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Wstęp.  
 
Przedsięwzięcia gospodarcze – relacja pomiędzy władzą publiczną a podmiotem 
prywatnym.  
 
Administracja jako władza publiczna ustanawia i przymusza do przestrzegania porządku 
publicznego, co uwaŜa się za jej pierwotną misję. Pierwsze skojarzenie koncentruje się w 
takim wypadku na wojsku, policji, wymiarze sprawiedliwości, fiskusie itp. Pamiętajmy 
jednak, Ŝe państwo w równym stopniu jest gwarantem przestrzegania reguł rządzących 
gospodarką. Jest arbitrem w stosunkach ekonomicznych. Ustanawia i przymusza do 
respektowania prawa gospodarczego (prawo konkurencji, pozwolenia, zezwolenia itp.). 
Niniejsze opracowanie dotyczy jednak szerszego aspektu funkcjonowania administracji. 
 
 
 

MoŜliwości 

WaŜnym zadaniem administracji jest świadczenie usług, kwalifikowanych jako usługi 
publiczne. Administracja moŜe bezpośrednio zarządzać obszarem, w ramach którego 
zobowiązana jest świadczyć usługi. MoŜe równieŜ zlecić administrowanie tymi usługami 
innym podmiotom: prywatno-prawnym jak i publiczno-prawnym. np. zarządzanie 
usługami komunalnymi lub transportu miejskiego.  
 
Partnerstwo publiczno-prywatne ma, choć pod róŜnymi nazwami, długą historię we 
Francji i w Wielkiej Brytanii. W modelu amerykańskim i jego innych anglosaskich 
odmianach (Kanada, Australia, Anglia), partnerstwo publiczno-prywatne przyjmuje często 
formułę BOT (Build, Operate, Transfer). Polega ona na tym, Ŝe: 

• podmiot prywatny dokonuje inwestycji w obszarze gospodarczym naleŜącym z 
zasady do sektora publicznego (np. budowa stadionu czy mostu), 

• eksploatuje go do osiągnięcia zwrotu inwestycji ale i zysku, 
• po upływie oznaczonego w umowie okresu przekazuje sektorowi publicznemu.  

Konsekwencją wolnego rynku i prawa konkurencji – fundamentalnych zasad prawa 
unijnego – są, w ramach „prywatyzacji” sektora publicznego, takie właśnie nowe 
rozwiązania prawne.  
 
Przedstawiciel Rządu, prezentując w Sejmie projekt ustawy o PPP (w czasie pierwszego 
czytania), wskazał na “rosnącą” popularność tej formy wykonywania zadań publicznych w 
Europie oraz obu Amerykach, a takŜe “zainteresowanie Komisji Europejskiej tą formą 
świadczenia” i stworzeniem “znacznie lepszych, przyjaznych warunków zasilania ze 
środków unijnych takŜe przedsięwzięć PPP” Wskazano jednocześnie, Ŝe “tylko w 
niektórych krajach istnieje specjalna regulacja prawna na mocy ustawy”. O zamiarze 
uregulowania tej problematyki w formie ustawy “zadecydował fakt, Ŝe nasze środowisko 
instytucjonalno-prawne nie jest środowiskiem przyjaznym dla partnerstwa publiczno-
prywatnego”. Brak jest właściwych regulacji w prawie podatkowym, prawie zamówień 
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publicznych oraz prawie finansów publicznych, w szczególności w zakresie 
“długookresowego planowania finansowego” oraz jasnego określenia, “które z tych 
zobowiązań mają charakter długu publicznego, a które nie.” 
 
Z tych właśnie powodów, przedmiotem regulacji objęto nie tylko moŜliwość zawierania 
umów o PPP, ale takŜe proces przygotowania PPP, zasady udziału podmiotu publicznego 
w przedsięwzięciu, tryb wyboru partnera prywatnego, przejęcie przedsięwzięcia a nawet 
szczególny tryb rozstrzygania ewentualnych sporów (wszystkie te sprawy w projekcie 
ustawy o PPP), a ponadto, w przepisach wprowadzających ustawę o PPP, wprowadzono 
rozwiązania pozwalające, zdaniem Rządu, zapewnić skuteczne podejmowanie nowych 
przedsięwzięć w tej dotychczas nie uregulowanej formie wykonywania zadań publicznych 
(zmiany w prawie: podatkowym, zamówień publicznych oraz finansów publicznych).1  
W obliczu osiągającego apogeum długu publicznego, partnerstwo publiczno-prywatne 
daje moŜliwość sięgnięcia po prywatne zasoby finansowe, których zwykle nie brakuje i 
które mogłyby słuŜyć do realizacji długofalowych projektów. W przełoŜeniu na liczby, 
potrzeby te osiągają setki miliardów euro. 
 
 
Trudności 

Zasadniczym problemem jest znalezienie właściwego modelu zabezpieczenia obu stron 
partnerstwa. Szczególnie wraŜliwym elementem takich umów jest polityczny czynnik w 
ocenie uŜyteczności społecznoekonomicznej. Pomimo, Ŝe ostateczna odpowiedzialność 
wobec obywateli-usługobiorców spoczywa po stronie publicznej, głównym zarzutem jest 
pozostawianie zbyt duŜego obszaru działania w gestii partnerów prywatnych. 
 
 
 
 
1. Czym jest partnerstwo publiczno – prywatne? Rola partnera prywatnego. 
 
 
Definicja 

Partnerstwo publiczno-prywatne to oparta na umowie o partnerstwie publiczno - 
prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słuŜąca realizacji 
zadania publicznego, jeŜeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie (zgodnie z 
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym2 
zwanej dalej ustawą o ppp). W odróŜnieniu od ustawy o organizacjach poŜytku 
publicznego, umoŜliwienie podmiotom prywatnym realizacji zadań sektora publicznego 
ma cel wyłącznie gospodarczy.  
PowyŜsza ustawowa definicja partnerstwa publiczno – prywatnego zawiera trzy 
podstawowe elementy tworzące ramy prawne współdziałania obu sektorów. Elementy te 
to:  

(i) umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym pomiędzy tymi podmiotami,  
(ii) realizacja zadania publicznego  
(iii) ustawowo określone zasady realizacji zadania publicznego.  

 
Pojęcie podmiotu publicznego oznacza w ustawie następujące podmioty: 
a)    organy administracji rządowej, 
b)    jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 
c)    fundusze celowe, 
d)    państwowe szkoły wyŜsze, 

                                                
1 źródło: opinia prawna na temat: rządowego projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 
3174) oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk 
sejmowy nr 3175) 
2 Dziennik Ustaw z dn. 6 września 2005, Nr 169, poz. 1420 
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e)    jednostki badawczo-rozwojowe, 
f)    samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
g)    państwowe lub samorządowe instytucje kultury, 
h)    Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, 
i)    państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i 
spółek handlowych. 
 
 
Rola partnera prywatnego 

Rola partnera prywatnego to przede wszystkim zapewnienie moŜliwości realizacji 
określonego zadania w sposób, który nie byłby moŜliwy, albo byłby o wiele trudniejszy do 
zastosowania zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 2 
ust. 2 ustawy o ppp partner prywatny poniesie w całości albo w części nakłady na 
realizację przedsięwzięcia lub zapewni ich poniesienie przez inne podmioty.  
Jest to jedno z podstawowych kryteriów rozróŜnienia pomiędzy wykonywaniem zadań 
sektora publicznego na zasadach wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych i 
na zasadach ustawy o ppp.  
 
 
Innowacyjność rozwiązań 

Ustawa o ppp daje stronom większą elastyczność co do sposobu finansowania inwestycji 
– zadanie moŜe bowiem zostać sfinansowane tak ze środków własnych partnera 
prywatnego jak i ze środków osoby trzeciej. Dodatkowym elementem nowatorskim 
wprowadzonym przez ustawę jest moŜliwość zapłaty przez podmiot publiczny 
wynagrodzenia na rzecz partnera prywatnego w sposób odmienny niŜ w przypadku 
ustawy o zamówieniach publicznych, o czym niŜej. 
  
Wprowadzono takŜe moŜliwość udziału podmiotu publicznego w takim partnerstwie nie na 
zasadach zlecenia zadania, lecz na zasadzie jego współrealizacji, a następnie 
współudziału w poŜytkach z eksploatacji. Taka forma działania podmiotów sektora 
publicznego jest całkowitym novum w polskim prawodawstwie, poniewaŜ poprzednio 
sektor publiczny mógł realizować zadania gospodarcze z udziałem podmiotami 
prywatnymi właściwie tylko na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień 
publicznych, czyli poprzez zlecanie określonego zadania. Przypadki gdy podmiot publiczny 
współdziałał na zasadach partnerskich z podmiotami prywatnymi były z reguły wynikiem 
procesów prywatyzacyjnych, których wynikiem było pozostawienie części własności w 
gestii sektora publicznego (przykładem moŜe być prywatyzacja sektora bankowego). 
 
Prywatyzacja ma na celu podniesienie efektywności zarządzania, nie zaś utrzymanie 
udziału podmiotów sektora publicznego w gospodarce na zasadzie przedsiębiorców. 
Celem regulacji ustawy o ppp jest umoŜliwienie realizacji określonych zadań publicznych 
w sposób bardziej elastyczny, niŜ gdyby odbywało się to na zasadach zamówień 
publicznych.  Zasadą realizacji przedsięwzięć na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych jest zapłata wynagrodzenia w formie pienięŜnej przez podmiot zamawiający 
po wykonaniu zamówienia na rzecz wykonawcy. Ustawa o ppp dopuszcza natomiast 
moŜliwości osiągania korzyści z eksploatacji inwestycji realizowanej w ramach 
partnerstwa publiczno – prywatnego oraz przeniesienia części ryzyka wspólnego 
przedsięwzięcia przez podmiot publiczny. Taki sposób rozwiązania w zakresie 
dysponowania środkami publicznymi jest w polskim ustawodawstwie całkowitym 
przełomem. 
 
 
 
 



Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
 

www.ofop.engo.pl 

5 

2. Zlecanie zadań publicznych – zmiany w dotychczasowym trybie. 

Zasadniczą zmianą jest przewaga korzyści dla interesu publicznego nad korzyściami 
wynikającymi z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia. Ustawodawca 
wprowadzając szerokie pojęcie „korzyści dla interesu publicznego” pozostawił pewien 
margines dla interpretacji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o ppp „korzyści” to w 
szczególności korzyści polegające na oszczędnościach w wydatkach podmiotu 
publicznego, podniesieniu standardu świadczonych usług lub obniŜeniu uciąŜliwości dla 
otoczenia co daje określone kierunki interpretacji pojęcia.  
 
Chodzi tu o umoŜliwienie takiej realizacji przedsięwzięć, która nie byłaby moŜliwa na 
podstawie innych przepisów – a w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych. 
Stąd teŜ ustawa o ppp odnosi się do ustawy prawo zamówień publicznych w sposób 
pośredni i w art. 14 stanowi, Ŝe do wyboru partnera prywatnego w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych. Zastosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych 
„odpowiednio”, a nie „wprost” oznacza, Ŝe podmiotom stosującym te przepisy przyznano 
prawo ich interpretacji w sposób w pewnym zakresie odmienny od interpretacji przepisów 
prawa zamówień publicznych. Oczywiście nie oznacza to dowolności.  
 
Trudno dzisiaj przewidzieć wszystkie konsekwencje takiego uregulowania, stanowiącego 
całkowicie nową jakość w polskim ustawodawstwie. Jak się wydaje moŜe to usprawnić 
procesy inwestycyjne chociaŜby przy ewentualnym oprotestowaniu wyboru partnera 
dokonanego przez podmiot publiczny. 
 
 
 
3. Relacja pomiędzy ustawą o ppp a ustawą o organizacjach poŜytku 
publicznego (ustawa o opp). Ewentualne zagroŜenia powstające na styku obu 
ustaw. 
 
W przypadku obu ustaw cel regulacji jest odmienny.  Ustawa o opp reguluje w 
szczególności zasady prowadzenia działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu 
wykonywania zadań publicznych, a więc działalności z natury innej niŜ działalność stricte 
zarobkowa. Ustawa o ppp reguluje zaś zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i 
partnera prywatnego w celu wykonania zadania o charakterze gospodarczym, a więc 
przede wszystkim zarobkowym. Jak zatem widać obszary regulacji obu ustaw są 
zasadniczo inne.  
 
 
Działalność niezarobkowa a działalność nastawiona na osiągnięcie zysku 

Ustawa o organizacjach poŜytku publicznego dotyczy co do zasady, sfery działalności 
niezarobkowej. Zgodnie z Art. 6. tej ustawy statutowa działalność organizacji 
pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w części obejmującej 
działalność poŜytku publicznego, nie jest, z zastrzeŜeniem art. 9 ust. 13, działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i moŜe być 
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Wyjątki od tej 

                                                
3 Art. 9. 1. Działalność odpłatna poŜytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, jeŜeli: 
 1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyŜsze 

od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub  
2)  wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności 

nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
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zasady są rzadkością. Zgodnie z  art. 4. ust. 1 ustawy o opp sfera zadań publicznych 
obejmuje wyczerpujący katalog zadań w zakresie: 
 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
1a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy uzyskali 

uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom 
wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 

 2) działalności charytatywnej; 
 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
 5) ochrony i promocji zdrowia; 
 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagroŜonych zwolnieniem z pracy; 
 8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i męŜczyzn; 
 9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

takŜe działań wspomagających rozwój demokracji; 
19) ratownictwa i ochrony ludności; 
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą; 
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
23) promocji i organizacji wolontariatu; 
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-23. 

 
Ustawa zaś o ppp dotyczy przede wszystkim sfery gospodarczej. Ustawa kształtuje 
relacje pomiędzy podmiotami prywatnymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a 
podmiotami publicznymi, którym działalność taka ma słuŜyć. Przedmiotem umowy o 
partnerstwie publiczno – prywatnym moŜe być zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ppp tylko 
„realizacja przedsięwzięcia”. Przedsięwzięciem zaś realizowanym na podstawie ustawy o 
ppp jest wyłącznie przedsięwzięcie ściśle zdefiniowane w art. 4 pkt. 4 4.  

                                                
4 Art. 4. UŜyte w ustawie określenia oznaczają: 
 4)  przedsięwzięcie - następujące działania: 

a) zaprojektowanie lub realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, 
b) świadczenie usług publicznych przez okres powyŜej 3 lat, jeŜeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub 

zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, 
c) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania 

miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłoŜonego 
przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeŜeli 
wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pienięŜnej przez podmiot 
publiczny, 
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Nie ma zatem, jak się wydaje, Ŝadnego obszaru w którym mogłoby dojść do zakłócenia 
realizacji zadań organizacji poŜytku publicznego wskutek funkcjonowania partnerstwa 
publiczno – prywatnego.  
 
 
4. Jakie znaczenie ma zniesienie maksymalnie 3 letniego okresu zlecania zadań 
publicznych organizacjom? 
 
W ustawie o ppp, zapis art. 4 pkt 4 lit. b określa okres świadczenia usług publicznych na 
minimum 3 lata. Wprowadzenie okresu minimum trzyletniego związane jest ze 
szczególnym znaczeniem inwestycji wykonywanych w trybie i na zasadach określonych w 
tej ustawie. Inwestycja taka z natury rzeczy będzie długoterminowa, co wiąŜe się takŜe z 
ryzykiem przedsięwzięcia. Przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy o ppp są: eksploatacja, 
utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, np. choćby 
eksploatacja obiektów uŜyteczności publicznej wybudowanych ze środków prywatnych.  
 
Ustawa o ppp kształtuje relacje między podmiotami sektorów prywatnego i publicznego 
na zasadzie partnerstwa, takŜe w zakresie ryzyka związanego z ewentualnymi stratami. 
Prawo zamówień publicznych natomiast nie zna i nie dopuszcza pojęcia ryzyka po stronie 
zamawiającego, czyli  podmiotu publicznego. W przypadku ppp, wydłuŜenie okresu 
świadczenia usług minimalizuje ryzyko nieuzyskania zakładanej rentowności.  
 
 
 
5. Jakie korzyści dla organizacji wprowadza ustawa? 
 
Podstawowa korzyść płynąca z wprowadzenia ustawy o ppp polega na zasadniczej 
zmianie podejścia ustawodawcy do relacji pomiędzy podmiotami pochodzącymi z róŜnych 
sektorów – publicznego i prywatnego. Bardziej elastyczne przepisy finansowania zadań 
publicznych przez podmioty prywatne, a takŜe dopuszczenie udziału podmiotów sektora 
publicznego do udziału w realizacji przedsięwzięcia gospodarczego z pewnością usprawni 
realizacje wielu przedsięwzięć słuŜących ogółowi społeczeństwa. Realizacja tych 
przedsięwzięć w innych warunkach byłaby niejednokrotnie w ogóle niemoŜliwa w relacji 
zamawiający – wykonawca. Istnieją bowiem strategiczne obszary gospodarki w których 
nie sposób wyobrazić sobie trwałego udziału własnościowego podmiotów prywatnych 
takie jak na przykład eksploatacja mostów czy stadionów. Obszary te dają jednak 
ogromne moŜliwości zarobkowania.  
 
Sfera zarobkowania poprzez działalność gospodarczą jest domeną podmiotów 
prywatnych, a  zadaniem podmiotów publicznych jest słuŜenie sprawności 
funkcjonowania państwa, nie zaś zarobkowanie. Dlatego teŜ źródłem utrzymania 
podmiotów sektora prywatnego jest zarobek uzyskiwany w zasadzie z przedsiębiorstwa, 
zaś podmiotów publicznych daniny publiczne przede wszystkim podatki. ZbliŜenie obu 
sfer nie zmniejsza róŜnic pomiędzy nimi, lecz słuŜy usprawnieniu ich funkcjonowania, 
zwłaszcza w przypadku podmiotów sektora publicznego.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
d) przedsięwzięcie pilotaŜowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagające 

realizację zadań publicznych, jeŜeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w 
przewaŜającej części ze źródeł innych niŜ środki podmiotu publicznego; 

(Ustawa z 28 lipca o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 6 września 2005, Nr 169, Poz. 1420) 
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6. Jakiego typu zadania mogą być zlecane w trybie partnerstwa publiczno – 
prywatnego? 
 
Zgodnie z art. 2. ust. 1 ustawy o ppp przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za 
wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego.  Przedsięwzięciem zaś zgodnie z art. 4 
pkt 4 tej ustawy mogą być tylko ściśle wymienione następujące działania: 
a)    zaprojektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, 
b)    świadczenie usług publicznych przez okres powyŜej 3 lat, jeŜeli obejmuje 
eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, 
c)    działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo 
zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na 
podstawie projektu przedłoŜonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego 
zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeŜeli wynagrodzenie partnera prywatnego 
nie będzie mieć formy zapłaty sumy pienięŜnej przez podmiot publiczny, 
d)    przedsięwzięcie pilotaŜowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, 
wspomagające realizację zadań publicznych, jeŜeli wynagrodzenie partnera prywatnego 
będzie pochodziło w przewaŜającej części ze źródeł innych niŜ środki podmiotu 
publicznego. 
 
 
 
7. Czy na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym mogą być 
zlecane małe zadania czy tylko duŜe inwestycje? 
 
Przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym nie dają podstaw do 
sformułowania rozróŜnienia zadań w odniesieniu do ich wartości czy teŜ znaczenia. 
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe z natury rzeczy partnerstwo publiczno - prywatne słuŜy 
rozwiązywaniu problemów, które trudno jest rozwiązać na podstawie innych przepisów. 
Oznacza to zazwyczaj, Ŝe zarówno wartość przedsięwzięć realizowanych w warunkach 
ustawy o ppp jak i ich społeczne znaczenie będą z reguły znaczne. W przeciwnym 
bowiem razie wystarczyłyby przepisy dotychczasowe, a wśród nich przede wszystkim 
ustawa prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja ta powstała we współpracy z Kancelarią „Jacek Bienias i Partnerzy Radcowie 
Prawni” specjalizującą się w zagadnieniach funkcjonowania NGO. 
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Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wspomaga rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie sprzyjających postaw społecznych 
wobec organizacji pozarządowych, budowanie ich rzetelnego wizerunku, rzecznictwo oraz 
wzmacnianie porozumień branŜowych i regionalnych. OFOP zrzesza ponad 130 
organizacji prowadzących swoją działalność na szczeblu lokalnym, regionalnym i 
ogólnopolskim, takŜe organizacji infrastrukturalnych. Organizacje członkowskie prowadzą 
działalność w róŜnych dziedzinach, co czyni Federację jedynym w swoim rodzaju 
ponadbranŜowym związkiem stowarzyszeń, fundacji i porozumień. 
 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
ul. Szpitalna 5 lok.5 
00-031 Warszawa 

tel: (22) 828 91 28 wew 135 fax: (22) 828 91 29 
www.ofop.engo.pl 
ofop@ofop.engo.pl 

 
 
 
Publikacja powstała w ramach projektu „Razem moŜna więcej” finansowanego z grantu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  
 
 

 


