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Pan 
Andrzej Pałucki 
Prezydent Miasta Włocławek 

 
 

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 Miasta Włocławek2, 

kontrolę w zakresie realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w latach 2009-

2012 (I półrocze).  

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 25 lipca 2012 r., 

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 603 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze Wystąpienie.  

NIK negatywnie ocenia działania Miasta na prawach powiatu - Włocławek (dalej: Miasto) związane 

z przedsięwzięciem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Nieprawidłowości w jedynym podjętym 

przedsięwzięciu „Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego” (dalej: „Budowa basenu”) wpłynęły na 

niepowodzenie negocjacji i niezrealizowanie go w formule PPP. W efekcie Miasto zrealizowało inwestycję 

w całości ze środków własnych, przyjmując na siebie wszystkie ryzyka związane z budową i eksploatacją obiektu. 

1. Działania Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadań w formule PPP były niezgodne ze Strategią – 

Lokalnym Programem Rozwoju Miasta Włocławek na lata do 2013 r., przyjętą uchwałą Rady Miasta z dnia 

28 sierpnia 2006 r. (dalej: Strategia do 2013 r.). Nie realizowano zadań, przewidzianych jako przedsięwzięcia 

z udziałem partnerów prywatnych, a jedyne zadanie podjęte w takiej formule nie było uwzględnione w przyjętej 

strategii jako przedsięwzięcie PPP.  

                                                           
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. 
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W Urzędzie Miasta w latach 2009-2012 (I półrocze) rozpatrywano 71 przedsięwzięć inwestycyjnych 

o łącznej wartości 635,7 mln zł, z których w formule PPP podjęto jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa basenu” 

o szacowanej wartości 19 mln zł. Zadanie „Budowa basenów” było przewidziane w Strategii do 2013 r., lecz nie 

zakładano udziału podmiotów prywatnych w tym przedsięwzięciu, wskazując jako źródła finansowania budżet 

Miasta oraz środki z Ministerstwa Sportu i Unii Europejskiej.  

Strategia do 2013 r. przewidywała zadanie „Propagowanie idei realizacji inwestycji w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego” (cel strategiczny I, cel operacyjny nr 3). Według wyjaśnień zastępcy 

Prezydenta Włocławka Jacka Kuźniewicza4, przykładem realizacji tego zadania jest inwestycja dotycząca budowy 

basenu. NIK zauważa jednak, że zadanie to miało polegać na identyfikacji zadań budżetowych (celów 

publicznych), które mogą zostać zrealizowane w ramach PPP oraz opracowaniu dokumentacji i analiz ryzyk. 

Takich działań nie podjęto i w efekcie nie osiągnięto oczekiwanych przez Strategię rezultatów w postaci nowych 

inwestycji z wykorzystaniem PPP. 

Nie zrealizowano także innych zadań, w których przewidziano udział partnerów prywatnych: zadania 

„Zabieganie o środki finansowe oraz prywatnych inwestorów, realizujących program zagospodarowania 

zbiornika” (wskazanego w celu strategicznym V „Zagospodarowanie turystyczne zbiornika włocławskiego”, cel 

operacyjny nr 1) oraz zadania „Realizacja inwestycji aktywizujących rozwój usług ponadlokalnych” (wskazanego 

w celu strategicznym VI „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności miasta jako ośrodka rozwoju regionalnego”, cel 

operacyjny nr 3 „Tworzenie warunków dla rozwoju usług oraz infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu 

ponadlokalnym”), w którym wymieniono 2 inwestycje o łącznej kwocie 32 mln euro z udziałem środków 

prywatnych. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjętej w grudniu 2011 r.5, wynika, że obecnie nie planuje się 

żadnych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

NIK zauważa, że Rada Miasta w uchwale z dnia 13 kwietnia 2007 r. uznała za celowe przystąpienie do 

aktualizacji Strategii do 2013 r., powierzając to zadanie Prezydentowi Miasta. Dotychczas nie przedłożono 

Radzie Miasta takiej aktualizacji. 

2. Prowadzenie spraw dotyczących przedsięwzięć PPP przyporządkowano Wydziałowi Rozwoju Miasta 

(§ 39 punkt 1.28 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek6). Zastępca Prezydenta Miasta Jacek 

Kuźniewicz wyjaśnił7, że problematykę PPP przypisano do stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Miasta, jednak ze względu na fakt, iż PPP są jedną z form wyboru wykonawcy zadań publicznych, to na etapie 

wyłaniania wykonawcy i prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych jednostką właściwą był Wydział Inwestycji 

i Zamówień Publicznych. Według § 40 punkt 1 ww. Regulaminu organizacyjnego do jego zadań należało m.in. 

kompleksowe przygotowywanie zadań inwestycyjnych, w tym wybór uczestników procesu inwestycyjnego, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem umów.  
                                                           
4 Pismo znak IZP.ZP.1710.2.2012 z dnia 18 lipca 2012 r.  
5 Uchwała Rady Miasta nr XVII/235/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. 
6 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/2011 Prezydenta Włocławka z dnia 28 lipca 2011 r.  
7 Pismo znak IZP.ZP.1710.2.2012 z dnia 17 maja 2012 r. 



 3

NIK zauważa, że w szkoleniach dotyczących problematyki PPP uczestniczyli pracownicy jednostek 

organizacyjnych Urzędu Miasta, które nie miały żadnego związku z tym obszarem zadań. W lutym 2012 r. 

w trzech szkoleniach pn. Partnerstwo publiczno-prywatne, prowadzonych w Bydgoszczy przez Elbląski 

Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o., uczestniczyło bowiem 2 pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska oraz 3 pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury. Zastępca Prezydenta Miasta 

Jacek Kuźniewicz wyjaśnił, że pracowników na szkolenia wyznaczali kierownicy poszczególnych komórek 

organizacyjnych, a ponadto szkolenia były prowadzone w 2012 r., czyli po zakończeniu postępowań w ramach 

PPP na budowę basenu. Według NIK, ww. wyjaśnienia wskazują na brak koordynacji w Urzędzie Miasta działań 

związanych z przygotowaniem wykwalifikowanej kadry pracowników zajmującej się problematyką PPP.  

W Urzędzie Miasta nie zostały opracowane procedury realizowania przedsięwzięć PPP, zarówno 

w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych8, jak i niewymaganych przepisami, ale wpływającymi na 

rzetelność i transparentność postępowania. 

3. Zadanie „Budowa basenu” jako przedsięwzięcie PPP zostało zaniechane na etapie postępowania 

w sprawie wyboru koncesjonariusza i ostatecznie zrealizowano je ze środków budżetu Miasta. Zadanie jako 

przedsięwzięcie PPP było niewłaściwie przygotowane, co miało wpływ na nieosiągnięcie celu, jakim było 

wybudowanie basenu z udziałem partnera prywatnego i bez zaangażowania środków własnych Miasta. 

3.1. Przedsięwzięcie „Budowa basenu” nie było poprzedzone analizami, które pozwoliłyby rzetelnie określić 

możliwości jego realizacji oraz przyjąć optymalne warunki postępowania o zawarcie umowy koncesji.  

Zadanie zostało powierzone Prezydentowi Miasta Uchwałą Rady Miasta z 27 sierpnia 2008 r. w sprawie 

realizacji tego zadania na nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej we Włocławku przy 

ul. Szpitalnej i Wysokiej w trybie koncesji na roboty budowlane9. W uzasadnieniu do uchwały, podpisanym przez 

Zastępcę Prezydenta Miasta Jacka Kuźniewicza, stwierdzono, że maksymalna ilość środków finansowych 

budżetu Miasta winna być przeznaczona na dofinansowanie zadań, które uzyskają wsparcie z programów 

europejskich i w związku z tym należy szukać innych możliwości finansowania budowy basenu tak, aby nie 

obciążać budżetu Miasta.  

Podejmując działania związane z tym zadaniem, nie opracowano jakichkolwiek udokumentowanych 

analiz, w tym dotyczących możliwych wariantów jego realizacji oraz formuły finansowania, wyboru 

najkorzystniejszego wariantu PPP (koncesja, umowa partnerstwa publiczno-prywatnego lub utworzenie spółki 

celowej) pod względem opłacalności i efektywności planowanego przedsięwzięcia. Wybór formuły PPP został 

dokonany także bez analiz sposobu podziału zadań i ryzyk między Miastem jako podmiotem publicznym 

                                                           
8 Zawartych w ustawach: z dnia 18 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczo–prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze 

zm.), z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej „PZP”; 
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.), dalej „ustawa o koncesji”. 

9 Uchwała Nr 74/XX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego 
„Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego”. 
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a podmiotem prywatnym. Zastępca Prezydenta Miasta Jacek Kuźniewicz wyjaśnił10, że na etapie wstępnym 

przeprowadzono analizę, jednak jej ocena nie była jednoznaczna, natomiast identyfikacji i wstępnej alokacji ryzyk 

dokonano „w sposób niesformalizowany, a analizy możliwości ryzyk były wstępne”.  

Nie dokonano ponadto analiz, na podstawie których należało ustalić okres zwrotu nakładów 

koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji – zgodnie z art. 24 ustawy o koncesji. 

Zastępca Prezydenta Miasta Jacek Kuźniewicz wyjaśnił11, że okres zwrotu nakładów finansowych przyjęto jako 

maksymalny okres wynikający z ustawy o koncesji, czyli 30 lat. Według NIK, takie działanie nie wypełniało 

dyspozycji ww. przepisu, ponieważ zakładany okres obowiązywania umowy koncesji w żaden sposób nie odnosił 

się do okresu zwrotu nakładów koncesjonariusza.  

NIK zauważa także, że w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia nie zidentyfikowano podmiotów 

mogących być zainteresowanymi tym projektem i w związku z tym nie skonsultowano z potencjalnymi 

koncesjonariuszami projektowanego przedsięwzięcia pod względem zakresu planowanej inwestycji. 

W ocenie NIK, nieopracowanie podstawowych analiz planowanego zadania inwestycyjnego już na 

wstepnym etapie ograniczyło możliwości powodzenia przedsięwzięcia i nie pozwalało na wybranie 

najkorzystniejszego wariantu realizacji zadania. O niewłaściwym przygotowaniu do podjęcia tego zadania 

świadczy m.in. fakt, że zadanie „Budowa basenów”, ujęte w Strategii – Lokalnym Programie Rozwoju Miasta 

Włocławek na lata do 2013 r., zakładało inny model realizacji i finansowania niż faktycznie podjęto w 2008 r. 

Niedokonanie z należytą starannością obliczenia szacunkowej wartości koncesji, czego wymagał art. 9 ust. 1 

ustawy o koncesji, spowodowało ponadto, że wskazana w ogłoszeniu o koncesji na roboty budowlane 

szacunkowa wartość koncesji w wysokości 19 mln zł nie miała podstawy w odpowiednim kosztorysie. W efekcie 

rozbieżności co do finansowania przedsięwzięcia były powodem niepowodzenia negocjacji o zawarcie umowy 

o koncesję, ponieważ Rada Miasta nie wyraziła zgody na finansowy udział Miasta.  

3.2. W ogłoszeniu o koncesji na roboty budowlane, opublikowanym w lipcu 2009 r., nie wskazano terminu 

wykonania przedmiotu koncesji. Art. 11 pkt 5 ustawy o koncesji wymaga takiego elementu ogłoszenia, o ile jest to 

podyktowane specyfiką zawieranej umowy koncesji. W opinii NIK planowane przedsięwzięcie miało taką 

specyfikę, bowiem zakładało wykonanie przedmiotu koncesji (zaprojektowanie i wybudowanie basenu), 

a następnie jego eksploatację. 

Opis przedmiotu koncesji nie odpowiadał wymogom art. 7 ustawy o koncesji, gdyż nie zawarto w nim 

odniesień do specyfikacji technicznej (m.in. nie wskazano wymagań dotyczących dokumentacji projektowej czy 

dokumentacji technicznej oraz zaleceń technicznych, w tym oczekiwanych materiałów i wyrobów budowlanych).  

NIK wskazuje także na nierzetelne określenie opisu potrzeb i wymagań koncesjodawcy, wymaganych 

przez art. 11 pkt 4 ustawy o koncesji. Elementy takiego opisu znalazły się w sekcji II ogłoszenia, jednak nie 

                                                           
10 Pisma znak IZP.ZP.1710.2.2012 z dnia 17 maja 2012 r. oraz z dnia 31 maja 2012 r.  
11 Pismo znak IZP.ZP.1710.2.2012 z dnia 18 lipca 2012 r.  
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określono np. wymagań dotyczących źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz wynagrodzenia dla 

koncesjonariusza (czy koncesjodawca przewidywał swój udział w finansowaniu, a jeśli tak to w jakim wymiarze, 

jaka była przewidywana forma wynagrodzenia dla koncesjonariusza), a także nie wskazano proponowanego 

przez Miasto okresu obowiązywania koncesji. W opinii NIK, ogłoszenie powinno precyzować takie kwestie, by 

potencjalni koncesjonariusze mieli możliwość podjąć racjonalną decyzję o zaangażowaniu się w przedsięwzięcie 

i spełnieniu oczekiwań zamawiającego.  

3.3. Negocjacje z konsorcjum, które złożyło wniosek, zakończyły się niepowodzeniem ze względu na 

niemożliwe do przyjęcia przez Urząd Miasta propozycje dotyczące sposobu finansowania przedsięwzięcia. 

W ocenie NIK, źródłem tego niepowodzenia był brak analiz przedrealizacyjnych, które stanowiłyby podstawę 

rzetelnego kosztorysu przedsięwzięcia, modelu finansowania i podziału ryzyk między Miastem a partnerem 

prywatnym, a także nieprecyzyjne i niepełne określenie wymagań w ogłoszeniu. 

Komisja, powołana do prowadzenia negocjacji, w dniu 20 maja 2010 r. przedłożyła Prezydentowi Miasta 

wniosek o odwołanie przedmiotowego postępowania, powołując się na zapis w części VI.2 pkt 6.3 ogłoszenia, 

według którego koncesjodawca odwołuje postępowanie o udzielenie koncesji, jeżeli wystąpiła zmiana 

okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu koncesji nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że w toku 

negocjacji ustalono, że niemożliwym jest wybudowanie takiego obiektu bez wsparcia finansowego Miasta, 

a wykonawca proponował „częściową zapłatę w wysokości 25 mln zł oraz 6-letni okres eksploatacji”. Rada Miasta 

nie wyraziła zgody na częściowe finansowanie budowy basenu w trybie koncesji i zadecydowała o budowie 

obiektu ze środków budżetowych.  

NIK zauważa, że podstawa odwołania postępowania była niezgodna ze stanem faktycznym. Kwestia, 

czy pod względem ekonomicznym jest możliwe sfinansowanie takiego obiektu bez udziału środków Miasta jako 

koncesjodawcy i jaki byłby szacunkowy okres zwrotu nakładów poniesionych przez koncesjonariusza, powinna 

być przeanalizowana na etapie przygotowywania przedsięwzięcia. Nie były to okoliczności, których nie można 

było przewidzieć, lecz efekt zaniechań i nierzetelnego przygotowania się do przedsięwzięcia. Dodatkowo należy 

zauważyć, że Urząd Miasta prowadził wcześniej postępowanie na udzielenie koncesji na roboty budowlane 

(wszczęte we wrześniu 2008 r. w trybie przepisów PZP) dotyczące tego samego przedsięwzięcia. Postępowanie 

to zostało unieważnione12 z powodu niemożności uzgodnienia stanowisk z kandydatem na koncesjonariusza. 

W ocenie NIK doświadczenia tego pierwszego postępowania pozwalały na lepsze przygotowanie nowego 

postępowania. Tymczasem nowe ogłoszenie z lipca 2009 r. zawierało niemal identyczne warunki postępowania 

(zmieniono jedynie szacunkową wartość przedmiotu zamówienia z 24 mln zł na 19 mln zł oraz zmniejszono 

przewidywaną powierzchnię niecki basenu z 462,5 m2 do 400 m2, a także zmieniono kryteria udzielenia 

zamówienia poprzez dodanie kryterium „płatność koncesjodawcy”). Nie skorygowano założeń przedsięwzięcia 

mimo wiedzy wynikającej z poprzednich negocjacji, w trakcie których potencjalny oferent przedstawił kwestię 

                                                           
12 Decyzją Pana Prezydenta z dnia 5 maja 2009 r. 
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częściowego współfinansowania inwestycji przez Miasto (wobec tej propozycji przedstawiciele Miasta stwierdzili, 

że nie ma takiej możliwości).  

NIK zauważa, że zakres negocjacji wykraczał poza określenie przedmiotu koncesji wskazane 

w ogłoszeniu o koncesji, dotyczy to m.in. propozycji rozszerzenia obiektu o nieprzewidziane w ogłoszeniu 

elementy (korty tenisowe, teren pod lodowisko).  

4. Wobec niepowodzenia przedsięwzięcia w formule PPP Miasto zrealizowało je z własnych środków. NIK 

zauważa, że było to sprzeczne z pierwotnymi założeniami, by nie angażować środków własnych.  

W wyniku postępowania w trybie przepisów PZP zawarto w dniu 26 kwietnia 2010 r. umowę na budowę 

basenu. Postępowanie to prowadzono mimo, że nie zostało odwołane postępowanie o zawarcie umowy koncesji, 

wszczęte w lipcu 2009 r. (to nastąpiło dopiero w maju 2010 r.). 

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 15 czerwca 2012 r. wydatkowano na to zadanie inwestycyjne 

20 182 712,28 zł. Kwota ta nie obejmowała pozostającej do wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej pomieszczeń ajentów o wartości szacunkowej 503 212,27 zł i brakującego wyposażenia 

pomocniczego basenu o wartości szacunkowej 135 996,18 zł. 

5. Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 213 ustawy o NIK, Najwyższa Izba 

Kontroli przedstawia następujące wnioski: 

1) podejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięć PPP w oparciu o rzetelne analizy, dające 

podstawy do określenia najkorzystniejszych warunków realizacji takich przedsięwzięć, 

2) kierowanie na szkolenia dotyczące problematyki PPP pracowników wykonujących zadania 

z tym związane.  

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie art. 62 

ust. 114 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Prezydenta 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. 

Stosownie do art. 61 ust. 115 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, 

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

w tym wystąpieniu. 

                                                           
13 Patrz przypis 3. 
14 Patrz przypis 3. 
15 Patrz przypis 3. 
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W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się – stosownie 

do art. 62 ust. 216 ustawy o NIK – od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyższych zastrzeżeń. 

 

Dyrektor Departamentu Gospodarki, 

   Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

          (-) Andrzej Otrębski 

 

                                                           
16 Patrz przypis 3. 
 


