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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1  zwanej dalej 

„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zwanym dalej „Urzędem” lub „UMWD” w zakresie realizacji 

w latach 2009 – 2012 przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego – zwanym dalej „PPP”.  

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 sierpnia 

2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 

2012 r., w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2, 

przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia działania podejmowane przez Urząd 

na rzecz wprowadzenia systemu PPP do realizacji zadań publicznych samorządu województwa.  Podjęta 

w badanym okresie próba wykonania w formule PPP przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i 

bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 342 zakończyła się bowiem niepowodzeniem. Natomiast, mimo 

stwierdzonych uchybień, pozytywna ocena działań na rzecz wyboru partnera prywatnego dla realizacji 

tego przedsięwzięcia, wynika m.in. z jego pilotażowego charakteru oraz rzetelnego zdiagnozowania przez 

Urząd przyczyn niepowodzenia, a nadto z sformułowania odpowiednich wniosków dla dalszego 

wdrażania formuły PPP do realizacji zadań drogowych. 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm., zwana dalej ustawą nowelizującą. 
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I. W latach 2009-2012 (I połowa) Samorząd Województwa Dolnośląskiego – zwany dalej Województwem, 

realizował projekty inwestycyjne w ramach 100 wyodrębnionych w planach wieloletnich (WPI i WPF3) zadań 

o łącznej planowanej wartości 4.027.653,4 tys. zł (do 2023 r.). Do realizacji w formule PPP w ww. okresie 

przewidziano jedno zadanie pn. „Pilotażowy program przebudowy i utrzymania dolnośląskich dróg wojewódzkich, 

realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”. W ramach tego zadania w 2011 r. przeprowadzono 

pierwszą – zakończoną niepowodzeniem, próbę wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa i bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od 10+233 do 22+180 (11,947 km) – 

w formule PPP” – zwanego dalej Przedsięwzięciem PPP. Program pilotażowy PPP wdrażany był przez 

Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK), jednostkę budżetową utworzoną do wykonywania zadań Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego w zakresie praw i obowiązków należących dla zarządcy dróg.  

Formuła PPP przewidziana została w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.,4 jako jeden 

z instrumentów finansowania przyjętych założeń polityki rozwoju dla m.in. pobudzenia infrastrukturalnych 

inwestycji sektora publicznego. Ograniczenie wykorzystania formuły PPP w badanym okresie wynikało m.in. 

z zapewnienia finansowania ujętych w WPF zadań pozadrogowych ze środków publicznych, w tym 

pochodzących z funduszy europejskich. Dodatkowo zauważyć w tym miejscu należy, iż Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego nie wykluczał też możliwości użycia formuły PPP w procesie dalszego rozwoju bazy medycznej. 

II. NIK pozytywnie ocenia przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań drogowych Województwa 

w formule PPP. W maju 2011 r. w strukturze DSDiK wyodrębniony został Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego. Spośród m.in. pracowników Urzędu w lipcu 2011 r. powołany został zespół zadaniowy dla 

konsultowania i opiniowania przedstawianych przez DSDiK rozwiązań organizacyjnych i prawnych dotyczących 

wdrażanego programu przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w formule PPP. Pracownicy Urzędu i DSDiK 

w badanym okresie brali udział w szkoleniach oraz korzystali z publikacji i materiałów informacyjnych 

dotyczących problematyki PPP. Ponadto, poprzez przystąpienie Województwa w sierpniu 2011 r. do Platformy 

współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Urząd (DSDiK) uzyskał wsparcie polegające m.in. na 

objęciu programu PPP na drogach wojewódzkich doradztwem firmy zewnętrznej w zakresie zamówienia 

publicznego przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

III. W ocenie NIK, pilotażowy program przebudowy i utrzymania dolnośląskich dróg wojewódzkich został 

przygotowany poprawnie pod względem formalnym, a przyjęta formuła PPP finansowania jego realizacji 

znajdowała prawno-ekonomiczne uzasadnienie.   

Program ten wpisywał się w założenia dokumentów strategicznych Województwa i w lipcu 2011 r. wprowadzony 

został do WPF. Wybór formuły PPP dla jego realizacji znajdował uzasadnienie m.in. w wynikach 

przeprowadzonej analizy „kosztów, zagrożeń i korzyści społecznych”, wskazujących na brak możliwości 

                                                           
3 Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętym uchwałą Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. ze zm. i zastąpionym Wieloletnią Prognozą Finansową 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego przyjętą uchwałą Sejmiku z dnia 19 stycznia 2011 r. ze zm. 

4 Przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r. 
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dostosowania stanu technicznego i użytkowego dróg wojewódzkich do wymaganych standardów5 w klasycznej 

formule ich finansowania z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego zadłużenia.  

Wszczęcie procedury zmierzającej do wyboru partnera prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia PPP 

poprzedzone zostało zleceniem wyspecjalizowanym firmom doradczym analiz w zakresie prawnej i ekonomicznej 

wykonalności (opłacalności) tego przedsięwzięcia, aspektu zaliczenia zobowiązań z tytułu PPP do długu 

publicznego oraz opracowań dotyczących dokumentacji przetargowej, w tym projektu umowy PPP. Koszty 

wynagrodzeń doradców zewnętrznych w związku z Programem PPP wyniosły łącznie 94,1 tys. zł6. NIK nie wnosi 

uwag do przeprowadzonych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania,  wyborów 

wykonawców oraz realizacji zamówionych usług doradczych ww. zakresie.  

Natomiast, w ocenie NIK, mankamentem w procesie przygotowania Przedsięwzięcia PPP, był brak wykonania 

analizy ryzyka - z uwagi m.in. na zasadność ustalenia optymalnej dla realizacji tego przedsięwzięcia alokacji 

(wyceny) ryzyk nieobligatoryjnych7 oraz ograniczenie jego realizacji do zdefiniowanego z góry niespełna 12-

kilometrowego odcinka drogi - z uwagi m.in. na brak możliwości wykorzystania ekonomicznego efektu skali przy 

realizacji przedsięwzięcia.  

IV. Ustalone warunki wynagrodzenia wykonawcy Przedsięwzięcia PPP zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym8, uzasadniały zastosowanie przepisów ustawy prawo zamówień 

publicznych9 do wyboru partnera prywatnego i umowy o PPP10. Przeprowadzone w trybie przetargu 

ograniczonego postępowanie nie doprowadziło jednak do wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy PPP. 

Zaproponowane przez wykonawców ceny (w przedziale od 46.948,7 tys. zł do  115.128.0 tys. zł) skalkulowane 

zostały bowiem na poziomie znacznie przewyższającym kwotę, którą zamawiający (DSDiK) zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie Przedsięwzięcia PPP (tj. kwotę 11.919,2 tys. zł).  

Zdaniem NIK wpływ na zaistniałą sytuację miał m.in. brak dostatecznie jednoznacznego opisu przedmiotu 

zamówienia oraz rzetelnego oszacowania jego wartości, przy jednoczesnym braku zastosowania optymalnego 

(rekomendowanego przez doradcę11 dla PPP) trybu negocjacji z ogłoszeniem  lub dialogu konkurencyjnego przy 

wyborze wykonawcy – partnera prywatnego i przeprowadzania analizy (optymalnej alokacji i wyceny) ryzyka 

w badanym Przedsięwzięciu PPP. 

                                                           
5 Wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 ze zm.), w tym 
m.in. 10-letniego okresu eksploatacji projektowanej nawierzchni drogi. 

6 Wymienione poniesione w badanym okresie łączne wydatki obejmowały wydatki na opracowanie dokumentacji dla projektu 
realizowanego w ramach PPP pn. „Remont i utrzymanie dróg wojewódzkich będących w zarządzie DSDiK” (60,3 tys. zł), 
opinii prawnej w przedmiocie zaliczenia do długu publicznego zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-
prywatnego (9,2 tys. zł) oraz na opracowania projektu umowy dla programu pilotażowego przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 342 w formule PPP wraz z doradztwem na etapie jej wdrażania (24,6 tys. zł).. 

7 Tj. przyjętych jako dodatkowe kryterium oceny ofert ryzyk w kategoriach innych niż ryzyko budowy i dostępności. 
8 Tj. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 100, ze zm.). 
9 Tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.). 
10 W zakresie nieregulowanym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
11 Firmę Collect Consulting Sp. z o. o. w opracowaniu dokumentacji dla projektu pn. „Remonty i utrzymanie dróg 

wojewódzkich będących w zarządzie DSDiK we Wrocławiu”. 
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Wartość przebudowy drogi wojewódzkiej nr 342 w ramach Przedsięwzięcia PPP oszacowana została 

bowiem na podstawie średniego kosztu 4 zadań remontowych wykonanych w ciągu tej drogi w latach 2008-

201012. W ocenie NIK, odstąpienie od wskazanej w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz 

praktykowanej przez DSDiK13 zasady określania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego, nie było w tym przypadku uzasadnione. Zwłaszcza w świetle braku 

tożsamości zakresu remontów wykonanych w ramach 3 (z 4) uwzględnionych w ww. szacunku zadań 

(w standardzie KR-3 ze zwymiarowanym zakresem robót budowlanych14) i planowanej w formule PPP 

przebudowy (przewidującej określenie stanu technicznego i podniesienie standardu drogi z KR-3 do KR-4).  

Identyfikacja przez przedsiębiorców zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 342 w ramach 

Przedsięwzięcia PPP na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (wskazującego m.in. na konieczność 

określenia stanu technicznego oraz zaprojektowania i wykonania konstrukcji drogi dla kategorii ruchu nie 

mniejszej niż KR-415) była przedmiotem licznych pytań zadanych zamawiającemu (DSDiK) w trakcie 

postępowania. W ocenie NIK, zgłaszane przez wykonawców problemy interpretacyjne wskazują na brak 

dostatecznej jednoznaczności opisu przedmiotu zmówienia w zastosowanym trybie i mogło stanowić przyczynę – 

niekorzystnej dla zamawiającego, kalkulacji cen ofertowych dla przebudowy drogi w zakresie szerszym od 

optymalnego dla realizacji Przedsięwzięcia PPP. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, iż skuteczne przeniesienie ryzyka w przedsięwzięciach 

PPP na partnera prywatnego ma miejsce wyłącznie w sytuacji, w której temu partnerowi grożą dostateczne 

konsekwencje finansowe. W wyniku kontroli badanego Przedsięwzięcia PPP stwierdzono natomiast, że 

konsekwencje finansowe przejęcia przez partnera prywatnego nieobligatoryjnych, a stanowiących jedno 

z kryteriów oceny ofert, ryzyk16 nie zostały wg ww. formuły określone w projekcie umowy PPP, tj. w zapisach 

tejże umowy nie przewidziano rozróżnienia dla stanów, w których partner prywatny przejmuje dane ryzyko 

nieobowiązkowe.  

Ponadto wybór do przebudowy w ramach badanego Przedsięwzięcia PPP odcinka drogi nr 342 w km od 

10+233 do 22+180, w ocenie NIK, nie znajdował ekonomicznego uzasadnienia. Wytypowana część drogi o 

                                                           
12 W tym: – w 2008 r. w miejscowości Szewce (na odcinku 1.207 mb -  za cenę 893.977,85 zł) i Osolin (na odcinku 2.592,00 

mb – za cenę 1.846,8 tys. zł); - w 2009 r. w Pręgowie (na odcinku 1.080,00 mb – za cenę 826,8 tys. zł) i w 2010 r. 
w Pręgowie (na odcinku 1.306,00 mb – za cenę 1.547,4 tys. zł). 

13 Także dla 4 zadań remontowych przeprowadzonych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w latach 2008-2010 na podstawie 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 
ze zm.). 

14 Za pomocą wykonanego przez zamawiającego przedmiaru. 
15 Zgodnie z standardami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 
ze zm.). 

16 W 5 zidentyfikowanych kategoriach (tj.:- ryzyka związanego z przygotowaniem przedsięwzięcia; - ryzyka związanego 
z przekazaniem składników majątkowych; - ryzyka ubezpieczenie składnika majątkowego przekazanego podmiotowi 
prywatnemu do realizacji przedsięwzięcia; - ryzyka legislacyjnego; - ryzyka siły wyższej), za przejęcie, których partner 
prywatny mógł uzyskać dodatkowo do 6 pkt w ocenie ofert.  
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długości 11,9 km zawierała bowiem odcinki wyremontowane w latach 2008-2010 (o łącznej długości 3,6 km)17, a 

w szczególności odcinek drogi o długości 1,3 km18, na którym zaplanowana w formule PPP przebudowa19 

miałaby mieć miejsce w okresie obowiązującej do października 2013 r. gwarancji udzielonej na prace remontowe 

przeprowadzone w 2010 r. Założenie poniesienia w ramach pilotażowego programu PPP w pierwszej kolejności 

wydatków (w kwocie oszacowanej na 1.577,8 tys. zł) na przebudowę i/lub podniesienie standardu 

wyremontowanych w latach 2008-2010 odcinków drogi nr 342, w tym częściowo objętych jeszcze gwarancją, nie 

może bowiem zostać uznane za zasadne wobec zdefiniowanych potrzeb remontowych w odniesieniu do 2.048 

km z 2.408 km dróg wojewódzkich20 oraz przyjętego założenia wykorzystania formuły PPP w celu ulepszenia 

stanu infrastruktury drogowej poprzez wykonanie większej liczby remontów bez dodatkowego negatywnego 

wpływu na dług publiczny21. Bez znaczenia dla oceny tego stanu pozostaje przy tym, przyjęte dla 

Przedsięwzięcia PPP, założenie finansowania zakresu przebudowy przez partnera prywatnego i jego spłaty ze 

środków budżetowych w okresie 11 lat. 

V. NIK pozytywnie ocenia natomiast działania podjęte przez służby Urzędu i DSDiK na rzecz identyfikacji i 

analizy przyczyn braku powodzenia realizacji badanego Przedsięwzięcia w formule PPP (unieważnienia 

przetargu). Wynikiem, tych działań było przedstawienie m.in. Zarządowi Województwa Dolnośląskiego 

rekomendacji dotyczących zmian w realizowanej koncepcji przebudowy i bieżącego utrzymania dróg 

wojewódzkich w formule PPP wskazujących m.in. na wykorzystanie efektu skali, podjęcie próby wyboru partnera 

prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz zapewnienie przestrzegania zasady kompleksowości 

programu PPP na drogach cyt.”[…] poprzez ograniczanie przebudowy do niezbędnych technicznych zabiegów, 

tak aby za dostępne środki dokonać jak największej ilości przebudów […]”. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu wnosi o: 

 
1. Wzmożenie działań nadzorczych, koordynacyjnych i kontrolnych22 nad przygotowaniem i wdrażaniem 

przez służby DSDiK kolejnych przedsięwzięć w ramach zadania pn. „Pilotażowy program przebudowy 

i utrzymania dolnośląskich dróg wojewódzkich, realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego”, dla zapewnienia optymalnego wykorzystania formuły PPP dla realizacji 

                                                           
17 W miejscowości Szewce w km 10+300 – 11+507 (2008 r.), Pęgów w km 14+400 – 15+480 (2009 r.)  oraz w miejscowości 

Pęgów ul. Główna w km 13+915 – 14+401 oraz 15+505 – 16+325 (2010 r.). 
18 W miejscowości Pęgów ul. Główna w km 13+915 – 14+401 oraz 15+505-16+325. 
19 W okresie do 31 grudnia 2012 przebudowa do podwyższonego standardu przewidzianego dla dróg o kategorii ruchu KR-4. 
20 Stan techniczny przyjęty jako punk wyjściowy do przedstawionej w grudniu 2010r.koncepcji wykonania zadań drogowych 

w PPP, zidentyfikowany został jako: - drogi niewymagające remontu (360 km); - drogi wymagające remontu w zakresie 
profilowania, warstwy konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (600 km); - drogi wymagające remontu w zakresie warstwy 
ścieralnej (848 km); - drogi wymagające remontu w zakresie utrwalenie powierzchniowego lub cienkiej warstwy ścieralnej 
(600 km).  

21 Tj. celu zidentyfikowanego w opracowaniu dokumentacji dla projektu pn. „Remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich 
będących w zarządzie DSDiK we Wrocławiu” wykonanym na zlecenie i w uzgodnieniu z DSDiK przez doradcę - Collect 
Consulting Sp. z o. o.  z siedzibą w Katowicach. 

22 O których mowa w art. 41 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1590 ze zm.).  
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merytorycznych i ekonomicznych celów tego Programu, w tym w szczególności poprzez 

zapewnienie: 

• pełnej identyfikacji, optymalnej alokacji i wyceny ryzyk w przedsięwzięciach PPP; 

• rzetelnego szacowania wartości zamówienia i wyboru optymalnego trybu wyłonienia partnera 

prywatnego dla realizacji przedsięwzięć PPP; 

• przeznaczenia do realizacji w ramach przedsięwzięć PPP odcinków dróg o długości 

umożliwiającej wykorzystanie ekonomicznego efektu skali oraz o stanie technicznym i okresie 

eksploatacji uzasadniającym przeprowadzenie przebudowy/remontu dróg (z wykluczeniem 

odcinków dróg wyremontowanych, a zwłaszcza objętych gwarancją w zakresie poprzednio 

prowadzonych remontów). 

2. Rozważenie możliwości powołania interdyscyplinarnego zespołu ds. PPP dla celów identyfikacji, 

planowania, przygotowania i realizacji pozadrogowych zadań Województwa w formule PPP.    

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK (w związku z art. 2 ustawy nowelizującej), 

oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i  wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych 

w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK (w związku z art. 2 ustawy nowelizującej), w terminie 7 dni 

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK (w związku z art. 2 ustawy 

nowelizującej), termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 


