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Abstract
The paper presents ability of Public-Private Partnerships (– hereafter PPP) to provide greater social 
benefits in relation to profit of traditional public procurements. The PPP was presented as an import-
ant economic tool and was indicated possible non-financial benefits created by the partnerships. The 
article is enriched by an analysis of three case studies, which are a clear example of PPP generating high 
levels of social benefits.
Keywords: Public-Private Partnership, non-financial benefits, case-study.

1.1.	WSTĘP

Ideą artykułu jest próba udokumentowania zdolności PPP1, do zapewnienia 
większych społecznych korzyści w  stosunku do zysku wynikającego z  trady-
cyjnych zamówień publicznych. Wydaje się, że wskazana idea może posiadać 

ważne znaczenie, szczególnie w  kontekście partnerstwa2 jako instrumentu de-
terminującego proces pobudzania rozwoju Unii Europejskiej. W  ramach PPP 
podejmowane są kwestie opisujące wspieranie nie tylko obszaru ekonomiczne-
go, ale także skutecznych form promowania oraz rozwijania celów społecznych 
i  efektywnego i  skutecznego ich zarządzania. Należy podkreślić, że koncepcja 
1 Zob.	A.	Frączkiewicz-Wronka,	Partnerstwo	Publiczno-Prywatne	jako	instrument	wielosekto-

rowej	polityki	społecznej	-	perspektywa	zarządzania	publicznego	(Prace	Naukowe	Uniwersy-
tetu	Ekonomicznego	we	Wrocławiu,	277,	2013);	E.R.	Yescombe,	Public	Private	Partnerships: 
Principles	of	Policy	and	Finance,	(Elsevier	2007);	K.S.	Jomo,	A.	Chowdhury,	K.	Sharma,	D.	
Platz,	Public-private	Partnerships	and	 the	2030	Agenda	 for	Sustainable	Development.	 Fit	
for	purpose?	(DESA,	2016);	J.J.	Zaato,	P.A.	Huton,	Governance	lessons	from	public-private	
partnerships:	examining	two	cases	 in	 the	Greater	Ottawa	region	(CJLG,	2015);	B.	Korbus,	
Partnerstwo	Publiczno-Prywatne.	Poradnik	(UZP,	2010);	The	Non-Financial	Benefits	of	PPPs:	
a Review	of	Concepts	and	Methodology	(EPEC	2011);	

2 Por.	Komisja	Europejska,	Green	Paper	on	Public-Private	Partnerships	and	Community	Law	
on	Public	Contracts	and	Concessions,	Brussels	30.04.2004,	COM(2004)	327	final.
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zarządzania publicznego największy nacisk kładzie na uzyskane wyniki, których 
interpretacja z  jednej strony umożliwia optymalne rozdysponowanie posiada-
nych zasobów, a z drugiej pozwala na prowadzenie działań o charakterze zabez-
pieczającym, rozumianych jako reakcja na potencjalne zagrożenia lub problemy, 
a nie jak dotychczas – na ich skutki. Odtąd będzie więc podkreślane, że korzyści 
społeczne wynikające z  partnerstwa są  ważnym źródłem determinującym ich 
stosowanie w Unii Europejskiej jako alternatywy w procesie dostarczaniu usług 
publicznych3. W świetle powyższej tezy należy się odnieść do następującej prawi-
dłowości: fundament idei zarządzania publicznego, implementowanej w ramach 
funkcjonowania jednostek sektora publicznego stanowią cztery newralgiczne 
kwestie, tj. zaangażowanie, efektywność, skuteczność oraz zrównoważoność. 
W odniesieniu do pierwszej z nich, zarządzanie publiczne postuluje ograniczo-
ność zaangażowania zasobów organizacyjnych w proces osiągania uprzednio za-
łożonych celów.

Przeprowadzone w  niniejszym artykule studia przypadków na przykładzie 
Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii wskazują, że w partnerstwie władze publicz-
ne wyraźnie określają z  wyprzedzeniem społeczno-środowiskowe cele. W  tym 
kontekście w  niniejszym artykule ujawnia się następująca prawidłowość: PPP 
reprezentują na szczeblu europejskim zgodność celów z opracowanymi już eu-
ropejskimi strategiami na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu go-
spodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, promocji bardziej efektyw-
nej pod względem zasobów, ekologicznej i  konkurencyjnej gospodarki zdolnej 
wspierać wysokie zatrudnienie oraz spójność społeczną i terytorialną. Mając na 
uwadze powyższe, partnerstwa stają się realną i skuteczną alternatywą w procesie 
świadczenia usług publicznych. 

1.2.	PARTNERSTWA	PUBLICZNO-PRYWATNE	I ICH	
SYTUACJA	W EUROPIE	I POLSCE

PPP odnosi się do ogółem znanych form współpracy między sektorem publicz-
nym i prywatnym, która determinuje między innymi złożone transakcje z ob-
szaru długotrwałych i wysokiej wartości kontraktów publiczno - prywatnych4. 
Wskazane kontrakty skupiają się na współpracy wspomnianego już sektora pry-
watnego z władzami publicznymi, której celem jest świadczenie usług publicz-
nych, w tym między innymi dążenie do rozwoju szeroko rozumianego otoczenia 
3	 Zob.	 The	 Green	 Paper	 on	 the	modernization	 of	 EU	 public	 procurement	 policy:	 European	

Commission,	Towards	a more	efficient	European	Procurement	Market,	Brussels,	27.01.2011,	
COM(2011)	15	final;	C.	Bovis,	The	Notion	of	Public	Concession	as	a Component	of	Public	
Private	Partnerships	(2007)	1	EPPPL	12;	C.	Koenig,	J.	Wetzel,	The	Relevance	of	EC	State	Aid	
Control	for	PPP	Infrastructure	Funding	(2007)	5	EPPPL	5;	D.	Wirtsch	and	H.	W.	Alfen,	Public	
Private	Partnership	 (PPP)	 in	 the	 sector	 of	Public	Real	 Estate	and	 Infrastructure	Manage-
ment:	An	approach	of	defining	and	delimiting	PPP	as	an	alternative	provision	and	procure-
ment	method	(Working	Paper).	Bauhaus	Universitӓt,	Weimar.

4	 Jak	zauważył	Międzynarodowy	Fundusz	Walutowy,	nie	ma	prawdziwej	zgody	 i  konsensu-
su	w sprawie	unikalnej	definicji	PPP.	Zob.	M.	Burnett,	Beyond	the	New	Public	Procurement	
Directive	-	the	Future	for	Public	Private	Partnerships	(PPP).	Eipascope,	2005,	s.	4;	C.	Brian	
i W.	Colin,	PPPs	in	the	European	Union	w A.	Nicholas	i H.	Stephenson	(eds)	Public-Private	
Partnerships:	A Practical	Analysis	(2nd	edn;	London;	Globe	Law	and	Business	2010);	T.	G.	
Teisman	i E.H.	Klijn,	Public	private	partnerships	in	the	European	Union:	officially	suspect,	in	
daily	practice	embraced	in	S.P.	Osborne,	(ed)	Public-Private	Partnerships:	Theory	and	prac-
tice	in	international	perspective	(London;	Routledge	2007).
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społecznego w ujęciu infrastrukturalnym5. Warto zaznaczyć, że państwa człon-
kowskie UE, które w  pełni wykorzystują PPP doświadczają licznych pozytyw-
nych zmian – zarówno społecznych jak i gospodarczych. Niestety Polska posiada 
niewielkie doświadczenie w  stosowaniu tej wieloaspektowej figury prawnej6 – 
którą są partnerstwa. Należy również zauważyć, że projekty realizowane w part-
nerstwie stanowią stosunkowo niewielki procent europejskiej infrastruktury 
inwestycyjnej. Ten stan zmienia fakt wsparcia PPP przez Komisję Europejską 
(– dalej KE) i inne organy unijne mającego na celu uzyskanie stanu, w którym 
partnerstwa staną się kluczowym instrumentem wspierającym rozwój gospodar-
czy krajów UE7. Należy wspomnieć, że PPP po raz pierwszy zauważone zostały 
jako instrument mogący dynamizować rozwój UE w 2001 roku. Wskazaną rolę 
partnerstw odnajdujemy m.in. w Białej Księdze KE z 2001 roku8. W tym doku-
mencie partnerstwo zostało powiązane m.in. z takimi obszarami jak polityki fi-
nansowa UE, dążenie do wzrostu dochodów przy jednoczesnym redukowaniu 
kosztów ponoszonych ze środków publicznych przeznaczanych na świadczenie 
usług społecznych9.

Na kanwie wskazanych powyżej celów dla których warto tworzyć PPP warto 
podkreślić na gruncie nauki o  zarządzaniu, że złożoność zjawiska jakim jest 
partnerstwo publiczno-prywatne skutkuje zainteresowaniem badań różnych 
dyscyplin naukowych, w tym nauk ekonomicznych. Według O.E. Williamsona 
ważnym źródłem inspiracji dla współczesnych ekonomistów staje się teoria orga-
nizacji10. Rozwinięte gospodarki rynkowe wykorzystują różnorakie formy part-
nerstwa publiczno-prywatnego, w  celu bardziej efektywnego i  skutecznego za-
rządzania organizacjami publicznymi. Efektem tego jest potrzeba zmiany zasad 
funkcjonowania i zarządzania tymi organizacjami aby wprowadzić lepszą jakość 
i dostępność usług oraz poprawić wykorzystanie zasobów publicznych11. W tym 
celu zwrócono uwagę na sektor prywatny, z którym współpraca powinna zaowo-
cować implementacją wiedzy, umiejętności i rozwiązań w zakresie zarządzania 
organizacją. Podejście to wpisuje się w  koncepcję nowoczesnego publicznego 
zarządzania (New Public Management), która jest realizowana poprzez zasady 

5	 Więcej:	Komisja	Europejska,	Green	Paper	on	Public-Private	Partnerships...	.
6 Por.	S.E.	Pommer,	Public	Private	Partnerships,	w:	M.	Trybus,	R.	Caranta,	G.	Edelstam	(eds)	

EU	Public	Contract	Law,	Public	Procurement	and	Beyond	(Brussels;	Bruylant	2014),	s.	285	-	
290;	N.	Budina,	H.P.	Brixi,	T.	Irwin,	Public	Private	Partnerships	in	the	New	EU	Member	States:	
Managing	Financial	Risks	(2007)	World	Bank	Working	Paper	114,	International	Bank	for	Re-
construction	and	Development/	World	Bank	Washington	D.C.

7	 Szerzej:	Komisja	Europejska,	A European	 Initiative	 for	Growth,	COM	(2003)	690	final/2, 1; 
Komisja	Europejska,	Communication	from	the	Commission	to	the	European	Parliament,	the	
Council,	the	European	Economic	and	Social	Committee	and	the	Committee	of	the	Regions:	
Mobilising	private	and	public	investment	for	recovery	and	long	term	structural	change:	devel-
oping	Public	Private	Partnerships,	Brussels	19.11.2009,	COM(2009)	615	final.

8	 Por.	Komisja	Europejska,	White	Paper:	European	transport	policy	for	2010:	Time	to	decide,	
COM	(2001)	370	final.

9	 Zob.	O.H.	Petersen,	Meta-Governance	of	Public-Private	Partnerships	in	the	European	Union,	
(2009)	Copenhagen	Business	School,	Stanford	Seminar	Series;	Por.	M.	Burnett,	Beyond	the	
New	Public	Procurement	Directive...,	s.	4.

10 Por.	O.E.	Williamson	 (Ed.),	 Organization	 theory:	 from	Chester	Barnard	 to	 the	 present	 and	
beyond,	expanded	edition	(1995). New	York,	Oxford	University	Press.	

11	 Szerzej:	A.Frączkiewicz-Wronka,	Zarządzanie	publiczne	w teorii	i praktyce	ochrony	zdrowia	
(2009).	Warszawa,	Wolters	Kluwer,	s.	43
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funkcjonujące w sektorze prywatnym12. Jednym ze sposobów realizacji założeń 
nowego zarządzania publicznego jest właśnie partnerstwo publiczno-prywatne13.

Wśród ważnych celów PPP jest dążenia do zamiany. Warto więc na gruncie nauki 
o zarządzaniu zauważyć, że zmiany w organizacji są dokonywane zgodnie z za-
sadą „zdarzenie–zmiana”. Aby dokładnie przeanalizować proces zmian, poznać 
zmienne zależne i niezależne oraz związki między nimi, tworzy się modele i sy-
muluje procesy zmian. W licznych opracowaniach wskazuje się cztery podstawo-
we modele wprowadzania zmian14: 

• model cyklu życia organizacji, 
• model teleologiczny, 
• model dialektyczny, 
• model ewolucyjny. 
Uzupełnia powyższe modele swoją propozycją E. Więcek-Janka o  kolejny typ 
psychodynamiczny15. 

Model cyklu życia opisuje wprowadzanie zmian według określonej kolejności 
zdarzeń. Jest to niezwykle ważne, gdyż koniec jednej sytuacji inicjuje kolejną. Do 
cech charakterystycznych kolejnych faz modelu cyklu życia zalicza się zdolność 
do kumulowania wiedzy i doświadczeń. Znaczy to, że organizacja wchodzi w na-
stępną fazę bogatsza o doświadczenia i nowe umiejętności, które są gwarancją 
przejścia do kolejnego etapu. Model teleologiczny opiera się na założeniu dąże-
nia do realizacji wizji organizacji (stanu końcowego, docelowego) opisanej jako 
ciąg powtarzalnych czynności związanych z planowaniem, wdrażaniem, oceną 
i modyfikacją. Istotą tego modelu jest możliwość wyboru „wolnego” procesu roz-
woju, bez opisanej sekwencji zdarzeń, skupiającego się na twórczym reagowaniu 
na efekty wykonanych czynności. Główny nacisk kładzie się na działania wstęp-
ne, które mają prowadzić do opisania wizji stanu końcowego po wprowadzeniu 
zmiany. Po zakończeniu procesu zmian organizacja nie pozostaje długo w stanie 
spoczynku. Zmiany w jej otoczeniu wymuszają nową wizję, a w związku z tym 
kolejną, nową ścieżkę rozwoju. Model dialektyczny oparty jest na założeniu, że 
funkcjonowanie odbywa się w zróżnicowanym, często nieprzewidywalnym świe-
cie, gdzie dochodzi do walki różnych sił w celu zdobycia dominacji i kontroli. 
Często taka walka toczy się w samej organizacji, np. gdy występuje sprzeczność 
celów lub gdy dochodzi do konfliktów między grupami pracowników chcący-
mi zdobyć władzę. Zgodnie z modelem dialektycznym zmiana następuje wtedy, 
gdy zwolennicy przeciwstawnych wartości lub celów uzyskują wystarczającą siłę 
do konfrontacji i zaangażowania we własne stanowiska. Siła „nowego podejścia” 

12	 Zob.	 A.	 Frączkiewicz-Wronka,	 A.	 Austen,	 Przeobrażenia	w  organizacjach.	 Narzędzia	New	
Public	Management	(w:)	A.	Potocki	(red.)	Społeczne	aspekty	przeobrażeń	organizacyjnych	
(2007).	Warszawa,	Difin,	s.	255-263.	

13 Szerzej:	C.	Skalcher,	Public-private	partnership	and	hybridity	(w:)	E.	Ferlie,	L.E.	Lynn,	Ch.	Pol-
litt	(eds.),	The	Oxford	handbook	of	Public	Management	(2007).	Oxford	University	Press,	s.	
350.

14	 Szerzej:	A.	Zarębska,	Zmiany	organizacyjne	w przedsiębiorstwie.	Teoria	 i praktyka	(2002).	
Warszawa,	Difin,	s.	79-102.

15	 Por.	E.	Więcek-Janka,	Zmiany	i konflikty	w organizacji	(2004).	Poznań,	Wydawnictwo	Poli-
techniki	Poznańskiej,	s.	22.
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może zmobilizować organizację do podania w wątpliwość stanu istniejącego i do-
prowadzić do wprowadzenia nowego podejścia. Po pewnym czasie „nowe” stanie 
się „starym” i proces dialektyczny się powtórzy. Model ewolucyjny jest oparty na 
ujęciu zmiany jako procesu naturalnego zbliżonego w swym przebiegu do ewo-
lucji biologicznej i  zawartego w  etapach: zróżnicowanie, selekcja, zachowanie. 
Etap zróżnicowania obejmuje pojawianie się i akceptację różnorodnych, często 
przypadkowych pomysłów zmiany. Etap selekcji obejmuje zachowania konku-
rencyjne, mające na celu wykluczenie pomysłów zagrażających organizacji lub jej 
członkom. Na etapie zachowania podejmowane są decyzje o likwidacji lub utrzy-
maniu wyselekcjonowanych form organizacji. Zmiana w modelu ewolucyjnym 
rozumiana jest jako możliwy do przewidzenia postęp dokonujący się w pewnych 
odstępach czasu i złożony z wyżej opisanych etapów. Modelem alternatywnym 
wobec wyżej przedstawionych jest model psychodynamiczny, zapożyczony z teo-
rii psychoanalizy. Ludzie mają nawykowe sposoby postrzegania, myślenia i  re-
agowania na otoczenie w zmieniających się warunkach. W chwilach stresu zwią-
zanego z  wprowadzaniem zmiany poczucie bezpieczeństwa ulega zachwianiu. 
W modelu psychodynamicznym przyrównuje się organizację z jej zasobami do 
jednostki ludzkiej. Każdy człowiek korzysta w  swym życiu z  procesów myślo-
wych, stąd organizację można postrzegać również w  ten sposób. Rozpoznanie 
należy rozpocząć od wyodrębnienia dwóch procesów myślenia organizacyjnego: 
pierwotnego i wtórnego. Proces pierwotny jest impulsywny i niestereotypowy, 
podporządkowany zasadzie przyjemności i zachowania bezpieczeństwa. Wtedy 
pojawia się najwięcej pomysłów zmiany, których celem jest rozwiązanie postrze-
ganych i odczuwanych problemów. Natomiast proces wtórny można opisać jako 
logiczny, stereotypowy i podporządkowany zasadzie realizmu. Rozpoczyna się on 
po wstępnej selekcji propozycji zmian. Przy założeniu, że organizacja wykorzy-
stuje w pierwszej kolejności proces pierwotnego myślenia, w poszukiwaniu okazji 
do zmian wykorzystuje się sekwencję następujących faz: 1) preparacja – przygoto-
wanie polegające na dostrzeżeniu i zdefiniowaniu pojawiającego się problemu; 2) 
inkubacja – samoistne, nieświadome generowanie pomysłów w trakcie wykony-
wania codziennych czynności; 3) iluminacja – nagłe zrozumienie rzeczywistych 
przyczyn problemu i dostrzeżenie rozwiązania; 4) weryfikacja – sprawdzenie, czy 
wymyślony pomysł spełnia oczekiwania związane z pożądaną zmianą.

Obecnie PPP postrzegane są jako ekonomiczny instrument dzięki któremu wła-
dze publiczne mogą umiejętnie i efektywnie oraz skutecznie wzmacniać stosowa-
ne formy świadczenia usług publicznych. W rzeczywistości partnerstwo są wyko-
rzystywane w szerokim zakresie usług publicznych i w różnych sektorach, m.in. 
takich jak: zdrowie publiczne, edukacja i bezpieczeństwo narodowe, transport16. 
Warto zauważyć, że globalny kryzys finansowy zapoczątkowany w  2008 roku 
ograniczył uprzednio szerokie stosowanie partnerstw, tym samym deprecjono-
wał i ograniczał zakres usług społecznych17. Niemniej, na poziomie europejskim 
partnerstwa utrzymały na dotychczasowym poziomie swoja rolę i  determino-
wały powstawanie projektów usług publicznych, w  tym infrastrukturalnych. 

16	 Szerzej:	Komisja	Europejska,	Green	Paper	on	Public-Private	Partnerships...	.
17 Więcej:	M.	Trybus,	R.	Caranta,	G.	Edelstam	(eds)	EU	Public	Contract	Law,	Public	Procurement	

and	Beyond,	s.7.
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Potwierdza to opublikowany w 2009 roku komunikat pn. „Rozwój Partnerstwa 
Publiczno - Prywatnego”18. W dokumencie tym PPP i ich znaczenie odniesione 
zostały do tak ważnych procesów jak: zmiana klimatu, promocja odnawialnych 
form energii i zrównoważony transport. W wskazanym dokumencie określono 
nowe kierunki działań unijnych, w które wpisano partnerstwa jako „[...] intere-
sujące podmioty wspierające długoterminowy rozwój struktury usług społecznych, 
zarazem łączące działania sektora prywatnego z sektorem usług publicznych”19.

1.3.	IDENTYFIKACJA	NIEFINANSOWYCH	KORZYŚCI	
PARTNERSTWA	PUBLICZNO-PRYWATNEGO

PPP tworzą korzyści zarówno finansowe, jak i niefinansowe. Pierwsze korzyści 
reprezentują odpływy pieniężne i/lub wpływy. Z kolei drugie skupiają się na sfe-
rze społeczno-środowiskowej, w szczególności szeroko rozumianym społeczeń-
stwie – odbiorcy usług społecznych. Korzyści niefinansowe wynikające z part-
nerstw kojarzy się z  przyspieszeniem oraz wzmocnieniem dystrybucji usług 
społecznych. Niefinansowe korzyści wynikające z PPP można oszacować poprzez 
ich ujęcie monetarne, określenie ilościowe lub jakościowe. Niefinansowe korzy-
ści wynikające z PPP można rozróżnić z uwagi na specyfikę przyjętego modelu 
struktury publiczno - prywatnej partnerstwa, a  także z  uwagi na dostarczane 
usługi publiczne lub infrastrukturalne. Projekty charakterystyczne dla PPP roz-
wijają liczne korzyści niefinansowe, których nie można osiągnąć poprzez zasto-
sowanie tradycyjnych zamówień publicznych. 

PPP można scharakteryzować z uwagi na grupy niefinansowych korzyści, wyni-
kających z ich stosowania. Pierwszą grupę niefinansowych korzyści można skla-
syfikować według kryterium przyspieszonych dostaw usług, w tym usług infra-
strukturalnych. Wskazane dostawy dotyczą na przykład: dróg publicznych, szkół 
lub szpitali. Kluczową zaletą tej formy partnerstwa jest udzielenie wcześniejszej 
dostępności usługi w  relacji do tradycyjnej formy opartej na zamówieniu pu-
blicznym. Innym przykładem jest model partnerstwa związany na przykład 
z  terminowością robót budowlanych20. Wynika to z  następujących przesłanek: 
szczególne zachęty finansowe dostarczane przez warunki umowy PPP, wysoka 
motywacja stron partnerstwa do dostarczenia rzeczywistej i oczekiwanej usługi, 
precyzyjne warunki umowy gwarantujące dostawę usługi w planowanym czasie, 
zaplanowanie mogących wystąpić opóźnień wraz z precyzyjnym planem ich usu-
wania21. Tym samym w PPP ujawnia się idea rzeczywistemu sprzyjaniu progra-

18 Zob.	Komisja	Europejska,	Communication	from	the	Commission	to	the	European	Parliament	
...,	s.	10.	

19 Tamże.
20 Por.	Badania	NAO,	PFI:	Construction	Performance	 (2003);	NAO,	PFI:	Construction	Perfor-

mance	 (2009),	 na	www.nao.org.uk/report	 (dostęp,	09.06.2017);	Standard	and	Poor’s,	The	
Anatomy	of	Construction	Risk:	Lessons	 form	a Millennium	of	PPP	Experience	 (2007),	na	
www.robbain.com	(dostęp,	09.06.2017);	A.	Kappeler,	M.	Nemoz,	Public	Private	Partnerships	
in	Europe-before	and	during	 the	 recent	financial	crisis	 (European	 Investment	Bank,	2010)	
na	www.eib.org/epec	(dostęp,	10.06.2017);	University	of	Melbourne,	National	PPP	Forum,	
Benchmarking	Study,	Phase	II	Report	on	the	performance	of	PPP	projects	in	Australia	when	
compared	 with	 a  representative	 sample	 of	 traditionally	 procured	 infrastructure	 projects,	
(2008)	na	http://infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications.	(dostęp,	10.06.2017).

21 Zob.	NAO,	PFI:	Construction	Performance	(2003)	and	NAO,	PFI:	Construction	Performance	
(2009)	na	www.nao.org.uk/report	(dostęp,	09.06.2017);	Standard	and	Poor’s,	The	Anatomy	
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mom inwestycyjnym o charakterze racjonalnych i długofalowych przedsięwzięć 
w których, dostarczane są bardziej spójne programy infrastrukturalne22.

Nie można jednak pominąć dylematu którym jest kwestia określenia najlep-
szego sposobu zawarcia partnerstwa na rzecz świadczeń społecznych23. Jest ono 
realizowane w postaci analizy minimalizacji kosztów ex ante przeprowadzanej 
przez władze publiczne, która ma na celu wybór właściwej formy ich realizacji. 
Odpowiada ona na kluczowe pytanie: czy inwestycja powinna być realizowana 
za pośrednictwem PPP czy tradycyjnego zamówienia publicznego? W związku 
z  tym należy podkreślić, że prywatny partner powinien szczegółowo opisać, 
w jaki sposób przyszłe partnerstwo zapewni wcześniejszą dostępność planowanej 
usługi, infrastruktury, identyfikację, kwantyfikację i w miarę możliwości – ocenę 
wcześniejszych korzyści niefinansowych, które prawdopodobnie przy zastosowa-
niu modelu tradycyjnego zamówienia publicznego byłoby niedostępne. W tym 
miejscu warto przytoczyć wyniki badań francuskiej Misji Wsparcia Partnerstw 
Publiczno-Prywatnych (Mission d’appui aux partenariats public-privé)24. Misja 
dzięki przyjętym założeniom liczbowym, schematom i  kalkulacjom porówny-
walnym odnoszącym się do dostaw prywatnych i publicznych, ustaliła, że war-
tość dodatkowych korzyści wynikających z PPP jest większa niż dodatkowe kosz-
ty tradycyjnych zamówień publicznych. Dlatego też opcja partnerstw powinna 
być uznana za uzasadnioną ze względu na ich skuteczność25.

Kolejna grupa korzyści niefinansowych wynikająca z PPP dotyczy zwiększonych 
dostaw usług społecznych lub infrastrukturalnych. Zwiększone usługi występu-
ją, gdy pojawia się dodatkowa jakość zasobów lub usług infrastrukturalnych za-
pewnianych przez partnerstwo. Liczba użytkowników może się zwiększyć, gdy 
jakość infrastruktury wzrośnie. To dlatego że lepsze usługi zwiększają popyt na 
aktywa, a  tym samym wzrasta liczba użytkowników korzystających z udosko-
naleń dostawy. Zwracając uwagę na składniki aktywów usług społecznych lub 
infrastrukturalnych pojawiają się zwiększone świadczenia o wyższym poziomie 
jakości obsługi, które mogą być wygenerowane w trzech przypadkach26. W pierw-
szym przypadku PPP stosuje w  swoich działaniach metodologię Kosztu Cyklu 
Życia (Life Cycle Cost – dalej LCC)27. Metoda LCC wiąże aspekty ekonomiczne 

of	Construction	Risk:	Lessons	from	a Millennium	of	PPP	Experience	(2007),	na	www.rob-
bain.com	(dostęp,	09.06.2017).

22 Por.	 Building	 Schools	 for	 the	 Future	 lub	 National	 Health	 Service	 Local	 Infrastructure	 Fi-
nance	 Trusts	 (NHS	 LIFT)	 programs	 in	 the	 UK,	 na	 http://www.nao.org.uk/report	 (dostęp,	
12.06.2017).

23 Por.	Komisja	Europejska,	Guide	to	Cost-Benefit	Analysis	of	Infrastructure	Projects,	Structural	
Funds,	Cohesion	Fund	and	Instrument	for	Pre-Accession	(Directorate	General	Regional	Poli-
cy	2008),	na	http://ec.europa.eu/regional_policy	(dostęp,	12.06.2017);	HEATCO,	Developing	
Harmonized	European	Approaches	for	Transport	Costing	and	Project	Assessment,	Proposal	
for	Harmonized	Guidelines	(2006)	na	http://heatco.ier.uni-stuttgart.de	(dostęp,	12.06.2017).

24	 Więcej:	http://www.economie.gouv.fr/ppp/accueil	(dostęp,	13.06.2017).
25	 Zob.	The	Non-Financial	Benefits	of	PPPs	...,	s.	3.
26 Por.	Investigating	the	performance	of	operational	PFI	contracts	research	study	carried	out	

for	Partnerships	UK	on	behalf	of	H.M.	Treasury,	Ipsos	MORI,	Social	Research	Institute	(2008)	
na	http://www2.vlaanderen.be/pps	(dostęp,	13.06.2017);	The	report	Review	of	operational	
PFI	and	PPP	projects.	4ps,	Local	Government’s	project	delivery	specialist	(2005)	na	https://
www.bipsolutions.com	(dostęp,	13.06.2017);	KPMG	wraz	z UCL,	University	College	London,	
Operating	Healthcare	Infrastructure:	Analyzing	the	Evidence	KPMG	International,	Audit,	Tax,	
Advisory,	(2010)	na	http://www.kpmg.com	(dostęp,	13.06.2017).

27	 Zob.	LCC	w Life	Cycle	Cost	Analysis	of	Non-Residential	Buildings,	na stronie	http://www.
dovetailinc.org	(dostęp,	14.06.2017).
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i techniczne ocenianego obiektu w całym jego cyklu życia. Polska Norma PN-EN 
60300-3-3 definiuje LCC jako łączny koszt ponoszony w cyklu życia wyrobu, za-
wierający koszt nabycia, posiadania i likwidacji wyrobu28. W drugim, jeśli ustale-
nia umowy partnerstwa pozwalają na lepsze planowanie działań i wyższą jakość 
świadczonych usług29. Wreszcie po trzecie, gdy przy wyraźnym zdefiniowaniu 
przez PPP, w  strukturach zarządzania korzyściami niefinansowymi występuje 
bezpieczeństwo generowania korzyści, lepsze zarządzanie dostarczaną usługą 
oraz skupienie się na podstawowych zadaniach i najlepszych umiejętnościach re-
prezentowanych przez partnerstwo.

Wreszcie, istnieje grupa niefinansowych korzyści wynikających ze stosowa-
nia PPP związanych z pozytywnymi efektami zewnętrznymi. Wskazane efekty 
przede wszystkim posiadają wpływ na osoby inne niż bezpośredni użytkownicy 
usług świadczonych za pośrednictwem partnerstwa. Ten typ korzyści wpływa 
na szersze społeczeństwo, zbiorowość, środowisko a  także uczestników rynku 
wewnętrznego. W tej formie identyfikacja odbiorców świadczenia nie występu-
je, gdyż zależy to od konkretnych konfiguracji i struktur partnerstwa. Dobrym 
przykładem niefinansowych korzyści wynikających z  tej formy partnerstwa 
mogą być, na przykład inspiracje i wykorzystanie w praktyce wiedzy środowiska 
nauki lub stosowanie technik innowacyjnych zdolnych do eksploatacji dostaw 
usług publicznych lub zaufania konsumentów – z możliwością ich długotermi-
nowych ocen.

Równie ważnym wobec powyższych korzyści jest w przypadku PPP transfer wie-
dzy doświadczenia i  kompetencji między partnerskimi organizacjami. Współ-
praca organizacji stwarza doskonałą możliwość do wzajemnego uczenia się 
partnerów. Można wyróżnić sześć kluczowych aspektów wzajemnego uczenia 
się partnerów30: konkurencja i kooperacja, wiedza i siła przetargowa partnerów, 
zamiary partnerów jako warunek wymiany wiedzy, przejrzystość procesu zdo-
bywania wiedzy, dostępność wiedzy, przesłanki wzmacniające wiedzę organiza-
cji. Z  tym ujęciem korzyści bezpośrednio koresponduje znana już od wielu lat 
w teorii zarządzania zasobami ludzkimi też, że współczesna gospodarka w coraz 
większym stopniu oparta jest na wiedzy. Oznacza to, że na sukcesy organizacji 
coraz bardziej dominujący wpływ ma właśnie kapitał intelektualny. Wskazuje 
się, iż odpowiednie inwestowanie w  kapitał intelektualny ma ogromny wpływ 
na rozwój ekonomiczny31. Klucz do sukcesów tkwi w praktycznej zdolności wy-
korzystywania w  jak największym stopniu będącego w  jej dyspozycji kapitału 
intelektualnego oraz w umiejętności jego nieustannego pozyskiwania i pomna-
żania. Kierując organizacją należy zawsze posiadać aktualną wiedzę o tym, gdzie 

28	 Por.	 Polska	Norma	PN-EN	60300-3-3:	 Zarządzanie	 niezawodnością.	Przewodnik	 zastoso-
wań. Szacowanie	kosztu	cyklu	życia.	Polski	Komitet	Normalizacyjny,	Warszawa	2006,	s.	11.

29 Więcej:	The	Non-Financial	Benefits	of	PPPs...,	s.3.
30	 Szerzej:	R.	Drewniak,	Rozwój	przedsiębiorstw	poprzez	alians	strategiczny.	Cele	i uwarunko-

wania	w praktyce	polskiej	(2004).	Wydawnictwo	Dom	Organizatora,	Toruń,	s.	230.
31	 Zob.	A.	Zachorowska,	Investment	in	the	Process	of	Economic	Development,	(w:)	Zarządza-

nie	ryzykiem	w działalności	gospodarczej	Cz.	 I,	E.	Sitek	(red.)	(2006).	Sekcja	Wydawnicza	
Wydziału	Zarządzania	Politechniki	Częstochowskiej,	Częstochowa,	s.	178.
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są zlokalizowane składniki tego kapitału, jak on powstaje oraz kto jest jego dys-
ponentem32.

1.4.	MIERZENIE	KORZYŚCI	NIEFINANSOWYCH	
PARTNERSTW	PUBLICZNO-PRYWATNYCH

Korzyści niefinansowe mogą przedstawiać się różnie i są w dużej mierze wyni-
kiem uzgodnień wynikających z PPP. Pełne ich rozważenie obarczone jednak jest 
trudnością związaną z pomiarem ich wagi. Podjęte próby rozwiązania tego dyle-
matu zostały ukierunkowane na sposoby ich pomiaru w sytuacji gdy wyceny ryn-
kowe nie są dostępne33. Pomiar i pieniężne wskazanie korzyści niefinansowych 
pozostaje przedmiotem rozważań teoretycznych i badań empirycznych. Wska-
zują one, że obliczanie korzyści niefinansowych przede wszystkim powinno an-
gażować zainteresowane strony partnerstwa, zwłaszcza wszystkich użytkowni-
ków aktywów lub usług. W rzeczywistości, aby określić wartość niefinansowych 
celów, należy szczególną uwagę zwrócić na przewidywane do osiągnięcia dzięki 
partnerstwu korzyści. Po ich określeniu ilościowym lub przynajmniej zidentyfi-
kowaniu, powinny być one oszacowane z innymi korzyściami, których wartość 
można wyrazić w pieniądzu. To podejście zapewnia zamawiającym instytucjom 
obszerne tło, które pozwala na podejmowanie spójnych decyzji mających na celu 
skuteczniejsze dostarczanie usług publicznych.

Inną trudnością jest niekompletności danych dotyczących korzyści niefinanso-
wych wynikających z partnerstwa. Ten dylemat ujawnia się szczególnie w part-
nerstwach o  wymiarze horyzontalnym – okres realizacji do 30 lat. Należy za-
uważyć, że metody oceny korzyści niefinansowych PPP są wciąż skromne. Dane 
dotyczące metodologii wyliczania kosztów cyklu życia partnerstw są rzadkie34. 
Stąd może być wiele przypadków partnerstw charakteryzujących się nie pewny-
mi predykcjami kosztów, korzyści i ryzyka wynikającymi z ich realizacji. Należy 
tego wyraźnie unikać, jeśli projekty PPP mają być promowane35. Jak zauważo-
no, odpowiednia identyfikacja, kwantyfikacja i ocena pieniężna korzyści niefi-
nansowych PPP nie jest łatwym zadaniem. Niemniej jednak jest to wyzwanie, 
które musi być podjęte w celu umożliwienia rzeczywistego wzrostu partnerstw 
w całej Europie i promocji wyższej jakości usług publicznych lub dostarczania 
aktywów36.

32	 Więcej:	P.	Blicharz,	S.	Skowron,	Kapitał	intelektualny	jako	czynnik	rozwoju	partnerstwa	pu-
bliczno-prywatnego	(2012).	wyd.	Politechnika	Lubelska,	Lublin,	s.	88.

33	 Por.	H.M.	Treasury,	Appraisal	and	Evaluation	in	Central	Government.	Green	Book,	na	https://
www.gov.uk/government	(dostęp,	14.06.2017).

34 Zob.	E.	Hochschorner,	M.	Noring,	Practitioners’	use	of	life-cycle	costing	with	environmental	
costs	-	a Swedish	study	(2011)	16	International	Journal	of	Life	Cycle	Assessment.

35 Szerzej:	B.	Flyvbjerg,	Policy	and	planning	for	large-infrastructure	projects:	problems	causes,	
cures	(2007)	34	Environment	and	Planning	B:	Planning	and	Design,	s.	578.

36 Szerzej:	The	European	Investment	Bank...	.	(dostęp,	10.06.2017).	
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1.5.	DOSTARCZENIE	KORZYŚCI	NIEFINANSOWYCH	I ICH	
ZASTOSOWANIE

Jak zostało już wcześniej zauważone pomiar korzyści niefinansowych nadal 
stwarza trudności. W  tym świetle, warto przeanalizować teoretyczne aspek-
ty dostarczania korzyści niefinansowych w obszarze usług publicznych, w tym 
infrastrukturalnych – i odnieś się do zjawisk empirycznych. Służy temu celowi 
podjęta w  artykule analiza wybranych studiów przypadku mogąca wzbogacić 
dotychczasowe rozważania teoretyczne37.

Polskie doświadczenia zgodne z dostępnymi danymi na temat PPP wskazują, że 
od stycznia 2009 do końca grudnia 2016 roku rozpoczęto łącznie 470 postępo-
wań dotyczących zawiązania partnerstwa38. W tym zbiorze 76,2% postępowań 
nie doprowadziło do zawarcia umowy o PPP, z czego 10% postępowań w 2016 
znajdowało się w toku. W efekcie tych postępowań podpisano 112 umów na łącz-
ną kwotę 5,6 mld PLN39. Warto zauważyć, że Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości stwierdza, że w Polsce PPP nie jest popularnym instrumentem, gdyż 
jest wykorzystywane jedynie w 2 % wszystkich inwestycji40. 

Analizowany przykład skupia się na programie termomodernizacji pięciu bu-
dynków oświatowych realizowanych w PPP przez gminę Radzionków41. Projekt 
ma na celu zmniejszenie kosztów energetycznych i cieplnych poprzez wykona-
nie remontu polegającego na termomodernizacji oraz modernizacji oświetle-
nia obiektów oświatowych w  gminie Radzionków – wraz z  utrzymaniem tych 
obiektów przez okres 10 lat. W lipcu 2009 roku gmina Radzionków opublikowała 
ogłoszenie publiczne skierowane do podmiotów prywatnych, które miały wyko-
nać i sfinansować dokumentację projektową i roboty budowlane oraz utrzymać 
obiekty – czyli świadczyć usługi zarządzania energią, mediami i  wykonanymi 
ulepszeniami w celu realizacji i utrzymania gwarancji uzyskania efektów energe-
tycznych i przedłużenia wartości użytkowych wykonanych ulepszeń. W styczniu 
2010 roku projekt został ostatecznie rozstrzygnięty. W wyniku tego rozstrzygnię-
cia partnerstwo zostało podjęte z firmą Siemens Sp. z o.o.. Koszt inwestycji wy-
niósł łącznie 8,1 mln PLN. Umowa została podpisana w marcu 2010 roku. 

W  wyniku podjętego partnerstwa, został osiągnięty wysoki poziom korzyści 
niefinansowych, takich jak: przyspieszenie dostaw materiałowych i w efekcie re-
alizacja modernizacji na przestrzeni dziewięciu miesięcy, przeprowadzenie mo-
dernizacji zgodnie z zasadami trwałości i utrzymania środowiska, zastosowanie 
materiałów nie powodujących zanieczyszczenia środowiska o  wysokich stan-
dardach ochrony środowiska, efektywności, trwałości i  zachowania w czasie42. 
W efekcie budynki oświatowe przeszły na wyższą klasę zużycia energii, osiągając 

37 Zob.	D.	E.	Gray,	Doing	research	in	the	real	world,	(2nd	ed,	London;	SAGE	2004).
38	 Szerzej:	B.	Korbus,	D.	Zalewski,	Analiza	rynku	PPP	za	okres	od	stycznia	2009	do	31	grudnia	

2016,	na	https://www.ppp.gov.pl	(dostęp,	16.06.2017).
39	 Tamże.
40	 Zob.	http://ppp.parp.gov.pl	(dostęp,	16.06.2017).
41	 Szerzej:	 I.	Herbst,	A.	Jadach-Sepioło,	Raport	ze	studiów	przypadku	PPP.	PARP,	Warszawa	

2012,	s.	36-42;	M.	Szczygieł,	Termomodernizacja	placówek	oświatowych,	raport	na	stronie	
http://www.ppp.gov.pl	(dostęp,	16.06.2017).

42	 Por.	I.	Herbst,	A.	Jadach-Sepioło,	Raport	ze	studiów	przypadku	PPP	...,	s.16.
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całkowity spadek zużyciu energii od 58% do 37%43. W trzech budynkach, wymie-
niono kotłownie gazowe, w pozostałych nastąpiło przyłączenie do centralnego 
ogrzewania. Przez zmniejszenie zużycia energii i kosztów utrzymania uzyskano 
znaczne oszczędności gospodarcze.

W kontekście szerszych skutków społeczno-środowiskowych, modernizacja bu-
dynków pozwoliła na zwiększenie komfortu użytkowania obiektów zarówno 
przez uczniów i nauczycieli jak również przez osoby wynajmujące pomieszcze-
nia. Modernizacja przyczyniła się także do poprawy estetyki miasta. Ograniczo-
no emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w  tym CO2, oraz polepszono warunki 
bytowe mieszkańców. W projekcie uwzględniono doświadczenie partnera pry-
watnego, dysponującego dużą praktyką w  realizacji tego typu przedsięwzięć. 
Warto zaznaczyć, że atrybutem omawianego projektu jest zastosowanie uzyska-
nych oszczędności z obniżonego zużycia energii do minimalizowania kosztów 
partnera prywatnego. Uzyskano w ten sposób realną zależność między kosztami 
partnera prywatnego a uzyskiwanymi efektami.

Przykład włoskiego doświadczenia wskazuje, że w 2013 roku44 władze Republiki 
szczególną uwagę kierowały w realizowanej polityce publicznej na takie obszary 
jak zrównoważony rozwój oraz korzyści socjalno - środowiskowe. Według wło-
skiego obserwatorium PPP45w 2014 roku występowało blisko 1 080 partnerstw 
działających w obszarze budownictwa, o  łącznej wartości 1,7 mld euro46. Ana-
lizowane partnerstwo dotyczyło programu modernizacji budynku w  gminie 
Turyn47 do funkcji obiektu socjalnego. W  tym celu władze gminy Turyn opu-
blikowały ogłoszenie publiczne skierowane do podmiotów prywatnych na reali-
zację wyżej wskazanego zadania48. Projekt został ostatecznie przyznany grupie 
następujących firm: Oltre Venture Capital Sociale, Cooperativa Sociale D.O.C. 
i Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Przewidywana modernizacja została zbu-
dżetowana w kwocie 12,5 mln. euro, z czego 6 mln. euro zostało przeznaczone 
na zakup budynku, 5,7 mln. euro na remont budynku i 0,8 mln. euro na zakup 
mebli. W 2008 roku akt zakupu budynku został dokonany w partnerstwie: Gmi-
na Turyn, Ivrea 24 S.A. i Sharing Sp. z o.o. W maju 2010 roku zaczęły się prace 
modernizacyjne, które zakończono w 201149.

Warto wspomnieć, że gmina Turyn w procesie modernizacji budynku nie po-
niosła żadnych kosztów. W  efekcie zastosowania PPP uzyskała dostęp do 23 
mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez imigrantów lub osoby będące 
poza marginesem życia społecznego. Ponadto w modernizowanym obiekcie zna-

43 Tamże,	s.12.
44 Zob.	 Unioncamere,	 Camere	 di	 Commercio	 d’Italia,	 Cresme	 Europa	 Servizi,	 Il	 partenariato	

pubblico	privato	e	l’edilizia	sostenibile	in	Italia	nel	2013,	s.	100	na	http://www.unioncamere.
gov.it	(dostęp,	19.06.2017).

45 Por.	 Osservatorio	 Nazionale	 del	 Partenariato	 Pubblico	 Privato	 na	 http://www.infopieffe.it	
(dostęp,	19.06.2017).

46	 Zob.	www.infopieffe.it,	podawane	wspólnie	przez	Unioncamere,	DIpe-Utfp	 i Ance,	przepro-
wadzone	przez	CRESME.

47 Por.	Torino,	Residenza	sociale	Sharing	Ivrea	24,	Programma	di	riqualificazione	urbana,	raport	
na	stronie	https://www.insic.it	(dostęp,	19.06.2017).

48	 Zob.	 www.comune.torino.it/informacasa/pdf/determina_avviso_ivrea_24.pdf	 (dostęp,	
19.06.2017).

49 Por.	Il	partenariato	pubblico	privato	e	l’edilizia	sostenibile	in	Italia	nel	2013...	.	s.	169-172.
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lazły się: bar-restauracja o wysokiej jakości z niskimi cenami, pralnia, ośrodek 
dentystyczny, kawiarnia kulturalna, gabinet psychologiczny, świetlica dziennego 
pobytu i pracy domowej, punkt pośrednictwa pracy oraz serwis wymiany samo-
chodów i rowerów.

W kontekście korzyści niefinansowych, wskazane partnerstwo wniosło: 

• wzrost i rozwój usług socjalnych,
• duże oszczędności w zakresie zużycia energii, w szczególności jego kosztów,
• ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
• zastosowanie innowacyjnych modeli ogrzewania słonecznego,
• zrównoważone codzienne zarządzanie zasobami materialnymi i niematerial-

nymi,
• stały monitoring procesów wewnętrznych i zewnętrznych.
• trwałość i utrzymanie stanu środowiska naturalnego.
Rozważając szersze skutki społeczno-środowiskowe wynikające z analizowanego 
PPP, należy podkreślić, że miało ono korzystny wpływ na społeczność i okolice. 
Należy to odnieść do następujących faktów50: 

• wzrost nowych miejsc pracy,
• wzrost popytu na usługi,
• powstanie nowych projektów,
• poprawa lokalnego wizerunku w otoczeniu,
• promocja integracji społecznej oraz wymiany z otoczeniem wydarzeń kultu-

ralnych.
Brytyjskie studium przypadku, skupia się na programie renowacji mieszkań pro-
mowanym przez rząd centralny Królestwa i realizowany poprzez Inicjatywę Fi-
nansowania Prywatnego (– dalej PFI)51 oraz Radę Miasta Manchester i Plymouth 
Grove Estate - w dzielnicy Ardwick. Osiedle Plymouth Grove to obszar miejski 
który charakteryzował się ubogą zabudową, wysokim poziomem przestępczo-
ści, bezrobociem i brakiem więzi społecznych. Dzięki zawiązanemu partnerstwu 
osiedle zamieniło się w rozwijający organizm miejski. Wszystko zapoczątkowa-
ne zostało przez stowarzyszenie mieszkańców dążących do zmiany i współpracy 
z Radą Miasta Manchester w celu dokonania zmiany istniejącej sytuacji52. Warto 
zauważyć, że celem partnerstwa była nie tylko renowacja zabudowy, ale również 
eliminacja występującej w tej dzielnicy przestępczości i zachowań antyspołecz-
nych. Zaproponowane w partnerstwie rozwiązania skupiły się na dwóch kluczo-
wych obszarach, którymi były wpływ na otoczenie i zarządzanie obszarem obję-
tym partnerstwem. W oparciu o wskazane cele Rada Miasta Manchester podjęła 
50 Więcej:	Il	partenariato	pubblico	privato	e	l’edilizia	sostenibile	in	Italia	nel	2013...	.	s.190.
51	 Por.	PFI	są formą	PPP	stosowaną	przez	rząd	Zjednoczonego	Królestwa,	w której	podmiot	

prawny	utworzony	przez	sektor	prywatny	zasadniczo	projektuje,	buduje,	finansuje	i prowadzi	
projekt	publiczny	na	okres	20-30	lat;	Por.	X.	Meng,	N.	J.	McKevitt,	Improving	the	bankability	
of	PFI	financing	application	(2011)	17	(3)	Journal	of	Structured	Finance,	s.78.	

52 Zob.	The	Private	Finance	Initiative	for	Housing	Revenue,	Accounting	Housing,	The	Pathfinder	
Schemes	Baseline	Report,	Communities	and	Local	Government,	s.72-73	na	http://www.ihsti.
com	(dostęp,	20.06.2017).
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decyzję o realizacji programu budownictwa socjalnego, opartego na programie 
Housing Revenue Account (HRA)53.

Inicjatorem – co zostało juz podkreślone – partnerstwa była Rada Miasta Man-
chester z  podmiotem specjalnego przeznaczenia54 Grove Village Limited. Tym 
samym zawiązane partnerstwo zapoczątkowało projekt o wartości 100 mln fun-
tów i trwającym 30 lat. Jak zostało wcześniej zauważone, głównym celem projek-
tu było, poprzez poprawę warunków bytowych mieszkańców osiedla Plymouth 
Grove, dążenie do rozwiązania następujących kwestii:

• wysokiego bezrobocia, 
• niskiego wykształcenia mieszkańców,
• przestępczości, 
• zachowań antyspołecznych, 
• ubóstwa mieszkaniowego i środowiskowego, 
• słabych możliwości rozwoju gospodarczego.
W  ten sposób partnerstwo osiągnęło wiele korzyści niefinansowych. W  tym 
można zauważyć rozbudowę terenów zielonych, wzrost świadomości społecznej 
w zakresie ochrony środowiska poprzez zastosowanie metody recyclingu, elimi-
nację patologii społecznej, w tym włamań o charakterze kryminalnym, wzrost 
bezpieczeństwa lokalnego budowanego wraz z  mieszkańcami terenu objętego 
projektem, rozbudowę zaplecza handlowego i usługowego oraz utrzymanie sieci 
lokalnego szkolnictwa podstawowego. 

Warto zaznaczyć, że uzyskane efekty pobudziły wśród lokalnej społeczności po-
czucie dumy i przekonanie o konieczności kontynuowania podjętych w partner-
stwie działań. 

1.6.	WNIOSKI

W oparciu o przeanalizowany materiał nasuwa się pierwszy wniosek w którym 
można stwierdzić, że władze publiczne zwiększają swoją wiedzę oraz zasoby 
w obszarze PPP. Determinowane jest to przekonaniem, że partnerstwa zapew-
niają większą wydajność, lepszy dostęp do kapitału i poprawę zgodności z szer-
szym zakresem rozporządzeń krajowych i  unijnych55. Na tym tle partnerstwa 
ujawniają się jako sposób dostarczania usług publicznych tworzących korzyści 
finansowe, które obejmują:

• rozwój zielonych i zrównoważonych technologii56, 

53	 Tamże,	s.	21.
54	 Zob.	M.	Kowalczyk,	Zarządzanie	ryzykiem	w project	finance.	Narodowy	Bank	Polski,	Warsza-

wa	2001,	s.21-22.
55 Zob.	 USA	 Government	 Accountability	 Office	 (GAO)	 na	 http://www.gao.gov	 (dostęp,	

22.06.2017);	United	Nations	Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	the	Pacific,	PPP	
Policy,	Legal	and	Institutional	Frameworks	in	Asia	and	the	Pacific	na	http://www.unescap.
org	(dostęp,	22.06.2017).

56 Por.	P.	Patel,	Fuel	From	Waste’	(2007)	MIT	Technology	Review.
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• współpracę sektora publicznego z światem nauki i przedsiębiorcami mającą 
na celu w rozwój technologii nowych generacji57,

• rozwój czystych energii. 
Wydaje się, że PPP kluczowo prowadzą do nowej alternatywy w obszarze świad-
czenia usług publicznych wobec realizacji zadań opartych na formule tradycyj-
nych zamówień. Jak podkreślono, korzyści niefinansowe partnerstw ogólnie 
rozwinęły się w przyspieszone i zwiększone dostawy oraz pozytywne efekty ze-
wnętrzne, które mają wpływ na szersze społeczeństwo. Efekty są  wzmocnione 
przez planowanie i strukturyzację partnerstw z uwagi na ich wpływ na wydatki 
i prognozowane zobowiązania. Możliwe jest również ustalenie wpływu PPP na 
rozwój gospodarczy z uwzględnieniem planowania, realizacji, łagodzenia ryzy-
ka oraz właściwego rozwiązywania problemów związanych z polityką publiczną. 
W związku z tym partnerstwa powinny być uznawane za skuteczną alternatywę 
w dostarczaniu usług publicznych również ze względu na ich zdolność generowa-
nia licznych i korzyści niefinansowych.

Nadal jednak obserwuje się brak, lub niski poziom umiejętności kierowania roz-
wojem samej organizacji jaką jest partnerstwo. Wynika to zapewne z wielu czyn-
ników takich jak: wielość konkurencyjnych źródeł finansowania przedsięwzięć; 
brak wiedzy, która rodzi obawę przed wdrożeniem nowych rozwiązań finanso-
wych; niewystarczający przepływ informacji; duża ilość formalności potrzeb-
nych do zawarcia partnerstwa.

Należy zatem zdecydowanie zachęcać do korzystania z PPP, nie tylko w celu po-
pierania ich funkcjonowania na rynku wewnętrznym, ale ich roli w przynoszeniu 
korzyści niefinansowych. Zatem uwagi, oceny, przeprowadzone analizy studiów 
przypadku powinny determinować wybór między tradycyjnymi zamówieniami 
publicznymi a partnerstwami w dostarczaniu usług publicznych lub infrastruk-
turalnych.
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