należy podkreślić, iż PPP wspomaga realizację następujących zasad good governan-
ce przez JST w Polsce, o których mowa w Białej Księdze European Governance:
 - Rozliczalność – dzięki PPP strona publiczna może zaspokajać potrzeby społeczne obywa-

teli w znacznie większym stopniu niż byłaby w stanie to zrobić przy użyciu tylko własnych 
środków, a obywatele mają poczucie, że ich potrzeby nie są lekceważone i spychane na dal-
szy plan. Ponadto, administracja publiczna nadzoruje wykonanie zadań publicznych przez 
podmioty trzecie i jednocześnie ponosi wobec społeczeństwa pełną odpowiedzialność za 
jakość usług publicznych świadczonych przez sektor prywatny (Pfiffner 2004).
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 - Skuteczność i efektywność – PPP jako długoterminowa forma współpracy międzysekto-
rowej z jednej strony umożliwia sektorowi publicznemu uzyskanie dostępu do prywat-
nych zasobów (finansowych, technologicznych, osobowych, doświadczenia), z drugiej 
służy zdobyciu doświadczenia przez ten sektor w zarządzaniu projektami (Hanss 2001).

 - Partnerstwo – dzięki współpracy w ramach realizacji projektów PPP strona publiczna 
ma możliwość dostępu do zasobów strony prywatnej, co powoduje, że w przyszłości 
jest w stanie zaprojektować optymalne instytucjonalne regulacje, które charakteryzuje 
wysoka jakość, maksymalizacja dobrobytu i współuczestnictwo społeczeństwa w spra-
wowaniu władzy (Välilä 2005).

 - Spójność – dzięki realizacji projektów PPP administracja publiczna, w tym samorządo-
wa, otrzymuje bodziec do zaprojektowania takiej instytucjonalnej struktury obejmującej 
jej warunki i kontrakty, która będzie sprzyjać sukcesowi wspólnie realizowanych projek-
tów (Gawel 2011).

 - Otwartość – realizacja projektów PPP spotyka się z reguły z dużym zainteresowaniem 
opinii publicznej, co powoduje, że władze samorządowe dokładają wszelkich starań, 
aby postępowanie na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza było prowadzone 
w sposób transparentny, zapewniający uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie 
wykonawców. Potwierdzają to też wyniki kontroli przeprowadzonej w 2012 roku przez 
Najwyższą Izbę Kontroli (NIK 2013).

Podsumowanie

PPP, dzięki temu, że może oferować lepszy wskaźnik ceny do jakości (value for money) 
niż klasyczne zamówienia publiczne, jest instrumentem zmuszającym władzę publiczną do 
zwiększonej staranności przy podejmowaniu decyzji oraz refleksji nad działaniami realizo-
wanymi na rzecz społeczeństwa. Ponadto, PPP może być traktowane jako instrument umoż-
liwiający zmiany w modelu zarządzania publicznego, prowadzące w konsekwencji do zmia-
ny całej administracji (Panasiuk, Solecka 2015), jak i do realizacji zasad good governance.

Partnerstwo publiczno-prywatne, zgodnie z prezentowanym w literaturze stanowiskiem, jest 
partnerstwem między sektorem publicznym oraz prywatnym ustanowionym w celu realizacji 
projektu lub świadczenia usług tradycyjnie realizowanych przez sektor publiczny, w którym obie 
strony osiągają odpowiednie do stopnia wykonanych zadań korzyści. Celem partnerstwa jest 
kształtowanie takich stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta strona, która potra-
fi nim najlepiej zarządzać. Dzięki umożliwieniu robienia każdemu z sektorów tego, co potrafi 
najlepiej, usługi publiczne oraz infrastruktura są realizowane i dostarczane w najbardziej efek-
tywny ekonomicznie sposób (Korbus, Strawiński 2006). W takim ujęciu instytucja PPP staje 
się instrumentem wpływającym nie tylko na metody i formy działania administracji publicznej 
(Yescombe 2011), ale także na partycypację sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych, 
rozliczanie ze skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych oraz spójność realizowa-
nych przez sektor prywatny zadań publicznych z potrzebami społeczności i państwa.
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Należy zwrócić też uwagę na zagrożenia dla realizacji zasad good governance przez JST 
w Polsce z wykorzystaniem PPP jako instrumentu. Zagrożeniem tym jest, według diagnozy 
społeczno-gospodarczej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, admini-
stracja publiczna (w tym JST), charakteryzująca się słabą sprawnością instytucjonalną, wy-
nikającą z przestarzałych struktur organizacyjnych i systemów zarządzania, nieugruntowaną 
kulturą współpracy, która może nie być w stanie wykorzystać szansy, jaką daje nowoczesne 
dobre rządzenie (good governance) z wykorzystaniem PPP do realizacji celów społecznych 
i dostarczania dóbr publicznych.
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Public-private partnership as an instrument which supports 
implementation of good governance rules by local government UNITs 
in Poland

Summary

The article describes the current institutional situation which forces local government units 
(LGUs) to change the approach to their citizens and entrepreneurs. The ability to use public-private 
partnership (PPP), as an instrument for supporting the implementation of the good governance prin-
ciples, is the key advantage. PPP thanks to cooperation between public and private sides can provide 
public goods which enable the socio-economic development at the local and regional level and, con-
sequently, at the national level, too. 

The aim of the discussion is to analyse the PPP institution for possible use of PPP projects by 
LGUs. PPP projects can support the implementation of the good governance principles in the area of 
achieving the social objectives as well as delivering public goods and providing support for small and 
medium-sized enterprises.

Key words: good governance, public-private partnership, small and medium-sized enterprises, local 
government units.
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