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Pani 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 

 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli1 przeprowadziła w Urzędzie m.st. Warszawy2, 

kontrolę realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP) w okresie od 2009 r. 

do końca sierpnia 2012 r.  

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 18 października 

2012 r., Najwyższa Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do 

art. 603 ustawy o NIK, przekazuje Pani Prezydent niniejsze Wystąpienie. 

1. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Urząd Miasta4 przedsięwzięć w systemie 

PPP w kontrolowanym okresie. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w postępowaniach o zawarcie umowy 

koncesji. NIK wskazuje także na niską skuteczność działań Urzędu Miasta związanych z realizacją swych zadań 

w  systemie PPP w stosunku do przyjętych założeń. 

W latach 2009-2012 w Urzędzie Miasta zainicjowano 6 projektów PPP, spośród których zawarto jedną 

umowę koncesji (usługi świadczone statkiem „Lubecki”), w jednym projekcie trwała procedura wyboru partnera 

prywatnego, 3 przedsięwzięcia były w fazie przygotowania, a w jednym odstąpiono od formuły PPP (projekt 

likwidacji odpadów komunalnych). Minimalna wartość 5 projektów została oszacowana na kwotę 1 095 mln zł.  

W tym samym okresie rozpatrywano i przygotowywano 829 projektów inwestycyjnych poza systemem PPP 

o łącznej wartości 12 805 mln zł. 

                                                           
1  Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
2  Dalej: Urząd Miasta. 
3  W związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 

1482 – dalej ustawa o zmianie ustawy o NIK), w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują przepisy 
ustawowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

4 Biorąc pod uwagę zarówno działania Urzędu Miasta, jak i innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy. 
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2. W okresie objętym kontrolą wszczęto dwa postępowania o zawarcie umowy koncesji. Dotyczyły one 

przedsięwzięć: Świadczenie usług polegających w szczególności na odbudowie oraz wykorzystaniu statku 

„Lubecki” do wykonywania usług publicznego pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego, w tym usług 

z zakresu edukacji, kultury, opieki nad zabytkami i promocji, pn. „Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem 

bocznokołowym Lubecki ex. Warmia”, realizowanych w ramach udzielonej koncesji na usługi (dalej: Statek 

„Lubecki”) oraz Budowa i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia (dalej: Wiaty 

przystankowe). 

NIK nie zgłasza uwag do działań przygotowujących poszczególne przedsięwzięcia, w tym do zakresu 

dokonanych analiz opłacalności i podziału ryzyk. NIK ujawniła nieprawidłowości w postępowaniach o zawarcie 

umowy koncesji.  

2.1. NIK ocenia pozytywnie zagospodarowanie statku „Lubecki” przy współpracy z partnerem prywatnym. 

Natomiast w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji NIK stwierdziła naruszenie obowiązujących przepisów. 

Postępowanie koncesyjne, wszczęte ogłoszeniem o koncesji na usługi w dniu 15 grudnia 2010 r., było 

prowadzone przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.  

Wybór formuły PPP w postaci koncesji na usługi przy realizacji powyższego projektu został dokonany 

przez Zarząd Mienia po wykonaniu analiz, które wykazały tę formułę jako najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji, 

w dniu 2 kwietnia 2012 r. nastąpiło zawarcie umowy koncesji, w której jako przedmiot koncesji określono 

odbudowę oraz wykorzystanie statku do świadczenia usług. Umowa został zawarta na 15 lat, a  wynagrodzeniem 

było prawo koncesjonariusza do pobierania i zatrzymania korzyści z wykonywania przedmiotu koncesji.  

W ogłoszeniu, a następnie w Opisie Warunków Koncesji, wśród kryteriów oceny ofert pominięto 

kryterium podziału pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym zadań i ryzyk związanych 

z przedsięwzięciem, które było wymagane przez art. 6 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno-prywatnym5 (dalej: ustawa o ppp). Dyrektor Zarządu Mienia Hanna Jakubowicz 

wskazała w wyjaśnieniach6 przepisy art.  17 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi7 (dalej: ustawa o koncesji) jako podstawę ustalenia kryteriów oceny ofert oraz stwierdziła, 

że doradca prawny przyjął iż ze względu na treść art. 4 ust. 1 ustawy o ppp, przepis art. 17 ust. 3 ustawy 

o koncesji jest szczególnym w stosunku do art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o ppp. NIK wskazuje, że art. 4 ust. 1 ustawy 

o ppp odsyła do przepisów ustawy o koncesji jedynie w zakresie, nieuregulowanym w ustawie o ppp. Przyjmując, 

że przedsięwzięcie Statek „Lubecki” było przedsięwzięciem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ppkt b ustawy o ppp, 

co zostało stwierdzone w pkt. 5.1. umowy koncesji, miały zastosowanie wymogi określone a w art. 6 ustawy 

o ppp. 

                                                           
5 Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.  
6 Pismo znak ZMW/13/5816/2012/MM z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
7 Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm. 
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NIK zauważa też, że okres umowy koncesji został określony na podstawie normatywnego okresu 

amortyzacji taboru pływającego (nie dłużej niż 15 lat), co nie było zgodne z art. 24 ustawy o koncesji. Przepis ten 

stanowi, że okres, na który zostaje zawarta umowa koncesji, powinien uwzględniać zwrot nakładów 

koncesjonariusza. Według NIK, przyjęcie okresu koncesji jako równego okresowi amortyzacji majątku nie 

wypełniało dyspozycji tego przepisu, ponieważ zakładany okres obowiązywania umowy koncesji w żaden sposób 

nie odnosił się do okresu zwrotu nakładów koncesjonariusza. 

W Opisie Warunków Koncesji wskazano kryteria oceny ofert, które nie były podane w ogłoszeniu 

o zawarcie umowy koncesji. Ogłoszenie o zawarcie umowy koncesji określało 5 kryteriów oceny: stosunek 

nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez koncesjonariusza do wysokości wkładu własnego 

m.st. Warszawy, wysokość opłat pobieranych przez koncesjonariusza z tytułu świadczenia usług w ramach 

określonych kategorii rejsów, wysokość rekompensaty obowiązków publicznych należnej koncesjonariuszowi od 

koncesjodawcy z tytułu stosowania opłat ulgowych dla wybranych grup pasażerów, doświadczenie 

zainteresowanych podmiotów, czas realizacji przedmiotu koncesji w zakresie usługi odbudowy statku. W Opisie 

Warunków Koncesji określono 3 kryteria: wysokość współfinansowania nakładów inwestycyjnych ze środków 

oferenta, oczekiwania co do zakupu przez koncesjodawcę określonej ilości rejsów oraz własność statku (żądanie 

przeniesienia własności statku na koncesjonariusza). O ile dwa pierwsze kryteria można uznać za odpowiadające 

kryteriom uwzględnionym w ogłoszeniu, o tyle kwestia przeniesienia prawa własności statku na koncesjonariusza 

nie była uwzględniona w ogłoszeniu. W ogłoszeniu o koncesji (w sekcji II: Przedmiot koncesji) stwierdzono, że 

statek po rozwiązaniu umowy koncesyjnej lub wygaśnięciu zawartej umowy koncesji będzie podlegał 

obowiązkowi zwrotu do m.st. Warszawa. Dyrektor Zarząd Mienia Hanna Jakubowicz  wyjaśniła8, że przejęcie 

statku przez koncesjonariusza nie było brane pod uwagę przez Miasto przed podjęciem negocjacji. W trakcie 

negocjacji z koncesjonariuszami okazało się, że większość jest zainteresowana przejęciem statku 

po zakończeniu wykonywania usług i należało liczyć się z tym, że żaden z armatorów nie złoży oferty, jeśli taka 

możliwość nie pojawi się w umowie. W ocenie NIK działania Urzędu Miasta nie spełniały wymogu art. 6 ustawy 

o koncesji, według którego koncesjodawca przygotowując i prowadząc postępowanie o zawarcie koncesji, jest 

obowiązany zapewnić równe i niedyskryminacyjne traktowanie zainteresowanych podmiotów, działać w sposób 

przejrzysty oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Ponadto, zdaniem NIK, przedsięwzięcie 

przygotowano nierzetelnie, bowiem nie zidentyfikowano podmiotów mogących być zainteresowanymi tym 

projektem i  nie skonsultowano z potencjalnymi koncesjonariuszami zakresu współpracy w tym przedsięwzięciu.  

NIK wskazuje też na istotne omyłki pisarskie w treści umowy koncesji, które dotyczyły regulacji 

możliwości przejęcia statku na własność (jak wyjaśniono9, powołany w pkt 6.4 pkt 19.16 należy rozumieć jako 

                                                           
8 Pismo znak ZMW/13/5816/2012/MM z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
9 Pismo znak ZMW/13/5816/2012/MM z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
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19.17, a powołany w pkt. 19.12 pkt 19.17 jako 19.16.). Błędy te zostały skorygowane przez strony umowy w dniu 

10 września 2012 r.10. 

2.2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji, dotyczącej przedsięwzięcia Wiaty przystankowe było 

prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią 

Prezydent. W wyniku prowadzonych analiz w dniu 18 maja 2010 r.11 zostało opublikowane ogłoszenie o koncesji. 

ZTM zaakceptował 5 kandydatów na koncesjonariuszy i po przeprowadzeniu negocjacji zaprosił ich w dniu 

25 lipca 2012 r. do złożenia ofert. Termin złożenia ofert wyznaczono do 8 października 2012 r., a następnie 

przedłużono do 15 października 2012 r. 

W ogłoszeniu, wśród kryteriów oceny ofert, pominięto kryterium podziału pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem, które było wymagane przez 

art. 6 ust. 2  pkt 1 ustawy o ppp. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Leszek Ruta wyjaśnił12, że 

postępowanie było realizowane w oparciu o ustawę o koncesji, a nie w oparciu o ustawę o ppp i w ocenie ZTM 

nie miały tu zastosowania przepisy ustawy o ppp. NIK wskazuje, że według art. 1 ust. 2 ustawy o ppp 

przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale 

zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Jeżeli przedsięwzięcie było realizowane 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, to zgodnie z art. 1 ustawy o ppp strony obowiązane były stosować 

zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach tego partnerstwa, określone w ww. 

ustawie. Art. 4 ust. 1 ustawy o ppp odsyła do ustawy o koncesji jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

o ppp. Ze względu na to, że ogłoszenie o koncesji w przedmiotowym postępowaniu nie określało jakichkolwiek 

warunków dotyczących podziału ryzyk, a w kwestii podziału zadań stwierdzało, że „zakres zadań 

koncesjonariusza będzie przedmiotem negocjacji i zostanie ostatecznie doprecyzowany w opisie warunków 

koncesji”, NIK nie rozstrzyga, czy to przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem PPP w rozumieniu ustawy o ppp. 

Dopiero bowiem wynegocjowane warunki umowy koncesji przesądzają, czy koncesja ma charakter 

przedsięwzięcia PPP, czy też nie. Jednak biorąc pod uwagę, że na etapie wszczęcia postepowania Urząd Miasta 

dopuszczał taki podział zadań i ryzyk, który miałby cechy przedsięwzięcia PPP, należało uwzględnić wśród 

kryteriów oceny ofert warunki, wskazane w art. 6 ustawy o ppp. 

3. NIK nie zgłasza uwag do działań przygotowujących kolejne przedsięwzięcia PPP, w tym do zakresu 

działań analitycznych na etapie ich identyfikowania i planowania.  

W okresie objętym kontrolą Urząd Miasta zainicjował przedsięwzięcia: budowa ogólnodostępnych 

parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego (dalej: Parkingi), dostarczenie i zarządzanie lokalami 

mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich (dalej: Mieszkania), modernizacja oświetlenia na 

                                                           
10  Wyjaśnienie Prezydent m.st. Warszawy znak PP.1710.10.2012.EKO z dnia 16 listopada 2012 r.  
11  Sprostowanie tego ogłoszenia zamieszczono w dniu 25 czerwca 2010 r. i dotyczyło ono sposobu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu koncesyjnym i przesunięcia terminu składania wniosków. 
12  Pismo znak ZTM-PI-KJA-6055-3-70-12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
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wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy (dalej: Latarnie) oraz modernizacja i rozbudowa Zakładu 

Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych z udziałem partnera prywatnego (dalej: ZUSOK). 

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji, dotyczące przedsięwzięcia  Parkingi, zostało wszczęte 

w dniu 2 października 2012 r. publikacją ogłoszenia. Dokumentacja niezbędna do wszczęcia tego postępowania 

miała zostać wykonana w terminie do dnia 16 marca 2012 r., lecz faktycznie została złożona dnia 12 marca 

2012 r. Od tego czasu trwały prace nad przygotowaniem ogłoszenia dotyczącego tego projektu PPP (w dniu 

7 lipca 2012 r. złożona została przez Biuro Obsługi Inwestorów (BOI) w Biurze Zamówień Publicznych 

dokumentacja wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania). Według stanu na dzień 29 sierpnia 2012 r. nie 

opublikowano jeszcze ogłoszenia na koncesję dotyczącą parkingów podziemnych13.  

Przedsięwzięcie ZUSOK planowano jako projekt PPP z udziałem środków Unii Europejskiej, jednak 

przygotowane analizy (Studium Wykonalności) zakładały dochody na takim poziomie, że projekt nie kwalifikował 

się do ubiegania o dofinansowanie z funduszy UE. Zespół Koordynujący m.st. Warszawy podjął w dniu 

14 grudnia 2010 r. decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia ZUSOK  z udziałem partnera prywatnego 

i podjęciu działań zmierzających do jego wdrożenia w inny sposób przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

Sp. z o.o. 

Pozostałe przedsięwzięcia były na etapie analiz i przygotowania ich koncepcji.  

4. W ocenie NIK dotychczasowe efekty działań związanych z realizacją zadań w formule PPP są 

niewspółmierne do zaangażowanych środków.  

W latach 2009-2012 (do zakończenia kontroli NIK) m. st. Warszawa wszczęło 2 przedsięwzięcia PPP, 

a zawarło jedną umowę koncesji. W odniesieniu do założeń, przyjętych przez Urząd Miasta w 2009 r., jest to 

liczba niewielka, bowiem w lutym 2009 r. Miasto wyłoniło 14 przedsięwzięć, które miały być przedstawione 

doradcom do analizy pod kątem celowości i opłacalności zastosowania formuły PPP. NIK zauważa, że w tym 

celu Miasto zawarło w 2009 r. 4 umowy ramowe z doradcami.  Do końca I półrocza 2012 r. na prace doradcze 

w zakresie projektów PPP wydatkowano kwotę 2 311 tys. zł, a według stanu na 25 lipca 2012 r. pozostawała do 

zapłacenia kwota 2 200 tys. zł za prace doradcze dotyczące przedsięwzięcia Mieszkania (nie odebrano jeszcze 

żadnego etapu) i 987 756 zł za prace doradcze dotyczące przedsięwzięcia Parkingi (za III etap prac). 

5. NIK wskazuje na nieuporządkowaną organizację działań związanych z przygotowaniem i realizacją 

przedsięwzięć PPP.   

Według Regulaminu Urzędu Miasta14 zadania związane z opracowywaniem projektów ofert 

inwestycyjnych i koordynacją przedsięwzięć w ramach PPP były przypisane do  BOI. Na podstawie Regulaminu 

organizacyjnego BOI, wprowadzonego zarządzeniem nr 3725/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 

                                                           
13  Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Z-cy Dyrektora BOI Pawła Pawłowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
14 Zarządzenie nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania 

regulaminu organizacyjnego Urzędu m. st. Warszawy ze zmianami. 
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5 października 2009 r., w BOI utworzono Wydział Obsługi Inwestorów i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, do 

którego należało m.in. przygotowywanie projektów i koordynacja przedsięwzięć realizowanych w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego, a w szczególności prowadzenie etapu doradztwa do projektów PPP, analiza 

prawna i ekonomiczna oferty partnerów prywatnych,  prowadzenie negocjacji,  monitoring postępu realizacji 

harmonogramów projektów PPP (§ 7 ust. 4 Regulaminu). Zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu organizacyjnego BOI 

do zadań tego Wydziału należała też współpraca z komórkami wewnętrznymi BOI, jednostkami organizacyjnymi 

m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy wspierającymi proces realizacji inwestycji w formule 

PPP. 

Pomimo takich uregulowań, także inne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta podejmowały realizację 

przedsięwzięć PPP (dotyczy to Statku „Lubecki” oraz Wiat przystankowych).  

Zespół Koordynujący m.st. Warszawy w dniu 14 lutego 2012 r. zarekomendował, by „jednostką wiodącą 

przy realizacji projektów z udziałem partnera prywatnego było Biuro Obsługi Inwestorów, przy wsparciu biur 

merytorycznych w poszczególnych projektach od etapu prowadzenia analiz przedrealizacyjnych do etapu 

postępowania na wybór partnera prywatnego”. W dniu 3 września 2012 r. nastąpiło przekształcenie BOI na Biuro 

Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  

W Urzędzie Miasta nie wprowadzono wewnętrznych procedur realizacji przedsięwzięć PPP.  Propozycje 

opisu procesów dotyczących tej problematyki zostały sporządzone w lutym 2010 r., a po ww. rekomendacji 

Zespołu Koordynującego zostały w lutym 2012 r. zaktualizowane. Do zakończenia kontroli nie zatwierdzono tych 

procedur.  

6. Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 215 ustawy o NIK, Najwyższa Izba 

Kontroli przedstawia następujące wnioski: 

1) uwzględnianie w postępowaniach o zawarcie umów koncesji, dotyczących postępowań PPP 

w rozumieniu ustawy o ppp,  wymogów dotyczących kryteriów oceny ofert wynikających 

z art. 6 ustawy o ppp, 

2) zapewnienie w postępowaniach o zawarcie umów koncesji niedyskryminacyjnego traktowania 

zainteresowanych podmiotów poprzez rzetelne przygotowanie opisu potrzeb i wymagań 

koncesjodawcy i uwzględnienie wszystkich warunków wskazanych w ogłoszeniu o koncesji na 

kolejnych etapach postępowania.   

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie 

art. 62 ust. 116 ustawy o NIK, zwraca się do Pani Prezydent o nadesłanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych 

działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                           
15 Patrz przypis 3. 
16 Patrz przypis 3. 
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Stosownie do art. 61 ust. 117 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Pani Prezydent prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym 

wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się – stosownie 

do art. 62 ust. 2 18 ustawy o NIK – od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyższych zastrzeżeń. 

 

Dyrektor Departamentu Gospodarki, 

   Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

            (-) Andrzej Otrębski 

                                                           
17 Patrz przypis 3. 
18 Patrz przypis 3. 
 


