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I. Streszczenie
Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego projektów szkoleniowodoradczych z obszaru zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
realizowanych w ramach Działania 2.2 PO WER. Celem badania była analiza uwarunkowań
zaangażowania MŚP w rynek zamówień publicznych i przedsięwzięcia z zakresu PPP oraz ocena
projektów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na gotowość MŚP do współpracy z publicznymi
zamawiającymi. Badanie było prowadzone za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych i
objęło 100 przedsiębiorców (w większości uczestników badanych projektów). Ponadto
przeprowadzono 20 wywiadów z osobami zaangażowanymi w realizację projektów po stronie PARP
i beneficjentów.
1) Zamówienia publiczne
Osiąganie celów Działania 2.2 PO WER
Celem realizowanych projektów było dostarczenie przedsiębiorcom sektora MŚP wiedzy z zakresu
zamówień publicznych, co miało prowadzić do zwiększenia poziomu konkurencyjności
przedsiębiorstw, a to z kolei miało się przełożyć na wzrost ich aktywności na rynku zamówień
publicznych.
Tak przedstawione cele projektu udało się osiągnąć częściowo. Z całą stanowczością można stwierdzić,
że wskutek skorzystania przez przedsiębiorstwa ze wsparcia doszło do wzrostu ich konkurencyjności
w rozumieniu nabycia przez nie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie na
rynku zamówień publicznych. Jednocześnie jednak nie odnotowano zmian w poziomie aktywności
firm na tym rynku. Nie doszło do zwiększenia intensywności działania na rynku firm już na nim
obecnych, które stanowiły większość odbiorców wsparcia. Z kolei firmy nieaktywne rzadko decydowały
się podjąć działania na rynku zamówień publicznych po udziale w projekcie, a z spośród tych, które
takie próby podjęły, część – w wyniku braku sukcesów – zdecydowała już o zaprzestaniu tej aktywności.
Brak wyraźnych efektów w postaci wzrostu aktywności MŚP na rynku zamówień publicznych wynika
z tego, że wiedza z zakresu Pzp ma niską rangę w stymulowaniu tej aktywności. Kluczowe dla
aktywności bariery rynku zamówień publicznych są ulokowane w innych obszarach. Co ważne, są to
obszary nie podlegające łatwym przekształceniom w wyniku samodzielnych działań przedsiębiorców
lub wręcz takie, gdzie ewentualne zmiany w żadnym stopniu nie są powiązane z działaniami
wykonawców.
Niska aktywność przedsiębiorstw MŚP na rynku zamówień publicznych wynika przede wszystkim
z ograniczonych zasobów finansowych (np. nie mają środków, aby wpłacić wadium, nie mają środków,
aby finansować realizację długotrwałych projektów1, nie dysponują referencjami na projekty o
wymaganej wartości). Do udziału w rynku zniechęcają również: nierówna pozycja wykonawców,

1

Brak zaliczek (zgodnie ze sprawozdaniem UZP za rok 2017 zaliczki były obecne w śladowym odsetku postępowań) skutkuje
zbyt dużym ryzykiem biznesowym po stronie przedsiębiorcy.
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jednostronne i z reguły nienegocjowalne umowy, wysoki poziom formalizmu/biurokracji,
nieodpowiednia jakość przygotowania postępowań. W końcu, aby przedsiębiorca zaczął działać na
jakimkolwiek rynku, musi być to dla niego opłacalne. W większości wypowiedzi spotykaliśmy się
natomiast z postrzeganiem rynku zamówień publicznych jako rynku niskiej ceny, a w konsekwencji
małej opłacalności biznesowej. Stosowanie jakościowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
było przez przedsiębiorców określane jako proces fikcyjny (te kryteria nie działają, ostatecznie
decydujące okazuje się kryterium ceny). Warto zwrócić uwagę, że choć cena jako jedyne kryterium
wyboru oferty była obecna w 2017 r. w 10% postępowań2, to jednocześnie w 83% postępowań
zwycięzcą okazywała się oferta z najniższą ceną3. Odsetek postępowań, w których zamawiający
dokonali wyboru najtańszej oferty, od lat pozostaje zresztą bez większych zmian: w 2016 r. wyniósł on
83%, a w latach 2010-2013, czyli przed wprowadzeniem zmian mających zachęcić zamawiających do
częstszego stosowania kryteriów pozacenowych, wynosił on 87% - 88%4.
Jednocześnie niskiej aktywności na rynku zamówień publicznych sprzyja dobra koniunktura na rynku
komercyjnym. Przedsiębiorcy, mając wybór, wolą obsługiwać klienta komercyjnego niż publicznego,
bo proces ubiegania się o zamówienie komercyjne jest łatwiejszy. Ponadto na rynku komercyjnym
istnieje możliwość negocjacji i można na nim więcej zarobić. Choć należy przyznać, że według badanych
wielką przewagą rynku zamówień publicznych jest pewność zapłaty.
Dobra koniunktura gospodarcza mogła również ograniczać możliwości zwiększania aktywności MŚP
na rynku publicznym po skorzystaniu przez nich ze wsparcia w ramach Działania 2.2 – ze względu na
brak mocy przerobowych i trudności z pozyskaniem nowych pracowników.
Pisząc o barierach, które ostatecznie przełożyły się na trudności z osiągnięciem celu w postaci wzrostu
aktywności na rynku zamówień publicznych, nie wolno zapominać o tym, że liczba dostępnych
zamówień publicznych nie zależy od samych przedsiębiorców. Są branże, do których kierowana jest
mała liczba zamówień, w tym takie, w których zamówienia praktycznie są nieobecne lub są obecne
incydentalnie.
Osiąganie celu w postaci wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w wyniku nabycia wiedzy o rynku
zamówień publicznych było widoczne już na etapie realizacji projektu. Działo się tak dlatego, że wielu
przedsiębiorców chciało skorzystać ze szkoleń/doradztwa, mając sprecyzowane potrzeby
informacyjne. Najczęściej przedsiębiorcom zależało na zdobyciu wiedzy o zmianach, które zaszły
w ustawie Pzp w wyniku jej nowelizacji w 2016 r. Niekiedy potrzeby szkoleniowe dotyczyły
określonych zagadnień ustawy Pzp (np. kwestii odwołań) lub nabycia praktycznych umiejętności
(często w tym kontekście mówiono o potrzebie nauczenia się sposobu wypełniania Jednolitego
Elektronicznego Dokumentu Zamówienia – JEDZ). W trakcie działań doradczych zaspokajana była
potrzeba uzyskania pomocy prawnej w projektach, w które w danym momencie byli zaangażowani
przedsiębiorcy, np. w napisaniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) czy w kontaktach
z zamawiającym w sprawie zmiany zapisów SIWZ itp.
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Wpływ na to miały zmiany w ustawie Pzp.
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych za rok 2017, UZP,
Warszawa 2018.
4 Według rocznych sprawozdań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych.
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Mniej oczywiste jest natomiast utrzymanie się tych efektów w przyszłości. Zdecydowanie większą
szansę na trwałe efekty edukacyjne mają podmioty aktywnie działające na rynku zamówień
publicznych. Duża lub względnie duża aktywność sprzyja ugruntowaniu nabytej wiedzy poprzez jej
stosowanie w praktyce. W grupie przedsiębiorstw o mniejszej aktywności lub nieaktywnych na rynku
zamówień publicznych możemy mieć do czynienia z szybkim wygaszaniem efektów projektu.
Pozostałe założenia i ich realizacja
a) Grupa docelowa
Projekty były kierowane do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia
publiczne. Grupa ta była zróżnicowana branżowo i pod względem doświadczeń z rynkiem zamówień
publicznych (od całkowitego braku aktywności po koncentrację wyłącznie na tym rynku), co osłabiało
efektywność procesu szkoleniowego i pozytywne oddziaływanie projektu.
Motywacje przystąpienia do projektu były różnorodne: od ogólnego "poszerzenia wiedzy, zdobycia
wiedzy", co znacznie częściej obserwowane było wśród podmiotów nieaktywnych i firm o niskiej
aktywności na rynku zamówień publicznych, po bardziej skonkretyzowane potrzeby, takie jak nabycie
konkretnej umiejętności, np. radzenie sobie z JEDZ, przygotowywanie odwołań. Skonkretyzowane
potrzeby były często pochodną problemów, jakie przedsiębiorcy mieli z realizowanymi w danym
momencie zamówieniami publicznymi.
b) Kształt i zakres wsparcia
Ogólnie rzecz biorąc założenia dotyczące kształtu i zakresu wsparcia oferowanego w ramach
projektów dotyczących zamówień publicznych były trafne, z takimi jednak zastrzeżeniami, że:







Nie zwrócono uwagi na rynek zamówień podprogowych – stanowi on istotną część całego rynku
publicznych zleceń i, jak wykazało badanie, jest przedmiotem działania wielu firm z sektora MŚP.
Ponadto istnieją na nim specyficzne bariery, do których częściowego przezwyciężenia mogłoby
dojść w wyniku dostarczenia przedsiębiorcom wiedzy.
Dopuszczono do mieszania przedsiębiorców z różnych branż w składzie grup szkoleniowych –
zmniejszało to użyteczność szkoleń dla przedsiębiorców.
Dopuszczono do tworzenia grup szkoleniowych o zróżnicowanym poziomie doświadczenia
uczestników – w grupach szkoleniowych obecni byli przedsiębiorcy bardzo aktywni na rynku
zamówień publicznych, jak i w ogóle na nim nie działający. Zmniejszało to użyteczność szkoleń
i stanowiło wyzwanie dla trenerów, zmuszonych do zaspokajania bardzo zróżnicowanych potrzeb
uczestników.
Przyjęto zbyt ambitne założenia dydaktyczne, włączając do programu szkoleń zakres całej ustawy
Pzp – przedsiębiorcy nie zamierzają być specjalistami ds. zamówień publicznych i nie chcą znać
ustawy „od A do Z”, a od szkolenia oczekują dostarczenia konkretnych narzędzi. Takim narzędziem
może być na przykład umiejętność prowadzenia prostej korespondencji z zamawiającymi czy
świadomość, że wykonawcy przysługują określone prawa.
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Niepotrzebnie połączono szkolenia z doradztwem (obligatoryjna ścieżka w konkursie 1/2016) –
w konsekwencji w szkoleniach brali udział przedsiębiorcy nimi niezainteresowani i ich nie
potrzebujący. Problematyczne były również działania doradcze kierowane do przedsiębiorców nie
mających żadnego doświadczenia z rynkiem zamówień publicznych.
Czas trwania projektu – przyjęte założenia skutkowały długim czasem trwania szkoleń. Był on dla
sporej części przedsiębiorców uciążliwy. Mógł też stanowić barierę wejścia do projektu, zwłaszcza
w przypadku mniejszych podmiotów, które nie mogły sobie pozwolić na dłużej trwającą absencję
pracownika (pracowników).
c) Wdrażanie projektów

Pozytywnie należy ocenić założenie, że pomoc będzie dystrybuowana za pośrednictwem operatorów
(beneficjentów), jak również kryteria wyboru beneficjentów. Podmioty realizujące projekty
rzeczywiście wykazały się dużym profesjonalizmem i determinacją na każdym etapie realizacji projektu.
Być może można mieć zastrzeżenia jedynie do sposobu prowadzenia działań rekrutacyjnych5.
Ważne było również zapewnienie przez beneficjentów wysokiej jakości kadry trenerów/doradców.
Był to niewątpliwie jeden z mocniejszych punktów projektów. Jest to istotne, bo w działaniach
edukacyjnych poziom, umiejętności, wiedza "nauczycieli" są wręcz kluczowym czynnikiem sukcesu.
Również za korzystne można uznać ustalenie przez PARP minimalnego standardu usługi szkoleniowodoradczej. Zapobiegło to zbyt dużemu zróżnicowaniu prowadzonych działań, ułatwiało monitoring
projektu, przy czym mniejsza standaryzacja mogła skutkować lepszym przygotowaniem przez
beneficjentów zawartości merytorycznej szkolenia, zwłaszcza przez tych, którzy badali potrzeby
przedsiębiorców i poszczególnych grup szkoleniowych.
Zaskoczeniem może być to, że uczestnicy projektów i beneficjenci pozytywnie podeszli do kwestii
odpłatności za udział w projektach. Dominowało przekonanie, że po pierwsze jakość musi kosztować,
a darmowe szkolenie mogłoby być postrzegane jako gorszej jakości. Ponadto chwalono racjonalną
wysokość koniecznej do zapłacenia kwoty. Zaznaczono, że była ona wyraźnie niższa od oferowanej na
rynku komercyjnym i jednocześnie nie na tyle wysoka, aby stanowić barierę uczestnictwa. Niemniej
jednak niektóre przedsiębiorstwa mogły rezygnować z udziału w projekcie ze względu na koszty. Z
takimi przypadkami (jeżeli wystąpiły) mielibyśmy do czynienia w grupie firm znajdujących się
generalnie w niezbyt dobrej sytuacji finansowej oraz w firmach nie zainteresowanych podnoszeniem
kwalifikacji pracowników. Odpłatność mogła być też problemem dla przedsiębiorców, którzy zamierzali
skierować na szkolenia większą liczbę pracowników.
Z kwestią odpłatności łączy się zagadnienie „formalności” niezbędnych do wypełnienia w celu
zgłoszenia swojego udziału w projekcie. Był to jeden z nielicznych aspektów, który był przez
uczestników krytykowany. Uważano, że przy tak niewielkim zakresie pomocy publicznej dokumentacja,

5

Oprócz wcześniej opisanych przyczyn problemów z rekrutacją (niska świadomość, brak odczuwalnych potrzeb, itp.) można
także zastanawiać się nad tym, czy niewielkie doświadczenie niektórych beneficjentów z prowadzeniem tego typu działań
częściowo nie przyczyniało się do wystąpienia trudności rekrutacyjnych na początkowym etapie projektów.
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jaką zmuszeni byli wypełnić przedsiębiorcy, powinna być mniej obszerna. Ponadto wystąpiły (po
stronie przedsiębiorców) trudności z prawidłowym wypełnianiem tych dokumentów.
2) Partnerstwo publiczno-prywatne
Osiąganie celów Działania 2.2 PO WER
Celem projektów dotyczących PPP było przekazanie przedsiębiorcom wiedzy na temat nowego
potencjalnego obszaru działalności, jakim jest rynek PPP, dzięki czemu uzyskają oni przewagę nad
konkurencją, która – nie uczestnicząc w szkoleniach – nie dostrzega szans, jakie ten rynek prezentuje.
Ponadto oczekiwano, że udział w projektach zbuduje w przedsiębiorcach postawę otwartości,
zainteresowania rynkiem PPP. Docelowo i raczej w perspektywie długo- niż krótkofalowej dzięki
nabytym umiejętnościom i wiedzy uczestnicy projektów mieli wkroczyć na rynek PPP w roli
partnerów prywatnych.
W ramach realizowanych projektów pojawiły się duże trudności ze zrekrutowaniem przez
beneficjentów zakładanej liczby uczestników. Biorąc pod uwagę liczbę przedsięwzięć PPP dotychczas
realizowanych w Polsce trzeba dodać, że wskaźniki te były ustalone bardzo ambitnie, na poziomie
953 firm planowanych do objęcia wsparciem w perspektywie 2023 r. Mimo ogromnego wysiłku
rekrutacyjnego na dzień 01.08.2018 r. udało się przeszkolić 178 firm, co stanowi 19% założonej
wartości wskaźnika produktu. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów typu 3 nakazują
szanse realizacji tego wskaźnika oceniać z dużą ostrożnością. Zwłaszcza że nie ujawniły się – w sposób
skutkujący na przykład większą liczbą dobrze przygotowanych postępowań PPP – oczekiwane efekty
innych działań popularyzujących to rozwiązanie, np. szeroko zakrojonych szkoleń kierowanych do
przedstawicieli administracji publicznej w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”. Do korzystania z
tego instrumentu nie zachęca również „obfitość” dostępnych środków unijnych – mając je do
dyspozycji i posiadając sprawdzone sposoby ich wydatkowania instytucje publiczne nie mają obecnie
dużej motywacji do pozyskiwania zewnętrznego kapitału poprzez stosowanie PPP.
Problemy w osiągnięciu zakładanych rezultatów Działania 2.2 w obszarze PPP były więc przede
wszystkim pochodną niewielkiej skali projektów – istnieje duże zagrożenie, że rezultaty te nie będą
mogły być zrealizowane w takim zakresie, w jakim było to wstępnie przewidywane.
Jednak przyświecająca Działaniu 2.2 teoria zmiany, zakładająca wpływ wiedzy na wzrost przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw, zmianę ich postaw wobec PPP i – w dalszej perspektywie – wejście na
rynek PPP, była uzasadniona merytorycznie. Takiej sekwencji efektów można było oczekiwać i takie
sekwencje rzeczywiście się ujawniły – jednakże tylko wśród tych uczestników projektów, którzy
przystępowali do nich z rzeczywistą motywacją zdobycia wiedzy o rynku PPP. Ze względu na fakt, że
takich uczestników nie było wielu, efekty te nie były obserwowane często. Niemniej jednak w gronie
badanych znalazła się firma, która potwierdziła słuszność założonej teorii zmiany. W wyniku udziału w
projekcie i nabycia wiedzy o PPP dokonała ona oceny potencjału tego rynku i – jako że wypadła ona
korzystnie – zdecydowała o podjęciu na nim aktywności, składając wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniach PPP.
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Korzystne efekty wystąpiły również w firmie już działającej na rynku PPP, która swój udział w projekcie
motywowała potrzebą większej profesjonalizacji obsługi PPP. Wystąpiły tu podobne zmiany jak w
przypadku doświadczonych uczestników rynku w projektach dotyczących zamówień publicznych –
nastąpił wyraźny wzrost wiedzy, a za nim wzrost pewności działania w różnych szczegółowych
obszarach związanych z obsługą PPP, zwłaszcza w negocjacjach z zamawiającymi i w procesie
kształtowania umowy PPP. W takich firmach z całą pewnością doszło do wzrostu wiedzy, która – będąc
wykorzystywana w praktyce – jest ewidentnym źródłem przewagi konkurencyjnej.
Tego typu pozytywne efekty ujawniały się relatywnie rzadko nie tylko z powodu objęcia wsparciem
znacznie mniejszej liczby przedsiębiorców niż planowano, ale również w związku z istnieniem
poważnych barier dostępu MŚP do rynku PPP. Bariery te powodują, że nawet dla zainteresowanego
wstępnie tym rynkiem przedsiębiorcy bilans korzyści płynących z PPP nie musi być dodatni i rzadko
kiedy taki jest. Do czynników zniechęcających MŚP do uczestnictwa w przedsięwzięciach PPP należy
przede wszystkim brak zainteresowania sektora publicznego stosowaniem formuły PPP,
przekładający się na niewielką liczbę postępowań i jeszcze mniejszą liczbę zawieranych umów. Ponadto
barierami są: skomplikowane procedury, które regulują tę część publicznych zamówień, konieczność
posiadania środków finansowych lub dostępu do zewnętrznego finansowania w celu sfinansowania
inwestycji, ryzyko biznesowe wynikające z konieczności poniesienia bardzo dużych nakładów
związanych z udziałem w postępowaniu w sytuacji dużej niepewności co do jego wyniku, a także ryzyko
wynikające z długoterminowego charakteru inwestycji. Istotne bariery tkwią również po stronie
przedsiębiorców z sektora – oprócz wspomnianej małej siły kapitałowej niechęć do PPP wynika także
z krótkoterminowych i zachowawczych strategii firm. Znaczna część przedsiębiorców w wyniku
zdobycia informacji o rynku PPP dokona zatem negatywnej oceny jego potencjału, co miało również
miejsce w badanych projektach. Realizując projekty szkoleniowe z zakresu PPP skierowane do
przedsiębiorców sektora MŚP potencjalnie zainteresowanych tym narzędziem należy się liczyć z takimi
właśnie efektami jako dominującymi. Trudno jednak wówczas mówić o uzyskaniu przez firmę
jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej czy o pojawieniu się postawy otwartości wobec PPP.
Innym częstym typem obserwowanych rezultatów było nabycie przez przedsiębiorców wiedzy na
temat PPP, czemu towarzyszył ewentualny zamiar wejścia na rynek PPP w sytuacji zaistnienia
zachęcających ku temu okoliczności: pojawienia się atrakcyjnych przedsięwzięć PPP lub większej liczby
przedsięwzięć, wzmocnienia kadrowego firm, osłabienia koniunktury na rynku komercyjnym itp. W tej
grupie przedsiębiorców w wyniku uczestnictwa w szkoleniach ukształtowała się zatem postawa
pewnej otwartości na PPP. Nie jest ona oczywiście tożsama z aktywnym zainteresowaniem PPP,
niemniej jednak świadomość istnienia tego instrumentu i dopuszczanie ewentualnej możliwości z
niego skorzystania pozwala sądzić, że w tej grupie uczestników projekty realizowały swoje cele.
Trudno natomiast mówić o wystąpieniu jakichkolwiek efektów zgodnych z założeniami projektów
wśród włączonych do nich różnego rodzaju doradców biznesowych i firm strukturalnie
niedopasowanych profilem działalności do profilu realizowanych przedsięwzięć z zakresu PPP.
Respondenci z tych grup – z małymi wyjątkami – uczestniczyli w projektach motywowani jedynie
„ogólną ciekawością”, bez zamiaru wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce.
Pozostałe założenia i ich realizacja
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a) Grupa docelowa










Założono, że projekty obejmą przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych realizacją
przedsięwzięć PPP. Potencjał tej grupy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu PPP, z uwagi na
niski poziom wiedzy na temat tego instrumentu oraz istniejące bariery dostępu do rynku PPP,
czyniące go mało atrakcyjnym z perspektywy MŚP, okazał się niewystarczający do zrealizowania
projektów na poziomie założonych wskaźników.
Niski i zastanawiający okazał się również udział wśród firm przeszkolonych podmiotów średnich
(dominowały firmy mikro) – była to zapewne pochodna problemów z rekrutacją, jednak z punktu
widzenia zainteresowania PPP firmy średnie wydają się prezentować większy potencjał niż firmy
mikro. Można przypuszczać, że potencjał firm średnich nie został w projektach wykorzystany.
Z grupy docelowej wyłączono firmy duże, spółki komunalne oraz podmioty z nimi powiązane. Nie
wydaje się to słuszne, bo z wykonanych przez beneficjentów analiz wynikało, że są one najbardziej
zainteresowane PPP.
Wobec problemów z naborem uczestników z sektora MŚP dopuszczono do włączenia do projektów
doradców biznesowych. Zakładano, że będą to podmioty wspierające przyszłych partnerów
prywatnych w realizacji przedsięwzięć PPP od strony doradczej (w zakresie prawa, finansów,
księgowości i zarządzania projektami PPP). Założenie to – na poziomie teoretycznym – trudno
uznać za błędne, tym bardziej że spełnia warunki konkursu. Jednak jego realizacja w praktyce była
problematyczna – wśród uczestników projektów znalazły się podmioty z punktu widzenia
formalnego reprezentujące powyższą kategorię „doradców”, jednakże były to osoby o wyraźnie
mniejszej motywacji do udziału w projektach PPP, również do wspierania w tym zakresie
przedsiębiorców z sektora MŚP.
Błędnie oszacowano – na poziomie wniosków o dofinansowanie – liczbę pracowników, którzy
będą uczestniczyć w szkoleniach jako przedstawiciele objętych wsparciem firm. Założono, że będą
to średnio około 2 osoby z firmy. Tymczasem typowe było uczestnictwo w projekcie jednej osoby
z firmy, zwykle – jako że były to w większości firmy mikro – właściciela.
b) Kształt i zakres wsparcia

Forma (szkolenia ogólne i dedykowane) i zakres merytoryczny wsparcia, określone w minimalnym
standardzie usługi szkoleniowej, zostały określone właściwie, w sposób zapewniający możliwość
uzyskania zakładanych efektów. Chociaż niewielka liczba przeprowadzonych szkoleń dedykowanych,
a w konsekwencji niewielka liczba ich uczestników, utrudnia rzetelną ocenę tego aspektu projektów.
Nie można bowiem wykluczyć, że gdyby szkolenia dedykowane miały większe grono uczestników,
pojawiłyby się podobne jak w przypadków projektów typu 2 zastrzeżenia dotyczące zbyt długiego czasu
ich trwania.
Ogólnie podział na bardziej teoretyczne, wprowadzające do tematyki szkolenie ogólne
i szczegółowe, omawiające konkretne przykłady postępowań PPP szkolenia dedykowane, był
oceniony bardzo dobrze – przez realizatorów projektów oraz nielicznych badanych uczestników
obydwu tych modułów szkoleniowych.
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Omawiane przykłady postępowań PPP były dla uczestników szkoleń bardzo ciekawe i jednocześnie
kształtowały w nich przekonanie, że narzędzie PPP rzeczywiście jest możliwe do zastosowania.
Krytycznie należy jednak ocenić założenie, które zresztą okazało się nierealizowalne w praktyce, że
szkolenia dedykowane będą skupiać firmy zainteresowane udziałem w konkretnym przedsięwzięciu
z zakresu PPP planowanym przez podmiot publiczny do realizacji. Takie planowane przedsięwzięcia
rzeczywiście były na szkoleniach dedykowanych omawiane, ale wymóg zainteresowania udziałem w
nich MŚP był traktowany luźno. Nie wydaje się jednak, aby miało to jakikolwiek wpływ na odnotowane
efekty dydaktyczne.
Uczestnicy projektu pozytywnie podeszli do częściowej odpłatności szkoleń. Uważali wręcz, że
czynnik ten ma znaczenie mobilizujące i weryfikujące istnienie potrzeby skorzystania ze szkolenia
Innego zdania byli realizatorzy projektów, twierdząc, że odpłatność okazywała się niekiedy barierą
udziału w projektach.
Krytykowano również formalistyczne wymogi związane z przystępowaniem do projektów i konieczność
wypełniania przez przedsiębiorców obszernej, często niezrozumiałej, dokumentacji, zawierające
również dane finansowe.
c) Wdrażanie projektów
Przyjęta koncepcja wdrażania projektów poprzez beneficjentów i kryteria ich wyboru okazały się
słuszne. O jej zasadności świadczy również niepowodzenie konkursów skierowanych bezpośrednio do
przedsiębiorców na dofinansowanie pomocy doradczej w związku z udziałem w przedsięwzięciu PPP.
Sposób działania beneficjentów, cechujący się zaangażowaniem i „walką” o doprowadzenie projektów
do końca, również należy ocenić pozytywnie. Wątpliwości budzą jedynie działania rekrutacyjne
skutkujące naborem uczestników o mniejszej motywacji do udziału w projektach – okolicznością
łagodzącą jest tu jednak działanie pod presją wysokich wskaźników i chęć „ratowania” projektów.
W niektórych projektach z zakresu PPP pojawiły się – w odróżnieniu od projektów typu 2 –
rozwiązania będące wynikiem własnej inwencji czy własnych propozycji beneficjentów (np.
zapraszanie na szkolenia przedstawicieli lokalnej gminy, uwrażliwienie w rekrutacji na przedstawicieli
branż szczególnie predysponowanych do udziału w PPP, nacisk na tematykę budowania konsorcjum).
Beneficjenci zapewnili udział w projektach trenerów spełniających oczekiwane przez PARP wymogi
z dużym naddatkiem. Szkolenia były prowadzone przez osoby o rozpoznawalnej pozycji na rynku PPP,
co należy ocenić bardzo pozytywnie. Również odbiór trenerów przez uczestników szkoleń, oceny ich
kompetencji twardych i miękkich były bez wyjątku pozytywne. Można tylko kwestionować
sformułowany przez PARP wymóg posiadania w projektach aż czterech trenerów. Biorąc pod uwagę
liczbę przeszkolonych osób (a nawet planowanych do przeszkolenia) wydaje się to liczba duża.
Krytycznie należy ocenić brak w projektach odrębnych środków na działania promocyjnorekrutacyjne. Działania te mogły być finansowane z kosztów pośrednich projektu, które – przy
niewielkiej wartości projektów i bardzo angażującej rekrutacji – były dalece niewystarczające.
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3) Ocena PARP
Pracownicy PARP obsługujący realizację projektów dotyczących zamówień publicznych i tych z zakresu
PPP zasługują na słowa uznania. Prowadzone przez nich działania, sposób komunikowania się z
beneficjentami, podejście do beneficjentów były powszechnie chwalone. Warto podkreślić, że
w rozmowach z realizatorami wystąpiły porównania PARP do innych jednostek wdrażających realizację
programów finansowanych z udziałem środków UE. PARP na ich tle zaprezentował się bardzo dobrze.
Był postrzegany jako instytucja otwarta na dialog i działająca elastycznie. Szczególnie pozytywnie
należy ocenić dokonywanie w projektach z zakresu zamówień publicznych (w kolejnych konkursach)
korekt optymalizujących pod wpływem doświadczeń poprzednich konkursów, np. wprowadzenie
możliwości wyboru preferowanej przez przedsiębiorcę formy uczestnictwa w projekcie (szkoleniu lub
doradztwie) czy umożliwienie korzystania z doradztwa (w określonym zakresie godzinowym) w sposób
zdalny.
Na pozytywnej ocenie PARP cieniem kładzie się – niezwiązana wprawdzie z zakresem jej kompetencji
– kwestia, ujawnionych publicznie w okresie realizacji projektów, wątpliwości dotyczących
opodatkowania dotacji podatkiem VAT. Beneficjenci rozumieli, że tworzenie prawa i wydawanie
indywidualnych interpretacji podatkowych, rozstrzygających o zasadności opodatkowania dotacji
podatkiem VAT w ich specyficznej sytuacji, jest poza zakresem sprawstwa Agencji. Z drugiej strony
oczekiwali jednak wsparcia i wskazówek interpretacyjnych ze strony urzędów państwa. Mimo że takie
wyjaśnienia zostały przygotowane przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju w uzgodnieniu
z Ministerstwem Finansów, a następnie przekazane beneficjentom przez PARP, to badani uznawali je
za niezadowalające i udostępnione zbyt późno. Z kolei PARP, w świetle obowiązującego prawa nie jest
powołana do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. W związku z tym, w opinii
Agencji, zastrzeżenia do jej pracy w tym zakresie należy uznać za nieuzasadnione.

II. Summary
This report presents the results of an evaluation study of training and advisory projects in the area of
public procurement and public-private partnership (PPP) implemented under PO WER Activities 2.2.
The goal of the study was to analyse the conditions affecting SME involvement in the public
procurement market and in PPP ventures as well as to evaluate projects particularly in respect to their
impact on the readiness of SMEs to cooperate with public entities seeking tenders. The study was
conducted using individual in-depth interviews and covered 100 business persons (the majority
having participated in the aforementioned projects). Additionally, 20 interviews were conducted
with persons from the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) and beneficiaries involved
in project implementation.
1) Public procurement
Achievement of the goals of PO WER activities 2.2
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The goal of the implemented projects was to provide business people in the SME sector knowledge
in the area of public procurement, which would lead to the increased competitiveness of their
businesses; this, in turn, would translate into their increased activity on the public procurement
market.
These project goals were achieved partially. There is no doubt that a result of the participating
companies’ use of the support provided under the project was an increase in their competitiveness
understood as their acquisition of knowledge and skills enabling them to operate more effectively
on the public procurement market. At the same time, however, no changes have been observed so
far in these businesses’ level of activity on this market. The companies already on the public
procurement market – the majority of those that received support under the project – have not
become any more active on it. And those that had not operated on this market rarely decided to make
an effort to enter it after participating in the project. And some of the few such companies that did
attempt to enter the public procurement market decided to withdraw from it after failing to win any
bids.
The absence of clear effects in the form of increased SME activity on the public procurement market
can be attributed to the fact that knowledge about public procurement is a weak factor stimulating
activity on this market. The key barriers to participating in this market lie in other areas. And it’s
important to note that these areas are not easy for businesses to change through their own efforts,
and in some cases even if any changes were made to them they would not be related at all to actions
taken by business people.
The low activity of SMEs on the public procurement market primarily stems from their lack of financial
resources (e.g. they don’t have enough money to pay security deposits in the tender process, they
don’t have the financial capability to implement long-term projects6, they don’t have references from
sufficiently large projects). Other factors that discourage SMEs from participating in this market
include: unequal treatment of bidders, one-sided and usually non-negotiable contracts, high level of
formalities/bureaucracy and the poor quality of tender procedure preparation. In order for a
business to operate on any market, doing so must be profitable for the company. Yet the majority of
the respondents made statements indicating they perceived the public procurement market to be a
low-price market – consequently, a low-profit market. According to these business people, the use
of quality-based criteria for selecting winning bids is a fictional process (these criteria play little or no
role; the criterion of price is what ultimately determines winning bids). It should be noted that, though
price was the sole criterion in only 10% of tender proceedings in 20177, 83% of proceedings were won
by the bidder with the lowest price8. In fact, the percentage of proceedings in which the entity inviting
tenders chose the lowest bid has remained largely unchanged for years: it was 83% in 2016, and from

6

The absence of advance payments to contractors (according to the Public Procurement Office report for 2017, advance
payments were made in only a tiny percentage of tender proceedings) imposes excessive business risk on them.
7 Ammendments to the Public Procurement Law affected this.
8 Report of the President of the Public Procurement Office on the functioning of the public procurement system in 2017,
Warsaw, 2018.
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2010-2013 – that is, prior to legal changes meant to encourage the use of non-price criteria more often
in the tendering process – it was 87-88%9.
Another factor contributing to low activity on the public procurement market is the good economic
situation on the commercial market. When companies have a choice, they prefer to do business with
clients on this market rather than on the public market, because the process of applying for
commercial orders is easier. Also, these contracts can be negotiated and the profit margins are higher.
According to the respondents, however, a major advantage of the public procurement market is the
certainty of being paid.
The good state of the economy may also limit the ability of SMEs to expand onto the public market
after obtaining support under Activities 2.2 because they are so busy they lack the capacity to take
more orders and are having difficulty recruiting new employees.
When discussing the barriers that ultimately translated into difficulties in achieving the goal of
increased SME activity on the public procurement market, we cannot overlook the fact that the
number of public tenders is not a factor that business people have any control over. There are sectors
in which such tenders are fairly or very infrequent, or even non-existent.
Achievement of the goal of increased competitiveness of SMEs due to their acquisition of knowledge
about the public procurement market was evident during the stage of project implementation. This
was the case because many of the business persons wanted to attend the training/advisory sessions
with specific information needs in mind. Most often they wanted to obtain knowledge about the
amendments to the Public Procurement Law that took effect in 2016. Sometimes their training needs
concerned specific aspects of this law (e.g. cancellations) or the acquisition of practical skills (in this
context they often mentioned the need to learn how to fill out the European Single Procurement
Document (ESPD). Advisory activities satisfied the need to obtain legal aid relating to projects in
which the business persons were involved at the moment – e.g. help writing appeals to the National
Appeals Chamber, help dealing with the contracting authority concerning changes in the Terms of
Reference etc.
It’s less obvious, however, whether these effects will be lasting. Long-lasting educational effects will
be much more likely in the case of entities that remain active on the public procurement market.
High or relatively high activity is conducive to the consolidation of acquired knowledge through its use
in practice. Business people who are less active or inactive on the public procurement market may
quickly forget what they learned, negating the effects of the project.
Other project assumptions and their fulfilment
a) Target group

9 According to the respective annual reports of the President of the Public Procurement Office on the functioning of the public

procurement system.
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The projects were aimed at business persons interested in bidding on public orders. This group was
differentiated in terms of sector and degree of experience with the public procurement market (from
a complete lack of activity on this market up to sole concentration of business activity on it), which
weakened the efficacy of the training process and positive impact of the project.
Motives for participating in the project varied: from a general desire to "broaden knowledge, obtain
knowledge", which was observed much more frequently among entities inactive or rarely active on
the public procurement market, to more specific needs, such as acquiring concrete skills (e.g. filling
out the ESPD, preparing appeals). The specific needs participants sought to satisfy also frequently
stemmed from problems they currently faced pertaining to the fulfilment of public contracts.
b) Shape and scope of support
In general, the assumptions concerning the shape and scope of support offered under
educational/advisory projects on public procurement were accurate, though with the following
reservations:











No attention was paid to the sub-threshold (low-value) contracts public procurement market – it
constitutes a significant portion of the overall public procurement market and, as the study
showed, many companies in the SME sector are active in it. Moreover, it poses specific barriers
that businesses could partially overcome if they were provided knowledge on this subject.
Business persons from different sectors were mixed together in the training groups – this
detracted from the usefulness of the training sessions for the participants.
Training groups consisting of participants with different levels of experience – some business
persons had been highly active on the public procurement market, while others had never entered
it, yet they attended sessions together. This detracted from the usefulness of the training and was
a challenge for the trainers, who were forced to try to satisfy the highly disparate needs of their
trainees.
The scope of material covered in the training programme was too ambitious, as it extended to the
entire Public Procurement Law – the business persons did not intend to become public
procurement specialists and did not want to know this law “from A to Z”; instead, they expected
the training programme to provide them concrete tools – for example, the ability to conduct basic
correspondence with the contracting authority or knowledge of the specific rights they enjoy in
the tendering process.
Training was unnecessarily combined with advising (obligatory path in competition 1/2016) –
consequently, business persons sometimes attended sessions they were not interested in and did
not need. Also problematic were advisory activities aimed at business persons with no experience
in the public procurement market.
Duration of project – the adopted guidelines resulted in the long duration of the training. This
aspect was burdensome for many of the business persons. It may also have been a barrier to
participating in the project, especially in the case of smaller entities that cannot afford the lengthy
absence of an employee (employees).
c) Project implementation

16

The aspect of the aid being distributed via operators (beneficiaries), as well as the beneficiary
recruitment criteria, should be evaluated positively. The entities that implemented the projects
genuinely demonstrated a high degree of professionalism and determination at every stage of project
realization. The only reservations, perhaps, would concern the way recruitment was conducted10.
It was also important that the beneficiaries provided high-quality trainers/advisors. This was
undoubtedly one of the strongest aspects of the projects. Good trainers are crucial, because the level,
skills and knowledge of the "teachers" in educational endeavours are the key factor ensuring success.
Another positive aspect was the establishment by the Polish Agency for Enterprise Development
(PARP) of minimum standards for training and advisory services. This prevented excessively uneven
levels of the activities conducted and facilitated monitoring of the project, although less
standardization could result in better preparation of the substantive content of the training by
beneficiaries, especially by those who have gauged the needs of business persons and of each training
group.
It may come as a surprise that the participants in the projects and the beneficiaries expressed positive
views about the issue of paying for the training. The predominant belief was that you have to pay for
quality, thus free training could be regarded as inferior in quality. Moreover, the fee for the training
was praised for being a rational amount. According to the respondents, it was distinctly lower than the
price of such training on the commercial market and not high enough to be a barrier to participation.
Nevertheless, some businesses may have decided not to participate in the project due to its expense.
Such cases (if they exist) would be confined to companies that are in generally poor financial condition
or to those that are uninterested in raising their employees’ qualifications. The fee for attending the
trainings may also have been a problem for companies that wished to send significant numbers of
employees to them.
The issue of paying for training was also linked to the problem of the “formalities” that had to be
fulfilled in applying to participate in the project. This was one of the few aspects that was criticized by
the respondents. They felt that – considering the small scale of the public aid they were taking
advantage of – the amount of documentation they were required to complete was too extensive.
Moreover, the business persons had some difficulty properly completing the documentation.
2) Public-Private Partnership
Achievement of the goals of PO WER 2.2 activities
The goal of the projects concerning public-private partnership (PPP) was to provide business persons
knowledge about the new business potential of the PPP market, which will give them an advantage
over competitors who – not having participated in such training – will fail to perceive the opportunity
10

In addition to the previously described reasons for recruitment problems (low awareness, lack of perceived need etc.) it’s
also possible that the limited experience of some of the beneficiaries in conducting activities of this type may have partially
contributed to recruitment difficulties in the initial stage of the projects.
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presented by this market. Moreover, it was expected that participation in the projects will build an
attitude of openness and interest in the PPP market in the participating companies. The ultimate
goal – to be reached in the long term rather than short term – is for project participants to enter the
PPP market in the role of private partners thanks to the skills and knowledge obtained during the
training.
The beneficiaries of the PPP projects experienced great difficulty recruiting the planned number of
project participants. Considering the low number of PPP ventures that have been realized in Poland
so far, the recruitment targets were very ambitious: 953 companies were expected to avail
themselves of this support through 2023. Despite intense recruitment efforts, only 178 companies
had received PPP training as of 01 August 2018, which constitutes 19% of the planned product
fulfilment figure. Previous experience implementing type-3 projects suggests that the chances of
achieving the target figure should be estimated very cautiously. This caution is all the more warranted
since the expected effects (e.g. in the form of more and better-prepared PPP proceedings) of other
activities popularizing this solution (e.g. extensive training programme addressed to public
administration employees under the “Development of PPP in Poland” project) have not materialized.
Another factor that discourages use of the PPP instrument is the abundance of available EU funds –
because public institutions already have so many funding sources at their disposal and have their triedand-true ways of taking advantage of them, they do not currently have much motivation to seek
private capital to fund projects under the PPP formula.
The problems achieving the planned results of Activities 2.2 relating to PPP can primarily be
attributed to the small scale of the projects – there is a serious risk that the target results will not be
realized to the extent that was initially planned.
Nevertheless, the projects’ underlying theory of change – that the contribution of knowledge thereby
obtained to increased competitiveness and changes in attitudes to PPP and, at some point in the
future, entry into the PPP market – was justified on its merits. This chain of effects can be expected
to take place, and such sequences have in fact been noted – though only among project participants
that enrolled because they were genuinely motivated to obtain knowledge about the PPP market.
Since there have been few such participants so far, the desired chain of effects has not been observed
very frequently. Nevertheless, one of the companies that responded to this study confirmed the
correctness of the projects’ theory of change. Due to its participation in the project and acquisition of
knowledge about the PPP market, the company evaluated the potential of this market and, concluding
that it was favourable, decided to initiate activity on it, submitting applications to take part in PPP
proceedings.
Positive effects of the project were also noted in a company that had already been operating on the
PPP market – its motivation for participating in the project was the need to increase its professionalism
in its dealings with its public partner. Changes similar to those observed among companies experienced
in the public procurement market who participated in the training/advisory project – they clearly
increased their level of knowledge, thus were more confident in their operations in various specific
areas relating to PPP ventures, especially those pertaining to negotiations with the public entity and

18

structuring of the PPP agreement. There can be no doubt that these companies increased their
knowledge, which – when put to use in practice – became a clear-cut competitive advantage.
Positive effects of this type were relatively rare not only because significantly fewer businesses were
enrolled in the project than had been planned, but also on account of serious barriers limiting SME
access to the PPP market. Owing to these barriers, the balance of benefits and drawbacks of entering
the PPP market from the standpoint even of SMEs that are merely exploring such a possibility is not
necessarily favourable – in fact, it rarely is.
The leading factor discouraging SMEs from entering into PPP ventures is the public sector’s lack of
interest in using the PPP formula, which translates into the small number of PPP proceedings in Poland
and even smaller number of PPP contracts. Other barriers include: the complicated procedures that
regulate this form of public procurement, the necessity of having substantial funds or access to
external funding in order to finance investments, the business risk stemming from the necessity of
incurring very large expenditures on proceedings prior to signing a contract that may end up not being
signed, and the risk inherent in the long-term character of such investments. There are also significant
barriers that lie within the SME sector – in addition to their low financial strength, many of these
companies are also reluctant to enter into PPP ventures due to their own short-term and conservative
business strategies. Thus, a large portion of SMEs, after obtaining information about the PPP market,
make a negative judgement about its potential – a phenomenon that was noted in the projects.
When conducting training projects on PPP aimed at SMEs potentially interested in this market, this
sort of effect is likely to predominate. In this case we can hardly say that the participating company
has gained any competitive advantage or become more open to PPP.
A different type of result frequently observed was business persons’ acquisition of knowledge about
PPP accompanied by the desire to enter the PPP market in the event favourable circumstances are
encountered – i.e. an attractive offer to join a PPP venture, a large number of PPP offers to choose
from, strengthening of the company’s staff, deteriorating conditions on the commercial market etc.
These were business persons who, as a result of participation in the training, acquired some degree of
openness to PPP. This is not, of course, the same thing as taking an active interest in PPP; nevertheless,
the fact that these business people became aware of this instrument and allowed the possibility of
using it someday leads to the conclusion that, in this group of participants, the projects achieved their
goals.
Conversely, it is difficult to observe any effects consistent with the project’s goals among the various
business advisors included in the project as well as firms that proved to be structurally mismatched
with the activity profile of the implemented PPP projects. The respondents in these groups – with a
few exceptions – participated in the projects motivated only by “general curiosity”, without the
intention of using the knowledge thus obtained in practice.
Other project assumptions and their fulfilment
a) Target group
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The projects were meant for business persons from the SME sector interested in entering PPP
ventures. However, the size of this potential group of participants in PPP trainings proved to be
insufficient to conduct the projects at the level of planned attendance. This shortfall can be
attributed to the low level of knowledge about this instrument as well as the current barriers to
entry to the PPP market, which render it unattractive from the standpoint of SMEs.
The low level of participation among mid-sized companies also proved to be unexpected (micro
businesses predominated) – this can probably be attributed to recruitment problems, though from
the perspective of likely interest in PPP it’s mid-sized businesses that would appear to be more
receptive to such training that micro-businesses. It can be presumed that the potential number of
mid-sized companies interested in PPP training was not fully exploited in the project.
Excluded from the target group were large companies, municipal enterprises and related entities.
This appears to be a mistake, because analyses conducted by the beneficiaries show that it is these
types of enterprises that are the most interested in PPP.
Due to the problems recruiting enough participants from the SME sector, the scope of participants
was expanded to include business consultancies. It was assumed that these entities would support
future private partners in PPP ventures by providing them legal, financial, accounting and
management advice. This assumption – on the theoretical level – is difficult to regard as erroneous,
all the more so in that it meets the conditions of the competition. Its implementation in practice,
however, proved to be problematic. The project participants included entities which, from a formal
standpoint, met the criteria for inclusion in the category of “consultants”; however, many of them
clearly had much less motivation to participate in PPP projects or to support SMEs in this area.
The number of employees that would participate in the trainings as representatives of the
companies eligible for assistance was estimated erroneously on the level of applications for
funding. It was estimated that an average of about two persons per company would attend the
trainings. In reality, one person per company typically participated. Usually, this person was the
company owner (as the majority of participating entities were micro-businesses).
b) Shape and scope of support

The form (general and dedicated trainings) and substantive scope of the support, set forth in the
minimum standards for training services, were specified correctly, in a manner that ensured the
possibility of achieving the desired effects. However, the small number of dedicated training courses,
thus small number of participants, makes it difficult to assess this aspect of the project in a reliable
way. It cannot be ruled out that if there had been more dedicated trainings with a greater overall
number of participants, reservations about excessive length of trainings (similar to those in the case of
type-2 projects) would have been voiced.
On the whole, the division into more introductory, general and theoretical trainings on the one hand,
and specific trainings dedicated to concrete examples of PPP proceedings on the other hand, was
evaluated very positively – by those who conducted the projects as well as the few respondents who
participated in both training modules.
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The examples of PPP proceedings discussed in the dedicated trainings were described as very
interesting by their participants, who also reported that they helped convince them that the PPP
instrument really could be used by their companies.
However, the assumption that dedicated trainings would attract companies interested in entering
specific PPP ventures planned by public entities merits critical assessment. While such planned
ventures were in fact discussed at the dedicated trainings, the requirement that SMEs be interested
in taking part in such a venture was treated loosely. Nevertheless, this does not appear to have had
any impact on the didactic effects of these trainings.
Project participants expressed positive views about the fact that they were required to partially
cover the costs of the trainings. They stated that the fact they had to pay helped mobilize them to
participate and verified the existence of a genuine need for the training. Different opinions, however,
were expressed by the project implementers, who claimed that payment was sometimes a barrier to
participation in the projects.
Survey respondents also criticised the formalities that had to be fulfilled in applying to attend the
projects, particularly the necessity of filling out extensive documentation, including company financial
data, that they often found hard to understand.
c) Project implementation
The conception to implement the projects via the beneficiaries and the criteria for selecting them
proved to be correct. Its validity is also borne out by the failure of competition invitations aimed
directly at firms for co-financing advisory assistance for participating in the PPP projects. The way in
which the beneficiaries operated, their commitment and their tenacious efforts to bring the projects
to completion should also be evaluated positively. The only doubts concerned their recruitment
efforts, which resulted in the recruitment of participants with less incentive to participate in the
projects – though mitigating circumstances in this case are the pressure of trying to meet high quotas
and the desire to “save” the projects.
Some of the PPP projects – in contrast to type-2 projects – included solutions invented by the
beneficiaries themselves (e.g. inviting local government representatives to attend trainings, putting
emphasis in recruitment on targeting representatives of sectors particularly likely to be interested in
PPP ventures, stressing the topic of consortium building).
The trainers the beneficiaries provided for the projects met and easily surpassed the PARP’s
requirements. Trainings were conducted by persons with recognized status on the PPP market, which
should be evaluated very positively. Likewise, the respondents’ evaluations of the trainers, their hard
and soft competencies, were positive without exception. The only aspect that could be questioned in
this regard is the PARP’s requirement of four trainers for the projects. Considering the small number
of persons who attended them (or even the planned number of participants), four trainers appears to
be excessive.
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An aspect that should be assessed critically was the lack of separate funding for promotion and
recruitment within the projects. These activities could have been funded from the projects’ indirect
costs, which – considering the modest costs of the projects and their very demanding recruitment
needs – were highly inadequate.
3) Evaluation of PARP
The PARP employees who worked on the public procurement as well as PPP projects deserve
recognition. The activities they performed, their approach to and the way they communicated with
beneficiaries, were generally praised. It should be emphasised that, during conversations with them,
the beneficiaries compared PARP very favourably to other entities implementing programs subsidized
by EU funds. They perceived PARP to be an institution that’s open to dialogue and that operates
flexibly. Particularly praiseworthy are the corrections made in the projects concerning public
procurement (in successive competitions) which served to optimize them based on acquired
experience – e.g. offering business persons the option to choose the form of project participation they
prefer (training or advisory services) or the option to use advisory services remotely (during specified
time periods).
However, some shade is cast on the otherwise positive evaluation of PARP by the matter of doubts as
to whether the subsidies are subject to VAT, which were revealed publicly in the course of project
implementation (even though this matter lies outside PARP’s competency). The beneficiaries
understood that writing laws and issuing individual tax interpretations determining whether the
subsidies are subject to VAT in their specific circumstances were not powers belonging to the agency’s
scope of authority. Nevertheless, they expected support and interpretive pointers from government
agencies. Even though clarifications had been prepared by the Ministry of Development in conjunction
with the Ministry of Finance, which were then provided via PARP to the beneficiaries, the respondents
judged this information to be unsatisfactory and furnished too late. Yet PARP, in light of the law, does
not have the authority to issue individual tax interpretations. Accordingly, in the Agency’s opinion,
criticism of its performance in this area should be regarded as unjustified.
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III. Kontekst ewaluacji
Stwierdzona empirycznie niska gotowość polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, do
udziału w realizacji zadań publicznych poprzez wykonywanie zamówień publicznych i udział
w projektach PPP, nie jest stanem akceptowanym. Stąd też podejmowane są działania na rzecz
naprawy tej sytuacji.
Jednym z nich jest Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz
budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, realizowane w ramach osi priorytetowej II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER. W ramach tego Działania Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – jako Instytucja Pośrednicząca – realizuje 2 typy projektów
będących przedmiotem niniejszej ewaluacji:



Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MŚP w zakresie
funkcjonowania na rynku zamówień publicznych – typ 2 projektów;
Działania szkoleniowe skierowane do przedstawicieli MŚP w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – typ 3 projektów.

Beneficjentami projektów typu 2 i 3 są wyłaniane w konkursach organizowanych przez PARP podmioty
zainteresowane podjęciem się roli organizatora działań szkoleniowo-doradczych i spełniające inne
wymagane kryteria.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.
Celem szczegółowym działań prowadzonych w ramach projektów typu 2 i 3 jest, zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER, wzrost liczby przedsiębiorstw, których
pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej
na rynku.
Dostęp do praktycznej wiedzy z obszarów zamówień publicznych i PPP docelowo ma wpłynąć na
wzrost udziału MŚP w rynku zamówień publicznych oraz wzmocnić ich zainteresowanie
uczestnictwem w projektach PPP.
Przedmiotem niniejszej ewaluacji było pięć projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień
publicznych, dofinansowanych w ramach konkursu 1/2016, oraz cztery projekty szkoleniowe z zakresu
PPP, dofinansowane w ramach konkursów 3/2016 i 6/2016.
Projekty dotyczące zamówień publicznych były realizowane w okresie od 2016 do 2018 r. i –
z wyjątkiem jednego, będącego w końcowej fazie realizacji – w momencie prowadzenia badania były
zakończone. Projekty były kierowane do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się
o zamówienia publiczne na terenie Polski. Każdy z nich był prowadzony w innym makroregionie Polski.
Działania projektowe obejmowały ścieżkę I, obligatoryjną dla przedsiębiorców, która uwzględniała
szkolenia oraz indywidualne doradztwo poszkoleniowe, oraz nieobligatoryjną ścieżkę II, w ramach
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której wnioskodawca był zobowiązany prowadzić punkt konsultacyjno-doradczy dla uczestników
projektu. Udział w badanych projektach wzięło 977 MŚP i 1831 reprezentujących je osób11.
Projekty z zakresu PPP były w większości realizowane w okresie od 2016 do 2018 roku, zakładany czas
realizacji jednego z nich to lata 2017-2019. Projekty były realizowane na terenie całej Polski i były
kierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach
planowanych do realizacji w formule PPP. Obejmowały szkolenia ogólne, dotyczące zasad realizacji
przedsięwzięć w formule PPP, oraz szkolenia dedykowane, dotyczące konkretnego przedsięwzięcia
planowanego przez podmiot publiczny do realizacji. W okresie realizacji badania projekty znajdowały
się w końcowej fazie realizacji. Uczestniczyło w nich 178 MŚP i 210 ich pracowników12.

IV. Metodologia ewaluacji
Badanie realizowało dwa rodzajów celów:
1) Analiza uwarunkowań aktywności MŚP na rynku zamówień publicznych oraz zaangażowania
MŚP w przedsięwzięcia realizowane w formule PPP:







rozpoznanie czynników mających wpływ na zaangażowanie lub brak zaangażowania firm
w przedsięwzięcia publiczne (w ramach przepisów prawa zamówień publicznych i PPP);
identyfikacja barier w dostępie do zamówień publicznych;
identyfikacja barier w realizacji zadań w formule PPP;
diagnoza uwarunkowań zmian poziomu aktywności przedsiębiorstw w realizacji zadań
publicznych;
identyfikacja czynników decydujących o powodzeniu bądź porażce w realizacji zadań
publicznych;
ocena zmian wprowadzonych w przepisach prawa zamówień publicznych (Pzp).

2) Ocena (ewaluacja) projektów typu 2 i 3 prowadzonych w ramach Działania 2.2 PO WER, ze
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na aktywność MŚP na rynku zamówień publicznych
oraz ich zaangażowanie w przedsięwzięcia realizowane w formule PPP.
Ocena była prowadzona z wykorzystaniem podejścia badawczego ewaluacji opartej na teorii.
Badanie objęło trzy moduły badawcze:
1) Analiza danych zastanych
Celem analizy danych zastanych było odtworzenie teorii Działania 2.2 PO WER oraz zebranie danych
pomocnych w analizie i interpretacji pozyskanych danych pierwotnych. Analizie poddano m.in. zapisy
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych PO WER (w częściach uzasadniających potrzebę realizacji Działania 2.2), dokumentację
11
12

Na podstawie bazy uczestników, stan na dzień 1 sierpnia 2018 r.
Na podstawie bazy uczestników, stan na dzień 1 sierpnia 2018 r.
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konkursów ogłoszonych przez PARP na realizację projektów w ramach Działania 2.2, wnioski
projektodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, wyniki Badania w ramach ewaluacji on-going
Działania 2.2 PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja)13.
2) Badanie jakościowe przedsiębiorstw
Głównym celem badania była weryfikacja teorii zmiany leżącej u podstaw Działania 2.2 PO WER
poprzez pogłębioną analizę jego rezultatów w różnych grupach uczestników.
Badanie było realizowane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (60-90 minut).
a) Zamówienia publiczne
W obszarze zamówień publicznych (ZP) badanie objęło 70 przedsiębiorstw. Wśród nich były zarówno
podmioty korzystające ze wsparcia w ramach Działania 2.2 PO WER, jak i firmy z niego nie
korzystające.
Przedsiębiorstwa były zróżnicowane ze względu na aktywność na rynku zamówień publicznych
i należały do jednej z poniższych grup:
a) zorientowane na rynek zamówień publicznych jako główny przedmiot działalności, tj. takie
dla których rynek zamówień miał większe lub takie samo znaczenie jak rynek zamówień
komercyjnych (rynek podstawowy);
b) zorientowane na rynek zamówień publicznych jako dodatkowy przedmiot działalności, tj.
takie, dla których rynek zamówień miał mniejsze znaczenie niż rynek zamówień komercyjnych
(rynek dodatkowy);
c) nieaktywne na rynku zamówień publicznych, tj. takie, które nigdy nie próbowały pozyskiwać
zamówień publicznych lub takie, które podejmowały działania na tym rynku, ale się nich
wycofały.
W przypadku przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w ramach Działania 2.2 PO WER horyzont
czasowy aktywności dotyczył okresu przed udziałem w projekcie, a w przypadku firm nie
korzystających ze wsparcia – okresu przed udziałem w badaniu.
Ponadto badane przedsiębiorstwa były zróżnicowane ze względu na wielkość i projektodawcę
(beneficjenta), z którego usług korzystano (czyli makroregion).
Strukturę próby badanych podmiotów przedstawiono w tabeli 1 poniżej.
Tab.1. Struktura próby przedsiębiorstw w obszarze zamówień publicznych

13

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej i obejmowało 250 firm uczestniczących w projektach z
zakresu zamówień publicznych i 56 firm, które wzięły udział w projektach dotyczących PPP. Ewaluacja była realizowana w
listopadzie i grudniu 2017 r.
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Grupa

Zorientowane na rynek zamówień publicznych
jako główny przedmiot działalności
Zorientowane na rynek zamówień publicznych
jako dodatkowy przedmiot działalności
Nieaktywne na rynku zamówień publicznych
Razem

Korzystające ze
wsparcia w ramach
Działania 2.2
20

Nie korzystające ze
wsparcia w ramach
Działania 2.2
5

Razem

17

6

23

13
50

9
20

22
70

25

Źródło: Opracowanie własne.

W przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia wywiadu udzielał pracownik, który uczestniczył w
działaniach szkoleniowo-doradczych realizowanych w ramach projektów14. W przedsiębiorstwach nie
korzystających ze wsparcia do badania zapraszano osoby odpowiedzialne w firmie za obsługę
zamówień publicznych (w firmach aktywnych na tym rynku) lub osoby zarządzające podmiotem lub
mające wpływ na kluczowe decyzje podejmowane w firmie (w firmach nieaktywnych na rynku
zamówień publicznych).
b) Partnerstwo publiczno-prywatne
W obszarze PPP przeprowadzono 30 wywiadów z przedsiębiorstwami korzystającymi ze wsparcia
w ramach Działania 2.2 PO WER, zróżnicowanych ze względu na wielkość i projektodawcę. Wywiadu
udzielali pracownicy uczestniczący w działaniach szkoleniowych.
3) Badanie jakościowe „architektów” Działania 2.2 PO WER
Celem badania była rekonstrukcja założeń leżących u podstaw Działania 2.2 PO WER oraz zebranie
informacji przydatnych do jego oceny.
Badanie było realizowane – zarówno w obszarze zamówień publicznych, jak i PPP – za pomocą
indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród:




pracowników PARP odpowiedzialnych za wdrażanie Działania 2.2 PO WER;
kierowników projektów;
trenerów i doradców prowadzących działania projektowe.

Uwzględniono przedstawicieli beneficjentów wszystkich badanych projektów.
Łącznie – w obydwu obszarach badawczych – przeprowadzono 20 IDI, zgodnie ze strukturą
przedstawioną w tabeli 2 poniżej.
Tab.2. Struktura próby „architektów” Działania 2.2 PO WER

14

W przypadku gdy w projektach uczestniczyły dwie lub więcej osób z jednej firmy, do udziału w badaniu preferowana była
ta, która uczestniczyła w największej liczbie działań projektowych.
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Grupa

Pracownicy PARP (diada)
Kierownicy projektów
Trenerzy i doradcy prowadzący działania szkoleniowo-doradcze
Razem

W obszarze
zamówień
publicznych
1
5
6
12

W obszarze PPP

1
4
3
8

Źródło: Opracowanie własne.

Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do listopada 2018 r.

V. Opis wyników badania
1. Zamówienia publiczne (projekty typu 2)
1.1

Przesłanki realizacji projektów dotyczących zamówień publicznych
w ramach Działania 2.2 PO WER

Geneza
Realizacja Działania 2.2 PO WER wynikała z wytycznych Unii Europejskiej i działań rządu polskiego
będących następstwem tych wytycznych. W poprzedniej perspektywie finansowej, w latach 20102013, PARP w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych realizowała projekt systemowy Nowe
podejście do zamówień publicznych. Celem projektu było zwiększenie udziału mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych poprzez upowszechnienie rozwiązań prawnych
pozwalających uzyskać korzystne ekonomicznie oraz innowacyjne zamówienia publiczne. Projekt
obejmował m.in. szereg cieszących się dużą popularnością, realizowanych w skali ogólnopolskiej
szkoleń dla MŚP z zakresu zamówień publicznych, co prowadziło do wniosku o dużej przydatności
takich narzędzi dla sektora MŚP. Działanie 2.2 PO WER, w części dotyczącej rynku zamówień
publicznych, jest przez pracowników PARP traktowane jako swego rodzaju kontynuacja projektu
systemowego.
Uzasadniając potrzebę kontynuacji szkoleń dla MŚP pracownicy PARP wskazywali również na częste
zmiany Pzp, zmuszające przedsiębiorców do aktualizacji wiedzy w tym zakresie.
Definicja problemu i jego źródła
Podstawowe założenia Działania 2.2 w obszarze zamówień publicznych bazowały na następującej
definicji problemu:
1) liczba przedsiębiorstw z sektora MŚP funkcjonujących na rynku zamówień publicznych jest
mała;
2) przedsiębiorcy MŚP nie są obecni na rynku zamówień publicznych, bo nie dysponują
odpowiednimi zasobami wiedzy z tego obszaru;
3) optymalnym sposobem pozyskania tej wiedzy jest kształcenie w formie szkoleń i doradztwa –
poprzez uzyskanie pomocy od wyspecjalizowanych instytucji i doradców prawnych;
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4) przedsiębiorców MŚP nie stać na samodzielne uzupełnianie tej wiedzy w takim trybie, tj.
korzystając z pomocy prawnej.
Jako główne źródło problemu małej obecności MŚP na rynku zamówień publicznych wskazano zatem
niedostateczną wiedzę przedsiębiorców z tego obszaru. Podkreślano, że ze względu na dostęp do
wiedzy prawnej (własne działy i kancelarie prawne) w zdecydowanie lepszej sytuacji na rynku są firmy
duże. Przypuszczano, że z tego powodu mogą one częściej uczestniczyć w rynku zamówień publicznych
niż mniejsze firmy i że rynek zamówień publicznych może być przez mniejsze firmy postrzegany jako
rynek „dla dużych”. Zakładano, że dzięki dostarczeniu MŚP odpowiednich zasobów wiedzy, trudnych
do pozyskania samodzielnie, przedsiębiorstwa z tego sektora będą chętniej i z większą skutecznością
korzystać z publicznych zleceń.
Warto odnieść się bliżej do tezy o uprzywilejowanej pozycji na rynku zamówień publicznych firm
dużych. Z całą pewnością posiadają one atuty (zasoby kadrowe, w tym w obszarze prawa, siła
kapitałowa, wieloletnie doświadczenie) ułatwiające im działanie na rynku publicznym. Jednak trudno
mówić o tym, że są one dominującym uczestnikiem tego rynku. Dostępne wyniki badań –
realizowanych na zlecenie PARP stosunkowo dawno (2010-2011 r.), lecz nie mających później
kontynuacji – pokazują, że wśród wykonawców, którym w latach 2008–2010 udzielono zamówienia
publicznego o wartości powyżej 14 tys. euro15, ale nie przekraczającej tzw. progów unijnych16, było
42% przedsiębiorstw mikro, 37% podmiotów małych, 17% - średnich i 4% - dużych17. Firmy z sektora
MŚP stanowiły zatem aż 96% ogółu wykonawców. Był to odsetek niewiele mniejszy niż udział MŚP
w populacji polskich przedsiębiorstw (99,8%18). Nie ma więc raczej podstaw, aby mówić
o upośledzeniu sektora MŚP jako całości w dostępie do rynku zamówień publicznych, choć prawdą
jest, że firmy duże są na tym rynku aktywniejsze niż wskazywałby na to ich udział w populacji. Bariera
dostępu do rynku występuje natomiast wyraźnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw –dominują one
w populacji przedsiębiorstw (96,2%)19, a wśród wykonawców zamówień publicznych stanowiły tylko
42%.
Beneficjenci i ostateczni odbiorcy wsparcia
Projektując Działanie 2.2 przyjęto, że ostatecznymi odbiorcami wsparcia w obszarze zamówień
publicznych będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP zainteresowane ubieganiem się o zamówienia
publiczne na terenie Polski, przy czym określono, że maksymalny udział firm średniej wielkości nie
przekroczy 20%. Limitowanie udziału firm średnich było więc słuszną decyzją, bo dawało możliwość
zachęcenia do udziału w rynku zamówień publicznych stosunkowo rzadko na nim obecnych firm
mikro.
Ze względu na potrzebę zapewnienia jakości planowanym działaniom szkoleniowo-doradczym oraz
łatwiejsze nimi zarządzanie zdecydowano o dystrybucji wsparcia za pomocą operatorów. Założono,
15

Był to ówczesny próg stosowania ustawy Pzp.
Są to kwoty, od których uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury udzielania zamówień
i przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
17 A. Kowalewska, J. Szut, Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2010/2011, Warszawa 2011, PARP, s.
111.
18 A. Skowrońska, A. Tarnawa (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa
2018, s. 12. Podany odsetek obliczono na podstawie danych GUS za 2016 r. W latach 2008-2010 odsetek był podobny.
19 Tamże, s. 12.
16
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że będą nimi wyłaniane w konkursach organizowanych przez PARP podmioty działające na rzecz
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjności przedsiębiorców, podmioty
działające na rzecz rozwoju gospodarczego, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO
WER, przedsiębiorcy. Sformułowano wymagania pod adresem personelu mającego prowadzić
w projektach działania szkoleniowo-doradcze oraz określono standard usługi szkoleniowo-doradczej.
Założeniem było prowadzenie działań w pięciu makroregionach kraju, przy czym w ramach każdego
makroregionu do dofinansowania wybrany mógł być tylko jeden projekt. Instytucji Wdrażającej
zależało na tym, aby organizatorzy szkoleń na lokalnych rynkach byli rozpoznawalni, mieli „dobrą
markę”, która będzie stanowić wsparcie w działaniach rekrutacyjnych, gwarantując, że oferowana
usługa jest wysokiej jakości. Liczono, że uda się wybrać najlepszych operatorów na terenie
poszczególnych makroregionów.
Działania projektowe
Przedsiębiorcom zaoferowano wsparcie polegające na dostarczeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
w formie szkoleń grupowych i indywidualnego doradztwa. Zgodnie z minimalnym wymaganym przez
PARP zakresem usług działania projektowe miały być prowadzone w ramach dwóch ścieżek:




ścieżka I, obligatoryjna dla przedsiębiorców, uwzględniała szkolenia (dwa dwudniowe
spotkania, pierwsze o charakterze teoretycznym, drugie o charakterze praktycznym,
warsztatowym) oraz indywidualne doradztwo poszkoleniowe dla przedsiębiorstw (minimum
8 godzin na jedno przedsiębiorstwo, prowadzone co do zasady w siedzibie przedsiębiorcy
w formie bezpośrednich spotkań);
w ramach nieobligatoryjnej dla przedsiębiorców ścieżki II wnioskodawca był zobowiązany
utworzyć i prowadzić punkt konsultacyjno-doradczy dla uczestników projektu.

Celem doradztwa świadczonego w ramach projektów miało być omówienie konkretnych przypadków
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym zainteresowany
przedsiębiorca uczestniczy lub zamierza uczestniczyć.
Oczekiwane rezultaty
Oczekiwano, że wsparcie zaoferowane przedsiębiorcom przyniesie następujące rezultaty:


Nabycie kompetencji umożliwiających przedsiębiorcom wzrost przewagi konkurencyjnej
(w stosunku do tych, którzy nie korzystają ze wsparcia). Na taki cel działań wskazywała
dokumentacja programowa (SZOOP PO WER i dokumentacja konkursowa) oraz wywiad
z pracownikami PARP. Za wskaźnik tak określonego rezultatu uznano nabycie przez przedstawicieli
MŚP wiedzy w zakresie zamówień publicznych. Założono, że wsparciem w zakresie zamówień
publicznych do 2023 roku objętych zostanie 2071 przedsiębiorstw (wskaźnik produktu), z czego
1864 nabędzie wiedzę (poprzez swoich przedstawicieli) w zakresie zamówień publicznych
(wskaźnik rezultatu)20.

20

Załącznik 2a do SZOOP PO WER 2014 - 2020, Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań
i poddziałań, wersja obowiązująca od 19.04.2018.
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Zwiększenie aktywności przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych. Cel ten nie został
wskazany explicite w dokumentacji programowej (nie został więc ujęty w postaci żadnego
wskaźnika rezultatu), jednak – jak wynika z wywiadu z pracownikami PARP – przyświecał on
realizacji Działania 2.2 PO WER. Podkreślano przede wszystkim potrzebę włączenia do rynku
zamówień publicznych przedsiębiorstw MŚP do tej pory na nim nieobecnych. Jednak – ze
względu na szeroką definicję ostatecznego odbiorcy wsparcia, obejmującą również podmioty już
działające na tym rynku – należy przyjąć, że wzrost aktywności mógł się także wyrażać jako
zwiększenie intensywności działania na rynku zamówień publicznych (np. pozyskiwanie większej
liczby zamówień lub zamówień o większej wartości przez firmy już działające na rynku).

Zakładano, że opisane wyżej rezultaty wystąpią w wyniku zadziałania mechanizmu polegającego na
wpływie wzrostu wiedzy przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych na poziom ich
zainteresowania rynkiem zamówień publicznych i zmianę zachowań na tym rynku.
Schemat 1. Zakładany mechanizm działania projektów dotyczących zamówień publicznych

Projekt
dostarczy wiedzy
i umiejętności

których wzrost
doprowadzi ...

w przypadku firm
nieaktywnych do
wzrostu
zainteresowania
rynkiem zamówień
publcznych i
podjęcia na nim
działań

w przypadku firm
aktywnych do
wzrostu
skuteczności
działania na rynku
zamówień
publicznych

co doprowadzi do
zmian w poziomie
aktywności
przedsiębiorstw na
rynku zamówień
publicznych

Źródło: Opracowanie własne.

1.2

Uwarunkowania aktywności MŚP na rynku zamówień publicznych

1.2.1

Czynniki atrakcyjności rynku zamówień publicznych

Badania przeprowadzone w 2013 r. w ramach projektu systemowego Nowe podejście do zamówień
publicznych pokazały, że na rynku zamówień publicznych obecnych było 14% przedstawicieli sektora
MŚP21. W pomiarze w 2011 r. – był to okres, w którym wartość rynku była najwyższa w historii polskich
zamówień publicznych (167 mld zł w 2010 r.22) – odsetek ten był wyższy i wyniósł 25%. Brak jest danych
ilustrujących obecny poziom aktywności MŚP na rynku zamówień publicznych. Wydaje się jednak mało
prawdopodobne, aby aktywność ta była obecnie istotnie większa niż przed kilkoma latami. Istnieją
wręcz przesłanki pozwalające sądzić, że atrakcyjność rynku zamówień publicznych dla przedsiębiorstw
w ostatnich latach spadła, o czym może świadczyć na przykład malejąca średnia liczba ofert
21

A. Kowalewska, J. Szut, Nowe podejście do zamówień publicznych, Raport z badań 2013, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 7.
22 Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych za lata 2008-2017.
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składanych w postępowaniach o wartości poniżej progów UE. W 2017 r., w którym wartość rynku
zamówień publicznych była bliska tej odnotowanej w 2010 r. (163,2 mld zł23), w postępowaniu
składano średnio 2,38 ofert, a w latach poprzednich – około 3 ofert24. Można zatem przyjąć, że dla
statystycznego przedstawiciela sektora MŚP rynek zamówień publicznych nadal stanowi
zdecydowanie rzadszy przedmiot zainteresowania niż rynek komercyjny. Wyniki niniejszej ewaluacji
wskazują dodatkowo, że jest on rynkiem drugiego wyboru – jeśli oferta firmy może być kierowana do
klienta publicznego i prywatnego, preferowanym klientem jest z reguły ten ostatni.
Istnieje oczywiście grupa przedsiębiorstw bardziej zależnych od rynku zamówień publicznych ze
względu na fakt, że tylko lub głównie na nim mogą one znaleźć zamówienia zgodne z profilem ich
działalności. Dotyczy to firm działających w dziedzinach obronności, gospodarki wodnej, energetyki,
ochrony środowiska, infrastruktury transportowej (budowa autostrad, dróg), świadczących usługi na
rzecz placówek ochrony zdrowia czy usługi społeczne. Uczestniczące w badaniu przedsiębiorstwa, dla
których rynek zamówień publicznych stanowił główne źródło przychodu, to firmy wyspecjalizowane w
obsłudze właśnie tych obszarów. Co więcej, w badaniu zidentyfikowano również firmy powstałe
w okresie ostatnich kilku lat z zamiarem obsługiwania wyłącznie klientów publicznych (np. w branży
oświetlenia zewnętrznego).
Ogólnie rzecz biorąc rynek zamówień publicznych jest jednak postrzegany jako trudniejszy, bardziej
wymagający, na co składa się szereg czynników opisanych w kolejnym podrozdziale. Jeśli jest możliwe
pozyskanie atrakcyjnych zamówień komercyjnych i zapewnienie w ten sposób satysfakcjonującego
przychodu, firmy wolą działać wyłącznie lub głównie na rynku komercyjnym. Rynek publiczny jest
natomiast traktowany jako dodatkowe, uzupełniające źródło utrzymania firmy. Choć w większości
wywiadów badani byli dalecy od chwalenia jego opłacalności (lepsze marże uzyskuje się na rynku
komercyjnym), rynek zamówień publicznych pozwala bowiem zarobić, przy założeniu że firmy stosują
własne strategie cenowe, dopuszczające różny poziom akceptowalnego zysku. Obecność na tym rynku,
zwłaszcza jeżeli uda się pozyskać projekty długoterminowe, zapewnia stały dopływ gotówki.
Nie składamy ofert, które nie są dla nas opłacalne. Składamy taką ofertę, która jest dla nas opłacalna.
Jeśli wygramy, to zarabiamy. [ZP, korzystający, rynek dodatkowy, mała firma, 07]
Każdy to liczy po swojemu. Trzeba samemu to policzyć i dopiero się można odnieść do tego, co
zamawiający sobie oszacował. Nie składa się ofert bez liczenia, na zasadzie „dobrze, to damy 500 zł mniej
niż ma zamawiający”, bo może się okazać, że to jest 20% za mało, żeby to zrobić. [PPP, korzystający,
firma mikro, aktywna na rynku zamówień publicznych, 71]

Atrakcyjność rynku zamówień publicznych rośnie w warunkach dekoniunktury i wyraźnie maleje
w okresach dobrej koniunktury. Na tę zależność wskazywali zwłaszcza przedstawiciele branży
budowlanej, twierdząc, że obecnie rynek komercyjny w pełni zaspokaja aspiracje finansowe firm i – co
więcej – nie wymaga specjalnego wysiłku związanego z pozyskaniem zlecenia. Jak mówili respondenci,
obecnie w branży budowlanej zlecenia przychodzą same. W takiej sytuacji nie ma potrzeby sięgania po
trudniejsze do pozyskania i realizacji zamówienia publiczne. Zapewne z powodu wyjątkowo dobrej
23

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., Urząd
Zamówień Publicznych, Warszawa 2018, s. 9.
24 Tamże, s. 27.

31

koniunktury na rynku budowlanym średnia liczba ofert składanych w postępowaniach na roboty
budowlane (o wartości poniżej progów unijnych) wyraźnie zmalała w 2017 r. w porównaniu z 2016 r.
(z 4,32 do 2,92; w przypadku dostaw i usług również wystąpiła tendencja spadkowa, ale o znacznie
mniejszej skali)25.
Przetargi były mocno kwotowo zaniżone, więc nie braliśmy w nich udziału, nie opłacało nam się ich
realizować. Teraz w zasadzie nie mamy żadnych [zamówień publicznych]. Ale jak przychodziłem do
firmy, sześć lat temu, 60% obrotów pochodziło z zamówień publicznych. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek podstawowy, średnia firma, 12]
Jeżeli jest koniunktura dobra, gdy firmy mają zamówienia i działają w sektorze prywatnym, to nie szukają
dodatkowych zleceń w zamówieniach publicznych. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 25]
Od rynku zamówień publicznych odeszliśmy jakiś czas temu, bo rynek inwestorów prywatnych zaspokoił
nasze możliwości. Być może tam wrócimy, jeżeli rynek inwestorów prywatnych się skurczy. Ale teraz
ciągle prowadzimy rozmowy, składamy oferty inwestorom prywatnym, jest w tej chwili wydawanych
dużo pozwoleń na budowę obiektów przemysłowych i mieszkaniowych, więc to zapotrzebowanie jest na
tyle duże, że nie ma już takiej potrzeby, żebyśmy śledzili rynek zamówień publicznych. [PPP, korzystający,
mała firma, 84]

W niektórych obszarach działalności gospodarczej istnieją jednak firmy, dla których rynek zamówień
publicznych jest koniecznym uzupełnieniem zleceń z rynku komercyjnego. Podana niżej wypowiedź
dotyczy firmy specjalizującej się w montażu i serwisie urządzeń klimatyzacyjnych. Konieczność
uzupełniania przychodów z rynku komercyjnego zamówieniami publicznymi może istnieć także
w innych branżach, w których silnie odczuwalna jest sezonowość rynku, a wartość jednostkowych
zleceń nie jest duża (podobnie jak wartość usługi serwisowej w przypadku firmy, o której niżej mowa).
W tej branży, przy tych wielkościach firm, to każda firma w zasadzie musi korzystać z tych zamówień.
Bez szansy na przetrwanie bez zamówień. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 02]

Mogą również istnieć inne niż stricte ekonomiczne uwarunkowania udziału w rynku zamówień
publicznych, związane na przykład z lojalnością wobec określonych klientów publicznych.
Atrakcyjność [zamówień publicznych] wynika z różnych powodów. To nie da się tak powiedzieć jednym
zdaniem. Czasem z historii, z sentymentu, z różnych. [ZP, korzystający, rynek dodatkowy, mała firma, 07]

Respondenci z trudem wymieniali zalety rynku zamówień publicznych. Jedynym nie kwestionowanym
czynnikiem przewagi tego rynku nad rynkiem komercyjnym była pewność zapłaty, wynikająca z
wiarygodności klienta publicznego. Zwracano również uwagę na rozwiązania gwarantujące
bezpieczeństwo finansowe podwykonawcom zamówień publicznych.
Jest pewny płatnik, a prywatnie nie zawsze ma się pewność, że otrzyma się wynagrodzenie za wykonaną
usługę. Aczkolwiek ceny są niższe niż na rynku komercyjnym. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, firma mikro, 17]
Jest to bardzo bezpieczny rynek w sensie finansowym. Jak jest wszystko zrobione, to są pieniądze, jest
zapłacone w terminie, nie ma problemu. Chociaż czasami się zdarzały sytuacje, że tak nie było. [PPP,
korzystający, firma mikro, aktywna na rynku zamówień publicznych, 71]
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Nikt tutaj nikogo oszukać nie może ze względu na prawną odpowiedzialność zamawiającego wobec
wszystkich podwykonawców włącznie. Nie może być tak, że generalny wykonawca – co często się
zdarzało w latach wcześniejszych – brał sobie podwykonawców i po wykonanej pracy otrzymywał
wynagrodzenie i nie płacił, potem to szło do sądów, ewentualnie następowała upadłość, otwierano
kolejną firmę itd. [PPP, korzystający, firma mikro, aktywna na rynku zamówień publicznych, 74]

1.2.2

Czynniki zniechęcające MŚP do udziału w rynku zamówień publicznych

Zdecydowanie łatwiej wskazać na podstawie przeprowadzonych badań czynniki zniechęcające do
udziału w rynku zamówień publicznych. Można wśród nich wyróżnić te, które utrudniają wejście na
rynek zamówień publicznych oraz te, które utrudniają na nim funkcjonowanie.
1.2.2.1

Bariery wejścia MŚP na rynek zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający są zobowiązani do prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich wykonawców. Z punktu widzenia
formalnego trudno zatem mówić o istnieniu jakichkolwiek barier w dostępie MŚP do rynku zamówień
publicznych. Jednakże ściśle sformalizowany sposób ubiegania się o zamówienia publiczne, określane
przez zamawiających warunki udziału w postępowaniach (mające umożliwić ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia), wymagane na potwierdzenie ich spełniania środki
dowodowe powodują, że wykonawca chcący realizować zamówienia publiczne musi spełnić pewne
konieczne kryteria. W tym kontekście można zatem mówić o istnieniu barier wejścia na rynek
zamówień publicznych. Bariery te dotyczą szeroko rozumianego potencjału przedsiębiorstwa,
obejmującego zasoby ludzkie, związaną z nimi wiedzę organizacji na temat zamówień publicznych,
zasoby finansowe oraz doświadczenie firmy. Bariery te znajdują się w zakresie możliwości
oddziaływania przedsiębiorstw i – jak pokazuje praktyka firm aktywnych na rynku zamówień
publicznych – są możliwe do pokonania. Jednak pewne charakterystyki rynku zamówień publicznych
oraz specyficzne uwarunkowania sektora MŚP powodują, że bariery te mogą przybierać na sile,
czyniąc rynek zamówień publicznych mniej atrakcyjnym i ograniczając skuteczność działania na nim
przedsiębiorców, zwłaszcza firm mikro.
a) Zasoby ludzkie
Problem zasobów ludzkich to w pierwszej kolejności konsekwencja obecnego kontekstu sytuacyjnego
– wysokiej dynamiki rozwoju gospodarczego, która sprawiła, że na rynku trudno jest obecnie znaleźć
odpowiednych pracowników. Jest to uciążliwe dla wszystkich, aczkolwiek w większym stopniu wpływa
na firmy mniejsze, zwłaszcza gdyby ad hoc miały przystąpić do pozyskania i realizacji zamówienia
publicznego. Należy w tym miejscu zauważyć, że pozyskiwanie i obsługa zamówień publicznych
wymaga specjalizacji. Nawet w firmach mikro te zadania wykonują pracownicy przygotowani do tej
roli – zwykle właściciele, niekiedy wspierani przez personel administracyjny odpowiadający za
wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniach i przygotowanie ofert od strony formalnej. Zdarza się też, że
przygotowanie ofert od strony formalnej jest w firmach mikro zlecane podmiotom dostarczającym
firmie wsparcia administracyjno-prawnego (np. biurom rachunkowo-księgowym czy obsługującym
firmy kancelariom prawnym).
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Korzystaliśmy z pomocy adwokata. (…) Komplikacja prawa zamówień publicznych jest taka, że kiedyś nie
było takiej potrzeby w mojej ocenie, a teraz nie ma takiej opcji, żeby się udało. To trochę jak
z prowadzeniem ksiąg podatkowych. 10 lat temu sam tym zarządzałem, a w tej chwili nie mam na ten
temat bladego pojęcia. To już tylko wyspecjalizowane firmy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, firma mikro, 15]
Jest ekipa przygotowana do tego, przygotowują te przetargi. To jest ekipa z długoletnim
doświadczeniem, bo to dwie osoby obecne od samego początku funkcjonowania ustawy o zamówieniach
publicznych i po iluś tam szkoleniach. [ZP, aktywny, rynek dodatkowy, mała firma, 09]
I nawet jakby się pokazało tych zamówień nie wiem ile, to jesteśmy niestety ograniczeni, nie jesteśmy w
stanie ich przerobić. Bo nawet gdyby chcieć zatrudnić większą liczbę osób, to nie da rady. Nie ma
fachowców. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 39]

Problem zasobów ludzkich występuje również w kontekście wprowadzonego nowelizacją prawa
zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. obowiązku wskazywania przez zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane osób, które ze względu charakter
pracy wykonywanej przy realizacji zamówienia powinny być zatrudnione przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Chociaż przedsiębiorcy w większości pozytywnie
oceniali taki wymóg (rozumieli i podzielali przesłanki i cele, którymi kierował się ustawodawca), to
jednak zwracali uwagę, że w pewnych w specjalizacjach zawodowych spełnienie tego warunku jest
trudne. Są profesje, które unikają nawiązywania „etatowych” relacji z przedsiębiorcami26. Ponadto
wskazywano na nadmierne wymogi związane z liczbą „etatowych” członków zespołu realizującego
zamówienie. Problemem dla małych firm, dla których rynek zamówień publicznych jest rynkiem
podstawowym lub jedynym, jest również brak ciągłości w realizacji zamówień. Nie mając zapewnionej
tej ciągłości, stałe zatrudnienie na umowę o pracę jest pozbawione racjonalności ekonomicznej. Stąd
też, chcąc sprostać wymogom stawianym przez zamawiających, firmy te nawiązują stosunek pracy z
określonymi osobami realizującymi zamówienie jedynie na czas trwania projektu. W incydentalnych
przypadkach problem zasobów ludzkich był łączony z nieracjonalnym (bez uzasadnienia) stosowaniem
klauzuli społecznej dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Jest za dużo [wymaganych umów o pracę] przy niektórych robotach. (…) Ale są też wolne zawody, jeśli
chodzi o specjalistów. Oni nie wiążą się z jedną firmą. Mówimy tutaj o kierownikach budowy i osobach,
które rzeczywiście są techniczne. Oni nie chcą podpisywać umów o pracę, bo oni skaczą od jednej firmy
do drugiej. (…) Niektóre rzeczy są absurdalne, np. zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Czy ja mam
zatrudnić taką osobę na miesiąc, a później zwolnić? I po co mi taka osoba? [ZP, korzystający, aktywny,
rynek dodatkowy, firma mikro, 02]
To jest dla mnie bardzo sztuczny zapis, bo na ogół na tych budowach, które są olbrzymie – 2 tysiące
metrów kwadratowych elewacji, żąda się pięciu takich osób. Nierealne jest, żeby pięć osób wykonywało
taką pracę. [ZP, korzystający, nieaktywny, mała firma, 58]
Gdy mamy kontrakt do realizacji, to wówczas dobieramy sobie wykonawców, z którymi współpracujemy
i wtedy ich zatrudniamy. Wcześniej to były umowy gospodarcze. Teraz coraz częściej zatrudniamy ich na
etat, bo takie są wymogi ze strony rynku zamówień publicznych. Zatrudniamy ich na czas określony, na
umowę o pracę. Nas bezpośrednio to dotyka, bo utrudnia nam prowadzenie swobodnej działalności.
Trzeba ich zatrudnić, więcej jest roboty: świadectwo pracy, urlop, ekwiwalent zapłacić, i na koniec to
26

Dotyczy to specjalistów, którzy pracują w trybie projektowym. Respondenci mówili m.in. o różnych zawodach związanych
z szeroko rozumianym budownictwem czy ekspertach z różnego rodzaju dziedzin.
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oczywiście więcej kosztuje. [PPP, korzystający, firma mikro, aktywna na rynku zamówień publicznych,
71]

b) Wiedza na temat zamówień publicznych
Opracowując założenia realizacji Działania 2.2 przyjęto, że istotnym czynnikiem niskiej aktywności
przedsiębiorstw sektora MŚP na rynku zamówień publicznych jest brak wiedzy (lub zbyt mała
wiedza) na temat przepisów ustawy Pzp. Analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych nie
pozwala na potwierdzenie tej zależności. Owszem, elementarna wiedza na temat funkcjonowania
rynku zamówień publicznych jest niezbędna dla skutecznego na nim działania. Jednak nie stanowi ona
dla większości przedsiębiorców czynnika kluczowego, decydującego o obecności na tym rynku.
Względnie łatwo i w sposób nie generujący wielkich kosztów (zazwyczaj za pomocą samokształcenia)
bariera braku wiedzy jest też przez firmy pokonywana.
W spontanicznych wypowiedziach badanych brak wiedzy na temat funkcjonowania rynku zamówień
publicznych praktycznie nie pojawia się jako bariera udziału w tym rynku. Z reguły dopiero w
momencie przedstawiania przez moderatora różnych czynników potencjalnie utrudniających dostęp
do zamówień publicznych respondenci przyznawali, że wiedza na temat zasad funkcjonowania rynku
jest ważna27. Istotny jest również fakt, że decyzje o wycofaniu się z rynku zamówień publicznych nie
wynikają z trudności proceduralnej tego rynku, wymagającej zdobycia wiedzy. Działo się tak również
w przypadku przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Działania 2.2 z zamiarem
wejścia na ten rynek, ale ostatecznie swojego zamiaru nie zrealizowali. Decyzje te były wynikiem
namysłu nad szeroko rozumianą opłacalnością zamówień publicznych, relacją możliwych do
uzyskania korzyści w stosunku do koniecznych nakładów, w tym nakładów związanych ze spełnieniem
określonych wymogów proceduralnych.
Bariera braku wiedzy ma silniejszy wpływ na podmioty zamierzające wejść na rynek zamówień
publicznych oraz na te, które chcą na nim funkcjonować świadomie, korzystając z praw
przysługujących wykonawcy (potrzebują wiedzy w określonych obszarach, np. środków ochrony
prawnej czy w razie sporów na linii wykonawca-zamawiający). Treści świadczące o tym, że brak wiedzy
o rynku zamówień publicznych może być rzeczywistą barierą dostępu do publicznych zleceń częściej
znajdujemy bowiem w wypowiedziach podmiotów nieobecnych na tym rynku niż wśród tych, które
są na nim aktywne.
Brak wiedzy, na pewno. Na pewno by trzeba czasami specyfikację i później warunki umowy przedłożyć
jakiemuś prawnikowi, z którym się współpracuje. Czasami, nie zawsze. [ZP, korzystający, nieaktywny,
firma mikro, 54]
Nie miałem jeszcze okazji w tym startować, wszystko przede mną, więc ciężko mi to ocenić. Zobaczę po
pierwszej próbie, jak to wszystko wygląda. Na pewno żeby wejść w ten rynek, będę pewnie potrzebował
i czasu, i odpowiednich ludzi do tego, aby mi w tym pomogli. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro,
25]
Myślę, że absolutnie nie każda firma [może ubiegać się o zamówienia publiczne i je realizować], bo cała
ustawa Pzp i to wszystko..., ja raz próbowałam przeczytać, nawet mi wyszło, ale tego już się więcej nie
podejmuję. Trzeba rzeczywiście mieć determinację i znać te kruczki. I jak się ktoś na tym nie zna, nie lubi
27

Na tej podstawie można stwierdzić, że wiedza nie jest barierą podstawową.
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tego czytać, to się do tego nie powinien pchać. Szkoda czasu. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro,
47]

Z kolei wśród przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych przeważała opinia o tym,
że wiedza o sposobie udzielania tych zamówień może zostać względnie szybko uzupełniona. W
skrajnych przypadkach mówiono wręcz o tym, że znajomość przepisów nie jest niezbędna, aby
rozpocząć działanie na omawianym rynku. Ujawniano przekonania typu: jeśli ktoś chce, to się nauczy,
dla chcącego nic trudnego i były to opinie oparte na własnych doświadczeniach. Przedsiębiorcy zasad
funkcjonowania rynku zamówień publicznych uczyli się samodzielnie, poprzez działanie, niekiedy
korzystali z zewnętrznego wsparcia. Podkreślano, że złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – przy istniejącej możliwości uzupełniania dokumentów i wyjaśniania treści ofert –
wymaga tylko stosowania się do instrukcji zawartych w SIWZ i nie jest trudne. Szczegółowa wiedza
potrzebna jest wówczas, gdy pojawiają się wątpliwości i gdy zaistnieje konieczność
zakwestionowania stanowiska czy rozstrzygnięcia zamawiającego. Aktualizacji wiedzy z zakresu PZP
wymagają również częste zmiany prawa.
Tam [w SIWZ] jest wszystko napisane, co trzeba zrobić. I nie potrzeba wielkiej wiedzy. Kiedyś jak się
czegoś nie złożyło, to był człowiek wykluczony. Teraz prosi się o uzupełnienia. (…) Wiedza ze szkolenia
jest głównie potrzebna w sytuacjach wątpliwych, żeby znać swoje prawa odnośnie różnych odwołań. Bo
do samego złożenia oferty wszystko jest w SIWZ-ach bardzo jasno opisane. To bardziej może wynikać z
czyjegoś wewnętrznego strachu, że to jest takie straszne, ale nie jest. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
dodatkowy, mała firma, 07]
Wszystko można doczytać w Internecie i jeśli jest powołanie się na jakieś ustawy, paragrafy, to wszystko
można zawsze wyjaśnić. Jeśli jest przetarg, można zadać pytania i uzyskać odpowiedź. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 52]
[Wiedza na temat zamówień publicznych] to była wiedza z samouctwa. Dostawałem zadanie i trzeba
było się przygotować. Sam się uczyłem i na zasadzie podglądania. Nie tyle ktoś mi pomagał, co
obserwowałem, jak się przygotowuje przetargi. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia
firma, 12]
Mi jedna osoba pomagała, ale ja nie miałem z tym większych problemów. Dla mnie to był dzień pracy
można powiedzieć, żeby się móc przygotować. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 24]

c) Zasoby finansowe
Zasoby finansowe to bariera szczególnie dotkliwa dla mniejszych podmiotów i powiązana ze specyfiką
rynku zamówień publicznych. Jak wynika z opinii badanych, rynek zamówień publicznych (zwłaszcza
tych większych, związanych z realizacją robót budowlanych, usług polegających na montażu
określonych urządzeń) wymaga posiadania odpowiedniej kondycji finansowej. Odpowiednia zdolność
finansowa wykonawcy jest konieczna na kilku etapach postępowania. Problemy mogą pojawiać się już
na etapie składania ofert – gdy od wykonawcy oczekuje się spełnienia określonych warunków
dotyczących jego sytuacji ekonomicznej i gdy zamawiający oczekuje wniesienia wadium lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Respondenci, zwłaszcza z grupy mikrofirm, zwracali
uwagę na brak wystarczających środków finansowych jako barierę udziału w zamówieniach.
Towarzyszyło temu przekonanie, że wymogi pod adresem zdolności finansowej wykonawcy i
wysokości wadium są zbyt duże w stosunku do prac, jakie mają być wykonane.
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Najtrudniejsze to wymogi finansowe, których wiele firm nie przejdzie, a te, które mają takie obroty,
czasami nie chcą się bawić w przetargi publiczne. (…) Nawet zainicjowałem takie partnerstwo
w przetargu dość dużym, na temat instalacji światłowodów czy jakichś systemów radiowych. Na
początku żeśmy się do tego mocno przymierzali, ale później się wycofałem z tego projektu, bo
stwierdziłem, że nie damy rady finansowo, po prostu zbyt wysokie kryteria finansowe tam były. [ZP,
korzystający, nieaktywny, firma mikro, 54]

Poważnym problemem dla badanych przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących firmy
najmniejszej wielkości, okazała się konieczność finansowania całości zamówienia ze środków
własnych wobec braku stosowania przez zamawiających zaliczkowania. Mimo że stosowanie zaliczek
jest możliwe (pod warunkiem, że taka możliwość została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia), postępowania, w których przewidziano
zaliczkowanie, należą do rzadkości. W 2017 r. liczba postępowań ogłoszonych w BZP, w których
przewidziano zaliczkowanie, wyniosła 629, co stanowiło 0,52% ogółu postępowań (podobnie było
w latach wcześniejszych)28. Powoduje to konieczność zamrożenia środków finansowych przez
przedsiębiorców, często na dłuższe okresy czasu (nawet kilkunastomiesięczne) i ogranicza możliwości
ich uczestnictwa w większych projektach. Zdarza się, że przedsiębiorcy zmuszeni do prefinansowania
realizacji zamówienia zaciągają na te cele kredyty bankowe.
W przetargach, żeby zrobić duży obiekt, trzeba mieć sporo funduszy, choćby nawet po to, żeby
zainwestować w sprzęt. Gdyby była możliwość przedpłaty, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Bo u nas
czasami sam sprzęt to jest 60-80% [wartości zamówienia]. Dla mnie wydanie kilkudziesięciu tysięcy na
sprzęt dla klienta to już dużo. (…) Upływa termin odroczonej płatności i muszę za sprzęt zapłacić. A robota
jest jeszcze w lesie. (…) Do paru większych przetargów chciałam zaciągnąć kredyt, ale nie wygrałam. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 02]
Żeby wziąć udział w tym zamówieniu publicznym, trzeba zainwestować pieniądze. Na wszystkie
materiały, na robociznę, na realizację całej umowy się inwestuje pieniądze, a później się czeka. Nie ma
żadnej formy zaliczek. [ZP, niekorzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 43]
Jeżeli to jest mała firma nie mająca zbytnio płynności finansowej, to musi zaciągnąć kredyt, a to jest już
obciążeniem. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 42]

d) Doświadczenie rynkowe
Aby wejść na rynek zamówień publicznych, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego,
udokumentowanego doświadczenia. Mamy tutaj do czynienia z dwoma problemami:


nie każda firma, która chce wejść na rynek zamówień publicznych, posiada odpowiednie referencje
(niekiedy jest to związane z brakiem potrzeby gromadzenia listów referencyjnych, bo klientów
komercyjnych można zdobywać informując o zrealizowanych projektach czy na przykład pokazując
ich wizualizację), w szczególny sposób dotyczy to firm nowopowstałych;
Jeżeli firma działa niedługo na rynku i nie ma w swoim portfolio dużych realizacji, to takie zamówienia
są dla niej nieosiągalne. To powoduje, że na rynku zamówień jest zamknięte grono tych firm i bardzo jest
trudno przebić się z zewnątrz. Niby można wykorzystywać ten potencjał i z kimś startować, żeby uzyskać
referencje, ale to zawsze się wiąże z pewnym ryzykiem, bo nie można wchodzić w konsorcjum wtedy,
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jeżeli się kogoś dobrze nie zna. [ZP, korzystający, nieaktywny przed udziałem w projekcie, aktywny po
udziale w projekcie, mała firma, 58]



oczekiwania zamawiających dotyczące niezbędnego doświadczenia są wygórowane29,
nieproporcjonalne do zakresu zamówienia;
Często wymagania dotyczące doświadczeń czy wielkości firmy nas eliminują i czasami widzimy
dysproporcję między przedmiotem zamówienia a doświadczeniami, które są wymagane. Przy projektach,
które nie są aż takie duże, mimo że są powyżej progu, wymagają doświadczeń, które wskazują, że to
musiałaby międzynarodowa korporacja realizować czy firma, która od lat się zajmuje wyłącznie tego
typu projektami. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 21]

Z tego punktu widzenia obecność w programie szkoleń prowadzonych w ramach badanych projektów
wątku dotyczącego instytucji konsorcjum oraz powoływania się na zasoby i potencjał osób trzecich
wydaje się więc być szczególnie cenna. Zwłaszcza że badanie nie wykazało, aby przedsiębiorcy
nieaktywni na rynku zamówień publicznych posiadali wcześniej jakąkolwiek wiedzę na temat
instrumentów ułatwiających wejście na ten rynek. Nawet zresztą dla przedsiębiorców aktywnych
szczegółowe kwestie związane z konsorcjum czy „użyczaniem” zasobów, o czym dalej mowa, budziły
wątpliwości i były przedmiotem doradztwa poszkoleniowego.
Doradcy sporo mówili, jak można budować konsorcja, gdy firma startuje, jak w konsorcjum zabezpieczyć
swoje interesy. Do części postępowań nie ma dojścia, ale jeżeli firma będzie budowała konsorcja, to ma
dostęp do tych zamówień. [ZP, kierownik projektu, 02]

Chociaż ocena wspomnianych wyżej rozwiązań prawnych nie była przedmiotem niniejszej ewaluacji,
to w niektórych wywiadach dało się zauważyć postawę braku zaufania przedsiębiorców do
współpracy z innymi podmiotami w realizacji zamówień publicznych. Wynikała ona ze złych
doświadczeń w roli konsorcjanta lub podwykonawcy. Żywy był również wśród uczestników badania
temat podwykonawców pokrzywdzonych przy budowie autostrad. Jeśli do tego dodamy ogólny kryzys
zaufania30 oraz szereg innych czynników zniechęcających do rynku zamówień publicznych, to – mimo
wzmocnienia ochrony praw podwykonawców nowelizacją ustawy Pzp z 23 grudnia 2013 r. –
rozwiązania te nie muszą wydawać się atrakcyjne.
Szef został jako podwykonawca bardzo mocno okantowany przez jednego z deweloperów. On
ewentualnie tylko w konsorcjum może wejść, i tylko wtedy, jeżeli kogoś bardzo dobrze zna. [ZP,
korzystający, nieaktywny przed udziałem w projekcie, aktywny po udziale w projekcie, mała firma, 58]
Są problemy w konsorcjach, w zależności od tego, z kim się w konsorcjum startuje i czy jako główny, czy
jako ten dodatkowy. Najgorsze jest to, że przejmuje się odpowiedzialność za tego drugiego. Jeżeli ten
drugi pada, a my mamy drugi przypadek już taki, że ten drugi schodzi, traci płynność finansową i my
wtedy musimy dokończyć. Przecież szpital [nazwa], jedno skrzydło, to myśmy kończyli za generalnego
wykonawcę budowlanego. Gdzie my wcześniej nigdy takiej generalnej budowlanki nie wykonywaliśmy,
29 Autorzy

raportu nie dysponują danymi, które pozwalałyby określić zasięg takiego zjawiska, co też nie stanowiło przedmiotu
niniejszej ewaluacji. Niemniej jednak nieproporcjonalność oczekiwań była jednym z zarzutów stawianych zamawiającym
przez przedsiębiorców biorących udział w projekcie.
30 Według wyników 17. edycji ogólnoświatowego badania Edelman Trust Barometer, które sprawdza poziom zaufania 28
narodowości do czterech typów instytucji: rządowych, pozarządowych, mediów i biznesu, Polacy zajmują przedostatnią
pozycję w rankingu badanych krajów. Na podstawie: 2017 Edelman Trust Barometer: Globalny kryzys zaufania. Informacja
Prasowa - 19.01.2017, dostępne pod: https://publicrelations.pl/2017-edelman-trust-barometer-globalny-kryzys-zaufania/
[data dostępu: 29.11.2018]
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tylko zawsze w zakresie elektryki. A teraz mamy drugi przypadek, drugi szpital, ale tutaj nie będę nic
mówił, bo to wszystko w toku jest jeszcze i tam się pewnie skończy sprawami sądowymi, ale to jest
ogólnie problem dla nas duży. [ZP, korzystający, aktywny rynek podstawowy, średnia firma, 31]
Czasem konsorcja zawiązywane na klasyczne zamówienia publiczne okazują się trudne do zrealizowania,
a co dopiero na PPP. [PPP, mała firma, aktywna na rynku zamówień publicznych i PPP, 86]

1.2.2.2

Negatywny wizerunek rynku zamówień publicznych

Czynnikiem w największym stopniu obniżającym atrakcyjność rynku zamówień publicznych w oczach
przedsiębiorców jest jego negatywny wizerunek, na który składają się przede wszystkim: nadmierne
sformalizowanie/biurokracja, nadużywanie uprzywilejowanej pozycji przez zamawiających,
niedostatecznie dobre przygotowanie postępowań, wahania zapotrzebowania na rynku i niewielka
opłacalność zamówień. W tych kategoriach przedsiębiorcy najczęściej opisywali rynek zamówień
publicznych. Należy podkreślić, że takie sposoby postrzegania rynku nie były stereotypowymi
schematami poznawczymi, wynikającymi z niepełnej wiedzy czy zapośredniczonych opinii (taki
charakter mogły mieć co najwyżej wśród przedsiębiorców nieaktywnych na rynku). Wynikały one z
opartej na doświadczeniu krytycznej oceny sposobu stosowania prawa zamówień publicznych przez
zamawiających i – w mniejszym stopniu – z oceny norm prawnych regulujących funkcjonowanie tego
rynku. Można je więc uznać za realne bariery funkcjonowania na rynku zamówień publicznych.
Należy podkreślić, że bariery te tworzą system naczyń połączonych. Fałszywym będzie założenie, że
eliminacja jednej bariery będzie skutkowała istotną poprawą opinii o rynku zamówień publicznych lub
doprowadzi do gwałtownego zwiększenia liczby działających na nim przedsiębiorstw MŚP. Z tego typu
zjawiskami moglibyśmy mieć do czynienia jedynie w sytuacji wielokierunkowego oddziaływania na
opisywane bariery. Przykładowo zwiększenie opłacalności funkcjonowania na omawianym rynku nie
może się ograniczać wyłącznie do podniesienia wartości budżetu po stronie zamawiających.
Opłacalność bowiem wpisuje się również w kontekst wymagań stawianych wykonawcom, nakładów
związanych z przygotowaniem oferty, ryzyka związanego z karami umownymi, możliwości
negocjacyjnych, itd.
a) Formalizm i biurokracja
Nieodłączną cechą rynku zamówień publicznych jest jego wysoki stopień formalizacji, osadzenie
w szeregu przepisów, norm, reguł i ról, które uczestniczący w rynku przedsiębiorcy muszą siłą rzeczy
respektować. Jednak istnienie tych reguł powoduje, że pozyskanie zamówienia publicznego jest
uznawane za bardziej czasochłonne i kosztochłonne niż zamówienia komercyjnego. Pewnych
procedur nie można bowiem ominąć, przyspieszyć ani uprościć (co niekiedy ma negatywne
konsekwencje zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających). Problem jest szczególnie odczuwany
przez mniejsze przedsiębiorstwa, które nie posiadają na tyle rozbudowanych zasobów kadrowych, aby
móc oddelegować pracowników wyłącznie do obsługi zamówień publicznych.
Dokumentacja przetargowa zajmuje minimum 20 stron przy pełnym przetargowych postępowaniu. To
jest absolutne minimum. Dobrze przygotowany przetarg to 100 stron. Trzeba to przygotować, przeczytać
dokumentację, przygotować dokumenty, przygotować referencje, złożyć te dokumenty, pojechać
najlepiej na ogłoszenie wyników, bo to też bardzo jest ważne i wielokrotnie zdarzają się tam różne cuda,
po czym poczekać na wyniki, może złożyć odwołanie, może nie. To jest ogromna inwestycja. [ZP, trener,
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doradca, 05]
To nie jest to gałąź, w którą ja będę wchodzić, bo dalej rolę odgrywa cena i papierologia i przy takiej
małej działalności, ja jestem sama, to zbyt dużo jest tego przygotowania i obwarowań, które trzeba
spełniać, żeby to się opłacało. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 47]
Czasem jest niska wartość przetargu. A dokumentów jak za milion złotych. A oferta ma 30-40 stron.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 42]
Zdarza się, że mamy 4 dni na złożenie oferty. Więc to są 4 dni, kiedy handlowiec zajmuje się tym jednym
konkretnym przetargiem, a w tym czasie on by mógł jeszcze obskoczyć kilku, przepraszam za
kolokwializm, klientów komercyjnych. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 70]
Rynek przetargów jest czasochłonny, zwykle terminy są dość krótkie i trzeba rzucić wszystko
i przygotowywać ofertę. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 21]

Na reguły wynikające z Pzp nakłada się specyficzny sposób funkcjonowania administracji publicznej.
Działania urzędników są uregulowane odrębnymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami. W opinii
przedsiębiorców prowadzi to do nadmiernej biurokracji, zbyt restrykcyjnego stosowania reguł,
pisemnego sposobu komunikacji itp., a w konsekwencji do braku elastyczności zamawiających,
a niekiedy i braku racjonalności prowadzonych przez nich działań. W skrajnych wypowiedziach
przedsiębiorców można znaleźć informacje, że zamawiającym bardziej zależy na prawidłowym (od
strony formalnej) wykonaniu zamówienia niż na samym jego przedmiocie oraz jego jakości.
W przypadku inwestorów publicznych komunikacja się odbywa drogą papierową. Każdą usterkę, zmianę
czy problem trzeba było zgłaszać pisemnie do inwestora, co powodowało bardzo długi czas odpowiedzi.
A budowa nie może stać w tym czasie miesiąc czy dwa i czekać na odpowiedź inwestora. A często tak
było, że pytania były kierowane do projektantów, a projektant gdzieś był, nie mógł odpowiedzieć w danej
chwili i to się znowu odwlekało. Później projektant odpowiadał pisemnie, to szło do inwestora, inwestor
odpowiadał pisemnie wykonawcy. Częściowo ustnie, ale ustnie nie było wiążące, bo mogło wprowadzić
w błąd. Tego nie praktykowaliśmy i czekaliśmy na odpowiedź pisemną. I to powodowało ogromne
komplikacje. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 12]
Gdy przetarg zawiera szczegóły typu "dwa plasterki szynki na talerzu", to takie wymogi nic nie wnoszą,
a blokują i generują dodatkową pracę. Szczegółowe terminy na przykład. Raz spotkałam przetarg, który
dotyczy trzyletniego kontraktu, gdzie ustalone są z góry terminy. Ja nie jestem w stanie przewidzieć co
będzie za trzy lata 15 września. A tam jest taki wymóg, że w godzinach tych i tych za trzy lata mają odbyć
się takie i takie zajęcia z tą i z tą konkretnie osobą. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma
mikro, 52]
Dla urzędu bardzo ważne były terminy, skrupulatne działanie zgodnie z umową albo ustaleniami, które
zostały poczynione i tam nie można było popełnić żadnego błędu – skrupulatność była najważniejszą
cechą projektu. Papiery i zapisy są najważniejsze. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała
firma, 06]

W warunkach dobrej koniunktury przedsiębiorcy wolą więc obsługiwać klientów komercyjnych,
u których procedury zamówień są dużo prostsze. W uproszczeniu dylemat przedsiębiorcy można
sprowadzić do wyboru między przygotowaniem jednej ofertą dla sektora publicznego lub kilku ofert
dla sektora komercyjnego. Już sam rachunek prawdopodobieństwa daje mu większe szanse na
kontrakt komercyjny. Jeżeli dodać do tego większą ekonomiczną opłacalność zleceń komercyjnych,
możliwość negocjacji umów, uzyskania zaliczki, nie może dziwić, że przedsiębiorcy wolą działać właśnie
na tym rynku.
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Jeżeli ja mam takie samo zamówienie z rynku prywatnego, gdzie podpisuję jedną umowę i przygotowuję
jeden dokument, to startowanie w przetargu, gdzie muszę SIWZ chociażby przeczytać i tak dalej, to jest
dużo roboty i nie wiem, czy mi coś z tego wyjdzie. Kalkulacja jest dość prosta. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek dodatkowy, firma mikro, 20]
Jest zasyp różnych ofert przetargowych, zapytań przetargowych. Niemniej brak gwarancji, że my
wygramy przetarg, i ilość działań, które należy podjąć i nakład pracy powoduje, że czasami nie startujemy
w tym, świadomie. (…) Z mojego punktu widzenia się nie opłaca. Dlatego jeśli nie mamy innych
ważniejszych projektów, wtedy sobie wyszukujemy jakieś przetargi i bierzemy w nich udział. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 52]

b) Nierówność stron, jednostronne umowy i brak możliwości ich negocjowania
Formalizacja zamówień publicznych, w połączeniu z praktyką stosowania Pzp przez instytucje
publiczne, nadaje relacji między zamawiającym a wykonawcą specyficzny charakter. Relacja ta
opisywana jest przez przedsiębiorców jako mało partnerska, nierówna, kształtowana przez
zamawiających „z pozycji siły”. W opinii trenerów i doradców z zakresu zamówień publicznych
uprzywilejowanie pozycji zamawiającego jest jednak nie do uniknięcia ze względu na fakt, że działa on
w interesie publicznym i ten interes powinien być w pierwszej kolejności zabezpieczony.
Przedsiębiorca jest w słabszej pozycji i trzeba mu to jasno powiedzieć. Bardzo rzadko zamawiającemu
będzie bardziej zależało na nim i na jego pracy niż na pieniądzach zamawiającego. Po pierwsze kwestia
nierówności stron, ale o podtekście psychologicznym, motywacyjnym, a z drugiej strony musi mieć tego
świadomość, nie obrażać się na świat i na prawo za to, że zamawiający jest uprzywilejowany. On narzuca
reguły gry. Jeżeli przyjąłeś kary za opóźnienie, to w tym momencie nie ma „zmiłuj”. Nie możemy
limitować sobie tych kar, bo wówczas ja jako kierownik odpowiadam za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, że podpisałem lekkomyślnie umowę i trzeba mieć tego świadomość, żeby nie porywać się z
motyką na słońce, ale to jest uczciwe postawienie sprawy. [ZP, trener, doradca 02]

Przedsiębiorcy wydają się jednak mieć dla tego faktu mało zrozumienia. Asymetria pozycji wykonawcy
i zamawiającego, nierównomierne rozłożenie ryzyk projektowych oraz bardzo ograniczone
możliwości wpływu na taki stan rzeczy są odczuwane jako istotne bariery udziału w rynku zamówień
publicznych i należą do najważniejszych różnic, jakie dzielą rynek zamówień publicznych i
komercyjnych.
Niestety zbyt często [umowy z podmiotami publicznymi] wychodzą z pozycji siły, są mało partnerskie. (…)
To, co mnie zawsze boli w treści umów – kary za opóźnienie czy za zwłokę. Jedno i drugie dotyczy
niedotrzymania terminu wykonania, jednak zwłoka dotyczy uchybień wykonawcy, z jego winy, natomiast
opóźnienie również dotyczy rzeczy niezawinionych, często leżących po stronie zamawiającego. (…)
Generalnie zamawiający niezbyt chętnie zapisują, że to jest za zwłokę. Nawet kiedy się ich o to prosi. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
W administracji publicznej umowy są określone przez zamawiającego i rzadko są jakiekolwiek
negocjacje, bo to jest nie do negocjowania umowa. No i stąd często te umowy są po prostu nie do
zrealizowania. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 03]
Rzadko jest tak, że my tę umowę możemy negocjować, i moja firma jest mała, więc ja bym musiał to
oddać do prawnika, analizować to, po prostu za mała skala była, żeby mnie się opłacało. (…) Żeby to nie
było tak skrępowane tą umową, żadnego ruchu w żadną stronę, bo wtedy trudno się pracuje. [ZP,
niekorzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 67]
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Praktycznie brak jest więc możliwości (lub są one mocno ograniczone) prowadzenia przez
wykonawców negocjacji z zamawiającymi31. Dotyczy to zarówno etapu składania ofert, kiedy
niektórzy wykonawcy próbują wpłynąć na kształt umowy, jak i etapu realizacji zamówienia, kiedy
ujawniają się nieprzewidziane okoliczności, np. zagrażające terminowi realizacji. Również przy
zmieniających się cenach środków produkcji i braku możliwości renegocjowania wartości zamówienia
„sztywność” negocjacyjna zamawiającego stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Motyw ten ujawniał się mocno w grupie badanych związanych z sektorem budownictwa oraz wśród
firm realizujących dłuższe kontrakty. Podkreślić należy, że problemy związane z brakiem elastyczności
umów o udzielenie zamówień publicznych wykonawcy stwierdzają pomimo dopuszczalności
stosowania klauzul waloryzacyjnych oraz dokonywania zmian umowy (o ile zostały one przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia)32.
Jest zbyt niska cena, a długi okres kontraktu i wtedy firmy nie są w stanie oszacować ceny ofertowej do
budżetu tak, żeby później wyjść na swoje. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro,
17]
[Realizacja zamówień publicznych] jest bardziej ryzykowna na pewno [niż zamówień komercyjnych]. Tu
mamy kwotę wpisaną i my deklarujemy się, że zrobimy zawsze w kwocie. Żeby to renegocjować, to po
prostu trzeba „cuda wianki” robić. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 20]
W tych komercyjnych [zamówieniach] łatwiej wydłużyć termin. Oczywiście musi to być umotywowane
naprawdę jakimiś odmiennymi warunkami. A tu bardzo trudno. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, średnia firma, 39]
Z komercyjnymi można łatwiej negocjować. I u nich jest większa szansa na uzyskanie środków przed
zamówieniem towaru, żeby mieć jakąś pewność. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma
mikro, 02]

Na podstawie przytaczanych przez respondentów przykładów można odnieść wrażenie, że
rzeczywiście zdarzają się sytuacje zbyt dużego obciążenia przedsiębiorców ryzykami niepowodzenia
projektu, co budzi sprzeciw i rodzi poczucie bycia „gorszą” stroną umowy. Obawy przed stosowaniem
kar przez zamawiających nie są nieuzasadnione33 i mogą skutecznie zniechęcić do udziału w rynku
zamówień publicznych. Przykładowo w budownictwie możliwość prowadzenia różnych robót jest
uzależniona od warunków pogodowych. Długie opady deszczu będą miały wpływ na terminowość
wykonania prac dekarskich i przy umowie zawierającej sankcje karne za opóźnienia wykonawca
znajdzie się w trudnej sytuacji. Jak zauważył cytowany wyżej trener, przedsiębiorca, który podpisał taką
umowę, nie powinien się dziwić swojej odpowiedzialności za wszelkie rodzaje opóźnień, również te
przez niego niezawinione. Wydaje się jednak, że wykonawcy często nie są świadomi skutków tak
skonstruowanych umów. A jeśli taką świadomość posiadają, to w niekorzystnych uwarunkowaniach
31

Oczywiście problem nie wynika zawsze ze złej woli zamawiających. Muszą oni kierować się (rygorystycznie) literą prawa.
Ciekawym zagadnieniem byłoby sprawdzenie, w jakiej części umów takie możliwości są przewidziane.
33 Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UZP w 2017 r. na próbie 199 podmiotów udzielających dużych zamówień
publicznych oraz dużej liczby zamówień, prawie wszyscy zamawiający zawierali w treści umów klauzule dotyczące kar za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Jednocześnie dwóch na trzech zamawiających korzystało z tych
postanowień umowy i nakładało na wykonawców kary umowne we wskazanym zakresie (najczęściej była to jedna kara
w trakcie realizacji jednej umowy). Kary najczęściej dotyczyły nieterminowej realizacji całości bądź części zamówienia oraz
ogólnego nienależytego wykonania umowy.
32
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ekonomicznych działają w sytuacji „wyboru z braku wyboru”34. Szukając wszelkich możliwości
zapewnienia przychodu firmie i mając niewielkie możliwości negocjowania warunków umowy,
decydują się na ich zawieranie w niekorzystnym dla siebie kształcie.
Nas bardzo przeraziła kara za niewywiązanie się z umowy. Często w praktyce jest tak, że jest jakieś
opóźnienie, nawet jeden dzień. Jest to obwarowane takimi karami, że dla naszej firmy byłoby to dużą
stratą. [ZP, niekorzystający, nieaktywny, mała firma, 69]
Czujemy się jak podwykonawcy dla administracji na chwilę obecną. Czyli nie na zasadzie partnerstwa,
tylko dostajemy zlecenie, musimy coś wykonać, a jak nie wykonamy, to są kary, a jak nie kary, to sądy.
[PPP, korzystający, firma mikro, aktywna na rynku zamówień publicznych, 74]
W tych urzędach jest duża hierarchiczność, więc osoba, która realizuje tę umowę, jest wystraszona
faktem, że ma nad sobą przełożonych, a potem jeszcze kontrolę realizacji tej umowy. Niektóre urzędy nie
były wystraszone, jakoś nie pokazywały tego, a inne bardzo. Tak jak mówię, jeden dzień, dwa dni
opóźnienia w realizacji na umowie, która była na duże kwoty i naprawdę na dużą ilość elementów
składowych, to już były kary. Akurat w sądzie się nie spotkaliśmy, ale kary dostaliśmy. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 06]

Niepokojącym jest fakt, że doświadczeni wykonawcy zauważają na przestrzeni ostatnich lat wzrost
„sztywności” i rygoryzmu zamawiających, na co wskazują poniższe wypowiedzi.
Jest coraz więcej realizacji, gdzie jeżeli jakieś rzeczy na budowie nie idą tak, jak powinny pójść, z różnych
przyczyn, to trudniej jest dojść do porozumienia z tymi urzędnikami, tak legalnie, że to jest wspólny
problem, żeby na przykład przedłużyć termin realizacji. Oni wolą naliczyć karę i niech sobie wykonawca
idzie do sądu i tam dochodzi. Coraz częściej tak jest. Kiedyś tak nie było. [PPP, korzystający, firma mikro,
aktywna na rynku zamówień publicznych, 71]
Coraz częściej spotykam się z zapisami, które wykluczają możliwość żądania wydłużenia terminu
realizacji zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, jeżeli są to warunki tzw.
typowe dla danej strefy klimatycznej, czyli trzeba było się z tym liczyć. Tylko tak akurat dziwnie wychodzi,
ze te projekty są ogłaszane, rozstrzygane akurat w okresie jesienno-zimowym, więc trzeba wchodzić z
robotami budowlanymi w okresie niekorzystnym, bo się postępowanie przesunęło, za długo trwało. (…)
[PPP, korzystający, aktywny na rynku zamówień publicznych i PPP, mała firma, 86]

Ograniczona przestrzeń do negocjacji nie sprowadza się jedynie do sytuacji „krytycznych”, np.
uruchomiania przez zamawiającego kar umownych. Gdyby tak było, to przynajmniej część wypowiedzi
respondentów można by traktować z dystansem (jako próbę obarczenia zamawiającego
odpowiedzialnością za skutki własnych zaniechań, np. błędnego oszacowania czasu realizacji
zamówienia). Uwagi na ten temat pojawiają się jednak w szerszym kontekście dotyczącym jakości
i rzeczywistej przydatności (celowości) realizowanych przez zamawiających inwestycji. Problem ten
związany jest z kolejnym utrudnieniem funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, jakim jest
nieodpowiednia jakość przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przewagą rynku komercyjnego jest to, że daje dużo większą swobodę. Można ofertę dużo bardziej
dopasować do klienta i do jego potrzeb i ją modyfikować. Jak jest zamówienie publiczne, to czasami robi
się więcej na papierze. Te usługi z zamówień publicznych często są bardziej dopasowane do specyfikacji
34

Interesujące byłoby zbadanie, w jakiej części umów o udzielenie zamówienia publicznego stosowane są sankcje karne za
opóźnienia, a w jakiej za zwłokę (czy opóźnienie z winy wykonawcy). Jeśli w większości z nich kary nakładane są za opóźnienia,
teza o „wyborze z braku wyboru” jest jak najbardziej zasadna. Dodatkowo problem ten potęgować mogą przewidywane przez
zamawiających krótkie terminy realizacji zamówień.
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przetargowej niż do zapotrzebowania instytucji. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 47]
Problem się pojawia wtedy, gdy jest źle sprecyzowane zamówienie, opis przedmiotu zamówienia i wtedy
zamawiający zrzuca całą odpowiedzialność na wykonawcę i to jest standard. Na komercyjnym rynku coś
takiego nie miałoby miejsca, bo każdemu zależy, żeby doprowadzić sprawę do końca i żeby było jak
najlepiej. Więc wykonawca czasem bierze nawet tę mniejszą winę, gdzie tak naprawdę wytaczając
proces, próbując dochodzić swoich praw przed sądem, by miał pewne zwycięstwo. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 46]

c) Niedostateczna jakość przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Przedsiębiorcy wymieniali wiele problemów wskazujących na niedostateczną jakość przygotowania
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedsiębiorcy często zwracali uwagę na niedociągnięcia w przygotowaniu merytorycznym przez
zamawiających dokumentacji postępowania u udzielenie zamówienia publicznego (opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Taki stan rzeczy potwierdzali
również niektórzy trenerzy. Przyczyn niesatysfakcjonującej jakości dokumentacji upatrywano w tym,
że zamawiający nie znają się dokładnie na przedmiocie zamówienia, stąd nie w stanie opisać go w
sposób w pełni kompetentny. Podchodzono jednak do tego z różnym poziomem zrozumienia.
Niejednokrotnie osoba przygotowująca przetarg nie zna się na tym, ona robi kopiuj-wklej z innego przetargu,
bo jej się tak wydaje i wydaje się jej, że jak zrobi 30 stron SIWZ-u, to jest „miodzio”, bo się wykaże przed
szefem, ile włożyła w to pracy. To, że te 30 stron ktoś musi później przeczytać, musi z tego wyłuskać rzeczy,
które są niezbędne, a często w ogóle stoją w wzajemnej sprzeczności, to już nie jej problem i dla niej się tylko
liczy to, że ona napisała 30 stron. [ZP, trener i doradca, 05]
Z czym my się od paru lat borykamy – powoływanie się na stare dokumenty, stare normy, gdzie już są nowe.
Ja wiem, że to wynika z tego, że oni nie mają dostępu do tego. Często udostępniam im tę normę - weźcie,
przejrzyjcie sobie i kierujcie się nią, a nie normą z 1962 roku! [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy,
mała firma, 51]
Zamawiający posiada pewną dokumentację i nawet nie ma już kontaktu z osobami, które tę dokumentację
tworzyły. I na każde zadane pytanie na temat, na który zamawiający nie ma wiedzy, lepiej jest odpowiedzieć
nie, bo można popełnić błąd i potem dostać bubla. (…) Mamy taką zasadę, że bubla nie sprzedamy, chociażby
on był zgodny z SIWZ. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 15]
Jakość dokumentacji technicznej, przetargowej jest bardzo słaba. My jesteśmy w branży elektrycznej, więc
zawsze analizujemy te projekty, elektryczne, system bezpieczeństwa elektronicznego, tego typu, sieci
komputerowe. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 31]

Doświadczeni wykonawcy zauważają, że niekiedy opisy przedmiotów zamówienia faworyzują
określonych wykonawców. Nie były to częste wypowiedzi, aczkolwiek istnienie tego problemu
potwierdzali też trenerzy i doradcy, a także uczestnicząca w projekcie firma świadcząca na rzecz
zamawiających usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.
Problem jest w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie chce dostać bubla, opisuje przedmiot
zamówienia tak, że on wskazuje na jednego producenta. I tutaj są cały czas jakieś tarcia. Rozumiem, że
trudno znaleźć taką sytuację, która zadowalałaby wszystkich, ale to jest generalnie taki problem. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 15]
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W przetargach jest też czasami sugerowanie, jaki sprzęt ma wisieć w obiekcie X. Są to tak specyficzne
parametry, że my czasami bierzemy te parametry i patrzymy po katalogach, który producent ma te
parametry. I rzeczywiście na 10 producentów, zaokrąglam, pasuje tylko ten jeden. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek dodatkowy, firma mikro, 02]
Zamawiający największe problemy mają z opisem przedmiotu zamówienia, który byłby niedyskryminujący
i jednocześnie zabezpieczałby ich interesy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 23]

Wypowiedzi niektórych przedsiębiorców wskazują na istnienie i takich opisów przedmiotu
zamówienia, które charakteryzują produkt/usługę w taki sposób, że trudno go znaleźć na rynku lub
w sposób dalece niejednoznaczny, rodzący wątpliwości co do oczekiwań zamawiającego.
Niejednokrotnie widzimy opis przedmiotu zamówienia, który jest zlepkiem piętnastu produktów i to, co
zamawiający chciałby kupić, nie funkcjonuje na żadnym rynku. I potem dochodzimy do tego, że musimy
zadawać pytania, które de facto są nie pytaniami, tylko próbami zmiany opisu przedmiotu zamówienia. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Jak czasami przeglądam przetargi, jedne rzeczy są tak opisane, że absolutnie wiadomo, co kto chce kupić, a z
drugiej strony są opisane tak, że nie wiadomo, co kto chce i jak się do tego dopasować. [ZP, korzystający,
nieaktywny, firma mikro, 47]

W nielicznych wywiadach pojawiały się treści świadczące o tym, że również warunki udziału
w postępowaniach sformułowane w SIWZ niekiedy faworyzują konkretnych wykonawców.
Z wywiadów z trenerami i doradcami, a także z przedsiębiorcami, wynika jednak, że na przestrzeni
wielu lat rynek pod tym względem się „ucywilizował”35.
Według mnie większość przetargów jest krojonych na konkretne firmy, które mają wziąć dany temat. Dam
przykład. Są wymagania dotyczące serwisów, które firma, powinna wykonać w okresie, dajmy na to, dwóch
lat wstecz. Tylko uwaga – za kwotę miliona złotych. Ja nie znam żadnej firmy, która ma serwis na taką kwotę.
Może jedną, może. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 02]

Kolejnym obszarem krytyki wskazującym na niedostatecznie staranne przygotowanie postępowań była
wysokość budżetów przewidzianych przez zamawiających na realizację zamówień. Często wyrażano
opinię, że budżety te są niedoszacowane, kwestionując aktualność wycen, na których opierają się
zamawiający.
Zamawiający w ostatnim roku, półtora roku mają zazwyczaj dużo niższy budżet od tego, co oferenci oferują.
Często to jest dwukrotnie niższy. To nie jest tak, że to jest kilka procent, tylko to jest naprawdę o połowę
niższy budżet. (…) Robocizna, ceny materiałów przez ostatnie dwa lata bardzo skoczyły do góry. Oni mają
nieaktualne kosztorysy wykonane na etapie projektowania. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy,
średnia firma, 31]
Często budżety, które mają zamawiający, są za niskie. Posługują się nie wiem skąd wziętymi kosztorysami
inwestorskimi, które nie odpowiadają rzeczywistości. Starymi albo w jakiś sposób specjalnie zaniżonymi,
dopasowanymi do czegoś tam, że np. 2 lata temu pozyskali jakąś dotację, teraz wydają. To 2 lata temu to
może tyle kosztowało. Nie aktualizują tego rzetelnie, tylko trzymają się tych starych cen. Rynek potem to
weryfikuje i się okazuje, że się nie da. [PPP, korzystający, firma mikro, aktywna na rynku zamówień
publicznych, 71]

35

Jeżeli zdarzają się nieprawidłowości, to nie jest to zjawisko powszechne; raczej jest obecne w mniejszych jednostkach
zamawiających i być może obejmuje nie tyle przetargi, co zamówienia realizowane bez konieczności stosowania przepisów
ustawy PZP.
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Pojawiały się również głosy krytyki na temat zbyt krótkich terminów realizacji zamówień. Jak
zauważają przedsiębiorcy, zamawiający mają swój rytm ogłaszania postępowań, który cechuje się
niewielką liczbą postępowań uruchamianych na początku roku, stopniowo wzrastającą w kolejnych
miesiącach i osiągającą swój zenit w ostatnich miesiącach roku36. Priorytetem w postępowaniach
uruchamianych w drugiej połowie roku37 jest ich zakończenie i rozliczenie w tym samym roku, tak aby
wydatkować środki przewidziane na dany rok budżetowy. Warto również zauważyć, że termin
realizacji zamówienia to najczęściej stosowane przez zamawiających pozacenowe kryterium oceny
ofert (w 30% postępowań38). Takie kryterium zmusza więc wykonawców do rywalizacji poprzez
skracanie terminów. Nie dziwi więc fakt, że zamówienia publiczne realizowane są pod dużą presją
czasu, na co wskazują badani.
Występują tu również typowe dla procedury przetargowej problemy, związane z tym, że koniec
terminu realizacji zamówienia jest zwykle określony konkretną datą, a moment rozstrzygnięcia
przetargu i podpisania umowy – nieznany. Z tego punktu widzenia rzeczywisty czas realizacji projektu
jest dla wykonawców niewiadomą, a jego nawet nieznaczne skrócenie (np. w przypadku postępowań
uruchamianych pospiesznie w drugiej połowie roku) może być poważnym utrudnieniem. Dodatkowo
mogą tu wystąpić czynniki opóźniające moment udzielenia zamówienia niezależne od wykonawcy i
zamawiającego – na przykład wówczas, gdy któryś z wykonawców decyduje się na skorzystanie ze
środków ochrony prawnej. Podobne skutki może również rodzić wprowadzenie, generalnie
pozytywnie przez wykonawców ocenianej, tzw. odwróconej procedury, polegającej na tym, że w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający może najpierw
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W sytuacji,
gdy wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, do złożenia dokumentów wzywany jest kolejny oferent (itd.), co wydłuża czas
trwania badania ofert i opóźnia podpisanie umowy.
Za długo trwa ta procedura przygotowywania przetargu i wyboru wykonawcy, a później jest krótki okres na
realizację. Gdyby ten inwestor zamawiający się trochę streścił, szybciej to postępowanie przeprowadził, to
byłoby więcej czasu, żeby dobrze zrealizować kontrakt. [PPP, korzystający, aktywny na rynku zamówień
publicznych i PPP, mała firma, 86]
Właściwie zawsze kiedy realizowaliśmy te zamówienia, po prostu brakowało czasu. Z różnych względów.
Czasami było to z powodu zaskarżenia rezultatu przetargu przez inne firmy i przez to się ten czas rozpoczęcia
zamówienia przeciągał. A w przypadku muzeów często jest tak, że otwarcie muzeum jest związane z jakąś
historycznie ważną datą. I w związku z tym początek przetargów się przesuwa ze względu na różne
36

Według danych z kontroli NIK pt. Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów
publicznych spośród zbadanych 371 zamówień podprogowych najwięcej (48%) zrealizowano w czwartym kwartale każdego
ze skontrolowanych lat, po ok. jednej piątej – w drugim i trzecim kwartale i 10% - w pierwszym kwartale. Wydaje się, że
zamówienia powyżej progu stosowania ustawy mogą cechować się podobnym rytmem. Na podstawie: Instytucje publiczne
wykorzystują
możliwość
zakupów
bez
przetargów,
14
czerwca
2018,
dostępne
pod:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/instytucje-publiczne-wykorzystuja-mozliwosc-zakupow-bez-przetargow.html
[data
dostępu 08.11.2018 r.]
37 Z wyjątkiem kontraktów długoterminowych.
38 Raport dotyczący kryteriów oceny ofert – wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert
w postępowaniach o zamówienie publiczne, UZP, Warszawa 2017, s. 6.
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zewnętrzne czynniki, ale termin oddania jest sztywny. I następuje kompresja czasu, a czas z gumy nie jest i
naprawdę pod ogromną presją są firmy, które współpracują ze sobą w pewnych sytuacjach. [ZP,
niekorzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 35]
Plusy są takie, że nie trzeba tych kwitów [dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu] tam wysyłać, ale jest to plus dla zamawiającego, bo oni mają mniej dokumentów do
przejrzenia. Natomiast dla nas niestety jest tak, że się znacznie wydłuża okres od złożenia oferty do udzielenia
zamówienia. I tutaj bardzo często mogą się zdarzyć sytuacje, że nam się nałożą realizacje zamówień. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 15]

Jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych badanych wykonawców wskazał „receptę” na
stwierdzone wyżej niedostatki przygotowania postępowań pod względem merytorycznym,
dotyczącym przedmiotu zamówienia. Jest nią stosowanie przez zamawiających negocjacyjnych
trybów udzielania zamówień oraz dostępnego w prawie zamówień publicznych od 2013 r. dialogu
technicznego. Tryby te pozwalają na zebranie od potencjalnych wykonawców wiedzy merytorycznej
na temat optymalnych rozwiązań dotyczących przedmiotu zamówienia (nie tylko w obszarze
technicznym, ale we wszystkich aspektach związanych z zamówieniem), przeciwdziałając skutkom
ograniczonych kompetencji zamawiających. Chociaż w postaci konkretnej rekomendacji,
z powołaniem się na potrzebę częstszego korzystania z innych trybów postępowań niż przetarg
nieograniczony, propozycję rozwiązania problemu przedstawił tylko jeden respondent, to o braku
możliwości „dogadania się” z zamawiającym (w odróżnieniu od rynku komercyjnego) i o większej
potrzebie dialogu (dla zwiększenia jakości zamówień) mówiło już wielu.
[Zamawiający] bardzo chętnie, bo to jest najłatwiejsze, stosują tryb przetargu nieograniczonego, a nie inne
trudniejsze tryby, które pozwoliłyby lepiej zweryfikować, kupić bardziej dopasowany do potrzeb produkt,
czasami poprawić nie do końca właściwy opis produktu, który by chcieli kupić. (…) Zdarzają się zamawiający,
którzy są świadomi tego, co chcą, wiedzą jak uzyskać rozwiązanie najkorzystniejsze, dobrze opisują, część z
nich poprzedza zamówienie rzeczy bardziej skomplikowanej dialogiem technicznym, żeby sobie z różnymi
wykonawcami porozmawiać, żeby się douczyć, dowiedzieć się. Przecież żaden zamawiający nie posiada
ekspertów od poligeneracji. Ale po to jesteśmy my, żeby z nami porozmawiać. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Klienci prywatni też robią różne postępowania. Ale tam jest zawsze moment na dialog i na przekonanie
klienta, a w sektorze publicznym to niestety. [ZP, korzystający, rynek dodatkowy, mała firma, 07]
Z klientem prywatnym można się porozumieć nawet na stopie ustnej, dogadać temat, natomiast
w przypadku prawa zamówień publicznych temat jest sztywny. Jest inwestor, jest wykonawca. Inwestor
mając prawo zamówień publicznych też jest poniekąd ograniczony tym, co prawo zamówień umożliwia. Ale
też często inwestorzy stosując umowę ryczałtową, zabezpieczenia czy terminy, narzucają wykonawcy
rozwiązania siłowo, które musi spełniać. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 12]

Dane UZP pokazują, że w praktyce udzielania zamówień rozwiązania umożliwiające konsultacje
z wykonawcami przed opracowaniem ostatecznego opisu przedmiotu zamówienia stosowane są
niezwykle rzadko. Dominującą formą udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony, zastosowany
w 2017 r. w 86% postępowań39, bez poprzedzania go dialogiem technicznym. Dialog techniczny
zastosowano tylko w 0,35% postępowań (w poprzednich latach odsetek ten również nie przekraczał
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0,5%)40. Jeszcze rzadziej stosowano tryby negocjacyjne: negocjacje bez ogłoszenia (0,14%
postępowań), negocjacje z ogłoszeniem (0,05%), dialog konkurencyjny (0,02%), partnerstwo
innowacyjne (0,01%)41.
d) Wahania rynku zamówień publicznych
Przedsiębiorcom trudno planować działania rynkowe nie wiedząc, jakie zamówienia są planowane42.
Trudno im też bazować na rynku, na którym występują silne wahania zapotrzebowania instytucji
zamawiających. Niektórzy przedsiębiorcy z branży budowlanej nawiązywali do sytuacji sprzed kilku lat,
niektórzy sięgali pamięcią jeszcze dalej, gdy na rynku dał się odczuć gwałtowny spadek liczby
zamówień.
Jest to bardzo zmienne w czasie, bo są lata, kiedy jest duża pula środków dla oczyszczalni ścieków, więc siłą
rzeczy tych przetargów będzie dużo więcej. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Gdybym wystartował w zamówieniu publicznym, mógłbym położyć swoją organizację. Za duże ryzyko
przestojów przepływów pieniężnych. To jest za małe przedsiębiorstwo. Musiałbym zwiększyć skalę i dopiero
wtedy byłbym na tyle bezpieczny, żeby przystąpić do takiego zamówienia. [ZP, korzystający, nieaktywny,
firma mikro, 33]

Problemem są jednak nie tylko okresowe fluktuacje liczby zamówień, ale także – w niektórych
obszarach, w których potrzeby zamawiających są niewielkie – mała liczba zamówień. Jest to bardzo
istotny czynnik, zwłaszcza w kontekście celu w postaci zwiększenia liczby podmiotów sektora MŚP na
rynku zamówień publicznych. Jedna z badanych firm powstała z myślą o rynku zamówień publicznych.
Oferuje ona zaawansowane systemy służące odzyskiwaniu energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę
liczbę JST (podlegają im np. spółki wodociągowe, itp.), spodziewano się relatywnie dużego
zainteresowania jej usługami. Okazało się jednak, że rzeczywisty popyt był niewielki, a firma
ostatecznie zrezygnowała z rynku zamówień publicznych.
W tej branży jest mało projektów i jeśli jakikolwiek projekt się pojawi, to każda firma, która działa w tej
branży, jest zainteresowana realizacją. [ZP, niekorzystający, nieaktywny, firma mikro, 04]
Okazało się, że instytucje publiczne w Polsce nie są zainteresowane tego typu usługami. W tym okresie odbyły
się chyba 4 przetargi. Ich było bardzo mało i z tego wygraliśmy tylko jeden. [ZP, niekorzystający, nieaktywny,
04]
Przetargów, które nas interesują, jest tylko kilka rocznie. To jest od zera do kilku przetargów rocznie. [ZP,
korzystający, rynek dodatkowy, mała firma, 07]

e) Zróżnicowane zachowania zamawiających
Współpraca wykonawców z zamawiającymi układa się różnie. Jedni zamawiający starają się
z zaangażowaniem uczestniczyć w realizacji projektu, szukają rozwiązań pojawiających się
40
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42 Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. nałożyła na podmioty zamawiające obowiązek sporządzenia planu
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problemów, inni kierują się skrajnym formalizmem. W tym drugim przypadku współpraca ogranicza
się do stosowania przez zamawiającego literalnych zapisów umowy, co utrudnia (a nawet
uniemożliwia) osiąganie konsensusu, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych przedsięwzięć, gdzie
wpływ na projekt ma wiele czynników, w tym takich, które nie są w żadnym stopniu kontrolowane
przez wykonawcę (np. pogoda).
Praca dla publicznych jednostek, a praca dla komercyjnych, to są dwie różne rzeczy, więc myślę, że to
przeraża bardziej. Nie samo zdobycie zamówienia, tylko później już realizacja sama. (…) Znam wiele firm,
które działają w podobnej branży jak my, ale w życiu nie chciałyby wchodzić w zamówienia publiczne,
właśnie ze względu na podejście zamawiających. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała
firma, 46]
Tam jest „stado” ludzi, którzy robią adnotacje do protokołu odbioru zupełnie wyssane z palca.
Autentycznie są czasami wyssane z palca, nie dotyczą nawet naszych robót, ale jest ten papier. Musimy
się do niego ustosunkować, musimy to zawieźć, bo mailem nie. Przy jednym kontrakcie jesteśmy czasem
kilkadziesiąt razy tam z papierami. A wiadomo, że czas to pieniądz. [ZP, korzystający, aktywny, firma
mikro, 02]

Jak już wspominano, wypowiedzi niektórych przedsiębiorców wskazują na postrzeganie rynku
zamówień publicznych w kontekście „ustawionych przetargów”. Nie był to jednak wątek silnie
akcentowany. Poza tym, o ile wcześniej opisane bariery rynku były w przeważającej mierze wynikiem
doświadczeń badanych, to w tym przypadku były to tezy oparte na przypuszczeniach. Według części
badanych niektóre zamówienia publiczne są przygotowywane pod konkretne firmy – zamawiający
określają warunki udziału w postępowaniu lub opisują przedmiot zamówienia w sposób ograniczający
dostęp do zamówienia innym podmiotom.
Przetargi są często „ustawione” pod konkretnego wykonawcę i specyfikacja pozwala wyłonić tylko tego
jednego, konkretnego wykonawcę. Tak to wygląda, przeważnie tak jest. Ostatnio widziałem taki
przetarg, który mnie interesował, był tak skonstruowany dokładnie. Ktoś robił to już od wielu, wielu lat i
tak wyglądało, że tylko on może dalej to robić. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 24]
Część przetargów faktycznie jest pisana pod konkretnego oferenta. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, firma mikro, 42]

Należy jednak podkreślić, że takie opinie mogą jednak wynikać z problemów zamawiających
z niedyskryminacyjnym opisem przedmiotu zamówienia, o czym już wspominano. Wykonawcy mogą
też doszukiwać się prób faworyzowania pewnych producentów w sytuacjach, w których
zamawiający, kierując się swoimi uzasadnionymi potrzebami (np. potrzebą zapewnienia odpowiedniej
jakości zamówienia), wskazują na określone parametry techniczne oczekiwanych rozwiązań.
Działania takie, o ile nie prowadzą do restrykcyjnego ograniczenia konkurencji i nie są podejmowane z
takim zamiarem, są na gruncie orzecznictwa KIO dozwolone, choć niewątpliwie mogą kolidować z
indywidualnymi interesami niektórych wykonawców.
f)

Niska cena (nieopłacalność)

Powszechnie wyrażano opinie (choć zdarzały się wyjątki), że na rynku zamówień publicznych „króluje”
najniższa cena. Choć część badanych widziała uzasadnienie dla tej cechy rynku (środki publiczne muszą
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być wydatkowane racjonalnie), to często kwestionowana była jakość realizacji zamówień, zwłaszcza
przez przedsiębiorców nieobecnych na rynku.
Nie można zakładać, że mamy funkcjonować tylko w zamówieniach publicznych, bo to jest nieopłacalne.
[ZP, niekorzystający, nieaktywny, firma mikro, 04]
Gdybyśmy mieli tylko żyć z zamówień publicznych, które w danym roku pojawiają się i przy założeniu, że
je wygrywamy, to byśmy nie zarobili i nie funkcjonowali. Wiadomo, że cena ma największe znaczenie.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 18]
Na rynku dolnośląskim wszyscy się znamy i prawie nikt z nas nie decyduje się na startowanie
w przetargach publicznych, bo jest dużo więcej "zachodu" niż jest to warte. Na rynku komercyjnym
można dużo lepsze stawki uzyskać i więcej zarobić. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 47]

Kolejne nowelizacje ustawy, nakładające na zamawiających obowiązek stosowania innych kryteriów
oceny ofert niż cena, w opinii badanych nie zdały egzaminu. W 2014 r. ograniczono stosowanie przez
zamawiających ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty tylko do tych
zamówień, których przedmiot był powszechnie dostępny oraz miał ustalone standardy jakościowe.
W przypadku pozostałych zamówień zamawiający był obowiązany do zastosowania – obok ceny – co
najmniej jednego kryterium oceny ofert spośród wymienionych w ustawie Pzp43 lub innych związanych
z przedmiotem zamówienia. W 2016 r. podjęto kolejną próbę ograniczenia stosowania przez
zamawiających kryterium cenowego. Polegała ona na ograniczeniu możliwości zastosowania kryterium
ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli
zamawiający określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki
sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Wprowadzone
zmiany, zwłaszcza te z 2014 r., spowodowały, że proporcje postępowań, w których cena była jedynym
kryterium oceny ofert i tych, w których zastosowano kryteria pozacenowe, odwróciły się na korzyść
tych ostatnich. O ile przed 2014 r. w 84% postępowań ogłoszonych w Biuletynie Zamówień
Publicznych kierowano się wyłącznie kryterium ceny, to po nowelizacji w 2014 r. było ich już tylko
12%44, a po nowelizacji w 2016 r. – 13%45. Do najczęściej stosowanych kryteriów pozacenowych w
postępowaniach przeprowadzonych w oparciu o nowe regulacje w drugiej połowie 2016 r. i w
pierwszym kwartale 2017 r. należały: termin realizacji/czas dostawy (w 30% postępowań poniżej
progów unijnych) i gwarancja/rękojmia (termin, warunki itp. – 25%). Nieco rzadziej zamawiający
wprowadzali kryteria dotyczące jakości/funkcjonalności/parametrów technicznych (19%), wiedzy i
doświadczenia (18%), płatności (warunków, terminów itp. – 10%), a w nielicznych postępowaniach
(5%) uwzględniono czas reakcji.
Uczestnicy niniejszego badania potwierdzali, że najczęściej spotykanymi w praktyce kryteriami
pozacenowymi są terminy realizacji i gwarancja. Wskazywali jednak, że sposób ich stosowania i tak
43

W ustawie wymieniono: jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; aspekty społeczne;
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sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
44 Raport dotyczący kryteriów oceny ofert – wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert
w postępowaniach o zamówienie publiczne, UZP, Warszawa 2017, s. 6.
45 Tamże, s. 9.
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sprowadza rywalizację przetargową do najniższej ceny. Typowy mechanizm działania tego typu
kryteriów, określanych jako „teoretyczne” lub „fikcyjne”, opisują poniższe wypowiedzi.
Jeżeli jest 40% za gwarancję, to każdy i tak da gwarancję maksymalną. Jeżeli za to są punkty, czy za
kierowników budowy, jeżeli jest bardziej doświadczony kierownik, to każdy skądś tego kierownika
pozyska, żeby mieć maksymalną ilość punktów. Koniec końców tylko i wyłącznie cena decyduje. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 22]
Kryteria pozacenowe nadal są kryteriami teoretycznymi. Jeżeli jest 60% cena i drugie kryterium to okres
gwarancji, przy czym gwarancja musi być dłuższa niż 24 miesiące, ale żeby nie iść w jakieś astronomiczne
okresy, to na przykład zamawiający mówi: „nie będę punktował więcej niż 5 lat”. Czyli bądźmy szczerzy,
między 24 a 60 miesięcy będzie okres gwarancji i większość firm, a nawet wszyscy, dadzą 60 miesięcy,
więc tylko cena odgrywa rolę. Ostatnio braliśmy udział w przetargu, gdzie było określone, że moc
agregatów jest istotna. I był podany przedział między 1800 a 2000 kW i cena. I wtedy wszyscy podali
maksymalną moc i de facto to 60% to było 100% rozstrzygające. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
dodatkowy, średnia firma, 08]

Choć badani tej tendencji nie dostrzegają, pozytywnym zjawiskiem jest wzrost częstości stosowania
przez
zamawiających
kryteriów
„prawdziwie”
jakościowych,
tj.
dotyczących
jakości/funkcjonalności/ parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Analizy UZP pokazują,
że liczba postępowań poniżej progów UE, w których takie kryteria zastosowano, wzrosła z 10%
w okresie przed nowelizacją ustawy w 2016 r. do 19% w okresie po tej nowelizacji46. Przy czym należy
podkreślić, że nie zawsze przedmiot zamówienia ułatwia przygotowanie odpowiednich kryteriów
jakościowych. Co więcej, są obszary, gdzie stosowanie kryteriów jakościowych mija się z celem (o czym
też wspominają respondenci).
Głównym czynnikiem konkurencyjności na rynku zamówień publicznych jest zatem cena.
Przedsiębiorcy odpowiedzialnością za taki sposób ukształtowania rynku obciążają głównie
zamawiających. Jednak w wywiadach pojawiają się także treści świadczące o tym, że swój udział w tego
rodzaju „psuciu” rynku mają również nieuczciwi przedsiębiorcy, oferujący skrajnie zaniżone ceny.
Konkurencja cenowa nasila się również w warunkach kryzysu gospodarczego, czego doświadczyli w
minionych latach zwłaszcza przedsiębiorcy z sektora budowlanego.
Przegraliśmy w tej chwili jeden z przetargów w Polsce. Złożono trzy oferty, nasza była najdroższa, ten
środkowy nie spełnił wymagań udziału, wypadł. Wszyscy byliśmy poza budżetem. Wybrali tego
najtańszego, ale ten najtańszy na etapie składania ofert pytał się: „a może byśmy wydłużyli okres
realizacji o kolejne dwa miesiące, bo ja się raczej nie wyrobię”? A złożył ofertę dużo niższą od naszej, a w
tak zwanym międzyczasie zapytał się nas, skoro my nie weźmiemy tego bezpośrednio, to czy może byśmy
to dla nich zrobili, bo oni się nie wyrobią. Kwota, którą oferowali, była poniżej naszych kosztów
wytworzenia. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Jest kilka firm w tej branży, które ceny mają na normalnym poziomie, bo cena jest najważniejsza, ale na
tym poziomie, na którym da się zarobić, natomiast pojawia się firma zagraniczna, akurat czeska, która
bardzo ten rynek psuje, bardzo nisko idzie z cenami. (…) Najgorsze jest to, że spółki górnicze nie patrzą
na jakość, tylko na cenę i nie patrzy się na to, że w zeszłym roku było ok, a teraz oni dostarczyli produkt
po niskich cenach i okazuje się, że jest on niezbyt dobrej jakości, są o tym sygnały z kopalni, ale to nie
wpływa na specyfikację. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 51]
Wtedy firmy startowały w przetargach, żeby mieć na chleb. I wtedy szacowały cenę tak, żeby się zmieścić
w idealnych warunkach realizacji. Bez rezerwy na uszkodzenia urządzeń, na wymianę urządzeń ze
46

Tamże, s. 11.

51

względu na formalności, które nie zostały na przykład dopięte przez projektantów, czy pogodę, która
uniemożliwiała realizację jakichś robót. Mieliśmy takie dwie inwestycje, gdzie ze względu na warunki
budowy i terminowość, a także odległość, bo budowa była oddalona od naszej bazy, nie oszacowaliśmy
dobrze tych inwestycji. I trzeba było do nich dołożyć. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy,
średnia firma, 12]

Sprawia to, że rynek zamówień publicznych postrzegany jest nie tylko jako rynek mniejszej
opłacalności (co często jest prawdą), ale również jako rynek produktów niższej jakości47.
[Firma działająca na rynku zamówień publicznych] musi robić za nieduże pieniądze, bo ceny przetargowe
są poniżej kosztów realizacji. Czasami się człowiek zastanawia, dlaczego miasto podpisuje takie umowy.
(….) Tam nie zawsze wygrywa najlepszy pomysł ani najlepszy wykonawca. Są podmioty, które walczą
tylko o to, żeby tę robotę wziąć, nie zawsze przygotowane dobrze do tego, żeby te roboty zrealizować.
Natomiast rynek komercyjny kieruje się bardziej logiką. Wiadomo, że każdy inwestor prywatny chce
wykonać tę robotę jak najtaniej, ale chce ją też dobrze wykonać, i stara się szukać wykonawcy takiego,
który temu zadaniu sprosta. [PPP, korzystający, średnia firma, 85]
Uważam, że 100% ceny niszczy rynek zamówień publicznych, niszczy jakość, jakość spada. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 19]

g) Problemy związane z zamówieniami podprogowymi
Działanie 2.2 PO WER było skupione na zamówieniach publicznych podlegających ustawie Pzp. Dlatego
kwestia funkcjonowania zamówień poniżej progu stosowania ustawy (30 tys. euro) nie była
przedmiotem szczególnych dociekań badawczych. Jednak po głębszej analizie zarówno trafności
Działania 2.2, jak i po poznaniu opinii przedsiębiorców na temat rynku zamówień publicznych, warto
również podjąć ten wątek. Zaznaczamy jednak, że ze względu na wcześniej wymienione ograniczenia
natury metodologicznej informacje o zamówieniach podprogowych nie były częste. Szczególnie
przydatne okazały się rozmowy z dwoma badanymi: trenerem z zakresu zamówień publicznych oraz
przedsiębiorcą działającym w branży chemii AGD (środki czyszczące, itp.).
Z wypowiedzi trenera wynika, że konstruując program wsparcia niesłusznie pominięto obszar
zamówień podprogowych. Według raportu NIK z kontroli zamówień podprogowych wartość tego
rynku wrosła na przestrzeni lat 2013-2016 z 23,8 mld zł do 34,2 mld zł48. Dane przytaczane przez NIK
pokazują, że co czwarta publiczna złotówka w 2016 r. została wydana w obszarze poniżej progu
stosowania PZP49. W obszarze tym znajduje się zatem duża pula zamówień dokonywanych przez
instytucje publiczne, która na przestrzeni lat 2013-2016 systematycznie wzrasta. Jednocześnie brak
formalizacji analogicznej do tej obowiązującej w zamówieniach powyżej 30 tys. euro sprawia, że
przedsiębiorcom, zwłaszcza mniejszym podmiotom, może być trudno poruszać się po tym rynku.
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Przedsiębiorca działający na rynku komercyjnym, który poprzez zadowolenie swoich klientów (ich satysfakcję z tytułu
zakupionego produktu) doprowadza do ponowienia zakupu, jest zmotywowany do utrzymywania/doskonalenia swojej
oferty. Tym samym jakość produktu jest cały czas wysoka. Mechanizm ten nie istnieje na rynku zamówień publicznych.
„Loteryjność” wyboru wykonawcy (na co zwracali uwagę niektórzy badani), niskie ceny, itp. mogą stanowić barierę dla
doskonalenia się podmiotów silnie opierających się na rynku publicznym, a przez to jakość produktów alokowanych na tym
rynku może być gorsza od jakości produktów oferowanych na rynek komercyjny.
48 Informacja o wynikach kontroli. Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów
publicznych, NIK, Warszawa, 2018, s. 5.
49 Jeśli zsumujemy wartość zamówień podprogowych, tj. udzielonych w 2016 r. bez stosowania PZP (34,2 mld zł) oraz wartość
zamówień publicznych udzielonych w tym samym roku na podstawie przepisów PZP (107,4 mld zł), to udział zamówień
podprogowych w tej łącznej kwocie wynosi 24%.

52

O ile w postępowaniach realizowanych w trybie Pzp każdy przedsiębiorca może z sukcesem ubiegać się
o zamówienie, to w przypadku mniejszych zamówień barierą może być już samo dotarcie do informacji
o postępowaniu. Również komunikacja między zamawiającym a wykonawcą może odbiegać od
obowiązującej przy większych zamówieniach. Pojawia się też domniemanie funkcjonowania
zamawiających w wąskim gronie potencjalnych wykonawców (wysyłają zapytania do już wcześniej
sprawdzonych firm, przez co ograniczają konkurencyjność rynku). Tego typu działania powinny być
raczej wyjaśniane w kontekście dążenia zamawiających do ułatwienia sobie pracy, a nawet
zagwarantowania dobrej jakości zamówienia niż zjawisk korupcyjnych. Ograniczona dystrybucja
informacji o zamówieniu zmniejsza nakłady pracy niezbędne do wyboru wykonawcy. Jednocześnie
poruszanie się w kręgu firm o sprawdzonej wiarygodności zwiększa szansę na otrzymanie produktu
dobrej jakości. Gdyby tę sprawę analizować z perspektywy zamawiających komercyjnych, to można
stwierdzić, że ci publiczni niczym nie od nich różnią (ekonomizacja procesu wyboru wykonawcy,
kierowanie się pozytywnymi doświadczeniami wynikającymi z poprzednich decyzji zakupowych).
Natomiast w odniesieniu do zasad obowiązujących na rynku publicznym kwestia staje się
problematyczna i być może nawet wymaga przeprowadzenia odrębnego badania.
Jeśli nie ma obowiązku stosowania ustawy, tylko są reguły ustalane przez kierownika danej jednostki,
takie wewnętrzne, to one bardzo rzadko zawierają element publikacji tego na otwartym rynku, przez
chociażby ogłoszenie na BIP. Bardzo często rozeznanie rynku polega na tym, że dzwonią czy wysyłają te
pytania ofertowe do trzech, czterech, pięciu firm, które kiedyś już coś tam robiły i nie zawiodły, to jest
bezpieczne, bo jak już raz zrobiły dobrze, to drugi raz pewnie też zrobią dobrze. Po co ryzykować i czekać
na nie wiadomo kogo, kto da wyjątkowo korzystną ofertę, a później nie wykona tego dobrze, lepiej
rozeznać się w gronie dotychczasowych wykonawców i spośród nich wybrać tego najtańszego. [ZP,
trener, 04]

Z kolei według wspomnianego wcześniej przedsiębiorcy zamówienia poniżej progu są źródłem
korupcji50 i skutkują niegospodarnością po stronie zamawiających (kupują drożej niż by mogli). I nawet
biorąc pod uwagę sytuację badanego – wcześniej jego firma pozyskiwała dużo zamówień, zaś wraz z
podniesieniem progu stosowania ustawy z 14 tys. euro do 30 tys. euro ich liczba drastycznie spadła, co
sprzyja rodzeniu się negatywnych emocji – przekazane przez respondenta treści wskazują, że
podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp mogło uderzyć w firmy uzależnione od publicznych zleceń
o mniejszych wartościach.
10 lat temu mieliśmy 100-120 zamówień rocznie. W tej chwili mamy 6. (...) Zamówienia publiczne są
teraz bardzo skorumpowane. (…) Pułap robienia przetargu jest tak wysoki, że 95% firm łapie się poniżej
tego progu i na przykład zamawiają rzeczy z nazw i są to najczęściej nazwy preparatów zachodnich
szeroko reklamowanych. I to pomija polskich producentów. Czyli tego typu rzeczy, które w każdym
przedsiębiorstwie są wykorzystywane, na przykład papiernicze sprawy, środki czystości, spożywcze
rzeczy, one są wszystkie poniżej progu. I tu panuje totalna dowolność. I nie można się tak naprawdę
odwołać. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 45]

50

Wyniki cytowanego raportu NIK z kontroli zamówień podprogowych pokazują, że w większości skontrolowanych
podmiotów realizacja wydatków do 30 tys. euro odbywała się racjonalnie, z zachowaniem zasad gospodarowania środkami
publicznymi. Większość podmiotów wybierała wykonawców zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi lub
wytycznymi instytucji zarządzających programami operacyjnymi (przy zamówieniach współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE).

53

Mogliśmy się również spotkać z pozytywną oceną rynku podprogowego jako mniej
sformalizowanego, w większym stopniu rządzącego się regułami rynku komercyjnym, na którym liczy
się też doświadczenie (wykonane dobrze zlecenie może skutkować zdobyciem kolejnego).
Ten rynek jest dużo mniej sformalizowany. Proces uzyskania zlecenia jest dużo mniej czasochłonny.
Zwykle jest jakaś tam formatka, którą trzeba wypełnić. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy,
firma mikro, 21]

W kontekście wahań zapotrzebowania na rynku zamówień publicznych, a także innych wyżej opisanych
czynników (nierówność stron umowy, jednostronne umowy, formalizm, zróżnicowane zachowania
zamawiających, niska opłacalność zamówień itd.), rynek ten jawi się jako rynek wysokiego ryzyka.
Ryzyko biznesowe wynika z ograniczonej możliwości planowania (finansowego) działań na rynku
publicznym. Z jednej strony jest to efekt stosowania ustawy Pzp, gdzie dla dobrego wykonawcy nie są
przewidywane nagrody (analogiczne jak na rynku komercyjnym, na którym dobrze wykonane
zamówienie zwraca się nie tylko w postaci wyższego zysku, ale również w postaci kolejnych zleceń). Z
drugiej strony ryzyko biznesowe w odczuciu przedsiębiorców jest konsekwencją zbyt rygorystycznych
umów, w których cała odpowiedzialność (ryzyko projektowe) zostaje przerzucona na barki wykonawcy.
Niektórzy przedsiębiorcy mówiąc o ryzyku biznesowym zwracali też uwagę na sytuację
podwykonawców. Obecnie kwestia ta wydaje się być „ucywilizowana” (zmiany w prawie w następstwie
problemów, głównie branży budowalnej), niemniej jednak w pamięci niektórych respondentów wciąż
żywa jest historia bankructw, trudności finansowych podwykonawców powiązanych z firmami
realizującymi duże inwestycje infrastrukturalne.
Te drogi były budowane podwykonawcami i chodziło o kwestie płatności. Żeby dużo nie płacić tym małym
i tyle upadłości było przy budowie naszych autostrad. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma
mikro, 55]
Jest duża część firm, która występuje w charakterze podwykonawców. I jeżeli taka firma nie jest wpisana
do umowy jako podwykonawca, a często się tak zdarza jeszcze, to po prostu nie ma żadnych szans na
uzyskanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy,
firma mikro, 17]

O istnieniu tego rodzaju wielowymiarowego ryzyka obniżającego atrakcyjność rynku zamówień
publicznych – w kontekście ogólnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
(np. nieprzewidywalności kosztów pracy, środków produkcji) – mówił jeden z trenerów. Rynek
zamówień publicznych nie oferuje dostatecznych zachęt (na pewno nie należy do nich możliwy do
uzyskania poziom opłacalności) skłaniających do podejmowania tego ryzyka.
Rynek eliminuje tych wykonawców, zniechęca ich. Od wielu lat ustawa dąży w tym kierunku, żeby nie
decydowała tylko cena, ale urzędnicy i tak sprowadzają to do wyboru najtańszej oferty, bo tak jest
najprościej. Nie chcą sobie zawracać głowy oceną jakości, bo po pierwsze nie znają się na tym i nie
wiedzą, jak to zrobić. Po drugie każda ocena jakościowa jest w jakiś sposób subiektywna, więc lepiej
sprowadzić to do ceny. I nawet jak w tej chwili ustawa nakazuje, żeby cena stanowiła maksymalnie 60%
wagi, to i tak sprowadza się to do porównania ceny. A wykonawcy nie chcą tylko i wyłącznie konkurować
ceną, bo jest coraz trudniej złożyć korzystną ofertę, a później ją zrealizować. Przy problemach z
pracownikami i przy dużych fluktuacjach cen na rynku i przy tym, że zamawiający po podpisaniu umowy
jest mocno usztywniony. Bo reguły udzielania zamówień publicznych są takie, że jak już podpiszesz
umowę, to możesz ją zmienić tylko w wyjątkowych okolicznościach, a o podniesieniu ceny, bo zmieniły
się ceny na rynku, bo nie ma pracowników czy coś poszło w górę, to o tym nie ma mowy. Zatem z punktu
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widzenia wykonawców zamawiający publiczny jest trudniejszym klientem niż prywatny, z którym można
dogadać się, z którym można w trakcie coś zmienić, ustalić, bo ta elastyczność jest większa.
Konkurowanie ceną i sztywne zasady realizacji umowy zniechęcają do ubiegania się o zamówienie
publiczne. [ZP, trener, 04]

1.2.3

Czynniki zwiększające aktywność MŚP na rynku zamówień publicznych

Opisując czynniki zniechęcające przedsiębiorców na działania rynku zamówień publicznych
zaznaczyliśmy, że brak wiedzy z zakresu Pzp nie należy do czynników determinujących tę aktywność.
Aspekt ten nie był wymieniany przez badanych jako mający istotne znaczenie dla decyzji o wejściu na
rynek lub intensyfikacji na nim działania. Wiedza na temat zasad działania rynku niewątpliwie pomaga
wykonawcom i zwiększa skuteczność ich działania, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Przedsiębiorcy działają po to, aby osiągnąć zysk i to właśnie opłacalność (finansowa) zleceń
publicznych jest najsilniejszym czynnikiem determinującym ich aktywność. Ma ona jednak wiele
składowych. W bardzo dobry sposób wyjaśnił to jeden z respondentów, wskazując na wszystkie ważne
elementy, które powinny ulec zmianie, aby doszło do zwiększenia aktywności podmiotów MŚP na
rynku zamówień publicznych. Zwraca uwagę, że wypowiedź ta jednocześnie pokazuje problem ze
skutecznością działań szkoleniowo-doradczych jako narzędzia zwiększającego aktywność
przedsiębiorców na rynku. Takie działania przyniosą zakładane efekty, jeżeli wyeliminowane zostaną
inne „bolączki” rynku zamówień publicznych.
Miałyby one [projekty szkoleniowe dotyczące zamówień publicznych] sens, gdyby było inne podejście
państwa do przetargów – w sposób profesjonalny, realistyczna cena, mała biurokracja, konkretne
podejście. Żeby zachęcić firmy do startu w przetargach, obydwie strony musiałyby się spotkać
i powiedzieć, czego chcą, ale niestety państwo chce wszystko kupić po najniższej cenie, a drudzy są
innego zdania, to jak państwo ma ich zachęcić? Jedna strona musi zmienić parę rzeczy, żeby zachęcić
drugą. [ZP, niekorzystający, nieaktywny, firma mikro, 40]

Praktycznie powyższa wypowiedź mogłaby wyczerpywać temat czynników aktywizujących, niemniej
jednak poniżej – dla porządku – prezentujemy główne uwarunkowania wejścia MŚP na rynek
zamówień publicznych lub zwiększenia na nim aktywności. Podobnie jak w przypadku barier czynniki
te powinny być rozpatrywane jako ściśle ze sobą powiązane, wymagającego kompleksowego
oddziaływania. Zmiana w zakresie jednego czynnika i pozostawienie bez zmian pozostałych raczej nie
będzie skutkowała wzrostem aktywności MŚP na rynku zamówień publicznych.


Opłacalność finansowa – podstawowy czynnik aktywności rynkowej. Zamówienia publiczne
uchodzą za mało opłacalne, stąd firmy z reguły sięgają po nie zmuszone niekorzystną sytuacją na
rynku komercyjnym lub potrzebą zapewnienia firmie dodatkowego źródła przychodu. Wzrost
opłacalności publicznych zleceń (przy czym pamiętać należy, że jest ona oceniana w kontekście
nakładów związanych z pozyskaniem zamówienia) jest czynnikiem o największym potencjale
aktywizacji MŚP na rynku zamówień publicznych.



Ogólna zdolność do konkurowania na rynku – kryje się za tym ogólny potencjał przedsiębiorstwa,
odpowiednie zaplecze techniczne, zasoby ludzkie, moce przerobowe. Część przedsiębiorców
weszłaby na rynek, gdyby nie trudności ze znalezieniem pracowników, itp.
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Posiadanie doświadczenia rynkowego – należy mieć odpowiedni zasób doświadczeń
(odpowiednie referencje), być profesjonalnym w tym, co się wykonuje oraz uczyć się (poprzez
obecność na rynku zamówień publicznych) współpracy z zamawiającymi. Z jednej strony zmniejsza
to niebezpieczeństwo wystąpienia ryzyka finansowego (np. błędnego oszacowania wartości
projektu, harmonogramu wykonania). Z drugiej strony stopniowe nabieranie praktyki
w kontaktach z przedstawicielami instytucji publicznych poprawia skuteczność ofertowania (każde
kolejne zamówienie dostarcza nowych doświadczeń, wiedzy, referencji). Jeden z badanych
podkreślił, że wyrobienie sobie dobrej marki jest szczególnie ważne w zamówieniach
podprogowych, które jego zdaniem są bliższe relacjom rynku komercyjnego.
Posiadanie zasobów finansowych – istotne szczególnie dla mniejszych podmiotów, które
chciałyby wejść na rynek zamówień publicznych oraz dla podmiotów chcących zwiększyć na nim
swoją aktywność, w tym poprzez realizację większych projektów. Posiadanie zasobów finansowych
jest ważne w razie konieczności wpłacenia wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy i w zamówieniach o dużej wartości, w których nie zastosowano zaliczkowania, a także w
przypadku przedłużania się odbioru zamówienia (kiedy pracownikom i podwykonawcom trzeba
zapłacić, a zamawiający nie uruchomił jeszcze zapłaty).
Uproszczenie procedury udzielania zamówień publicznych – czynnik ten jest szczególnie ważny,
w przypadku mniejszych przedsiębiorców, tj. takich, którzy nie mogą sobie pozwolić na
oddelegowanie pracownika wyłącznie do zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Dla
większych podmiotów obecna procedura zamawiania stanowi uciążliwość, ale nie przekłada się to
na ich aktywność na rynku. Istotne jest, aby na ten element zamawiający patrzyli z perspektywy
kosztów (rzeczywistych nakładów finansowych), które ponosi przedsiębiorca. Jak wcześniej
wspomniano, zdarzali się respondenci, którzy w sytuacjach, gdy mają do wyboru przygotować
ofertę dla klienta komercyjnego lub klienta publicznego, wybierają tego pierwszego.
Warto podkreślić, że przedsiębiorcy z uznaniem podchodzą do zmiany w ustawie Pzp z 2016 r.,
która spowodowała, że składając ofertę nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Według większości badanych taka zmiana była
potrzebna i usprawnia ona funkcjonowanie na rynku. Ale, jak wspominano, można było też spotkać
pojedyncze głosy krytyczne. Przede wszystkim zwracano uwagę, że zmiana ta skutkuje
wydłużeniem procesu pozyskania zamówienia. Rzeczywiście, według danych UZP czas trwania
postępowań w 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych uległ nieznacznemu wydłużeniu i wyniósł
w przypadku zamówień poniżej progów unijnych średnio 38 dni (w 2015 r., kiedy odwróconej
procedury nie było w prawie – 35 dni), a w przypadku zamówień powyżej tych progów – 98 dni (w
2015 r. – 85)51.



Rzeczywiste stosowanie kryteriów jakościowych – rynek zamówień publicznych jest postrzegany
jako mniej atrakcyjny finansowo od komercyjnego i zdominowany przez kryterium niskiej ceny.
Zmiany w prawie nakazujące wybór najlepszej oferty z wykorzystaniem kryteriów pozacenowych
są bardzo pozytywnie przyjmowane przez przedsiębiorców, ale obecne stosowanie tych kryteriów
przez zamawiających jest fikcją.

51 Sprawozdanie

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., dz. cyt.,

s. 35 i 36.
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Zwiększenie liczby zamówień – aby przedsiębiorca zaczął funkcjonować na rynku zamówień
publicznym lub chciał na nim działać bardziej intensywnie, na rynku muszą być projekty wpisujące
się w obszar jego działalności. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że są branże niszowe, w
których jest niewiele zamówień. Są też takie, w których po prostu nie ma zamówień (lub jest ich
bardzo mało i są realizowane w procedurze poniżej progu, co zmniejsza szanse na dotarcie do
informacji o takim zamówieniu).

1.3

Ocena projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących zamówień
publicznych

1.3.1

Charakterystyka firm uczestniczących w projektach

Uczestnicy projektów byli zróżnicowani pod względem wielkości i branż reprezentowanych przez nich
przedsiębiorstw. Według danych zawartych w bazie uczestników projektów52 blisko dwie trzecie
stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (62%), ponad jedną czwartą – małe firmy (27%) i jedną dziesiątą –
firmy średnie (11%). Należy jednak przypomnieć, że beneficjenci byli zobowiązani do zagwarantowania
udziału w projektach minimum 80% firm mikro i małych. Dlatego też struktura przedsiębiorstw ze
względu na wielkość prawdopodobnie nie rozłożyła się naturalnie. Według danych z ewaluacji on-going
Działania 2.2 PO WER najczęściej reprezentowanymi branżami były usługi (36%), budownictwo (25%)
i handel (12%).
Wśród firmy uczestniczących w projektach były zarówno aktywne na rynku zamówień publicznych,
jak i te na nim nie działające. Dodatkowo firmy aktywne różniły się intensywnością swojej aktywności.
Według danych z ewaluacji on-going przed udziałem w projekcie 18% przedsiębiorstw nie ubiegało się
o zamówienia publiczne. Dla 24% przedsiębiorstw ubieganie się o te zamówienia było procesem
przypadkowym, wynikającym z aktualnie ogłoszonych zamówień, o których firma dowiedziała się
przypadkowo. Dla pozostałych 58% był to proces powtarzalny, w tym dla 34% - proces oparty o
procedury, monitorowany i zarządzany przez odpowiednie osoby w organizacji. Z pytania dotyczącego
średniego udziału przychodów z zamówień publicznych w łącznych przychodach firmy wynika zaś, że
28% przedsiębiorstw nie pozyskało zamówień publicznych przed udziałem w projekcie. Wśród firm,
które je pozyskały i były w stanie odpowiedzieć na opisywane pytanie53, udział przychodów z zamówień
publicznych wyniósł: dla mniej więcej połowy firm do 50%, i dla połowy – powyżej 50%.
Badanie jakościowe potwierdziło obecność w grupie odbiorców działań projektowych przedsiębiorstw
cechujących się silnym ukierunkowaniem na obsługę instytucji publicznych, takich, dla których
omawiany rynek jest ważny (choć nie najważniejszy) oraz firm, które realizują niewiele zamówień, a
rynek ma dla nich niewielkie znaczenie. Były też firmy, które nie są obecne na omawianym rynku –
ich rekrutacja była najtrudniejsza, wskazując, że stanowiły one w badanej populacji wyraźną
mniejszość.

52
53

Stan na dzień 01.08.2018 r.
Aż 29% respondentów nie miało wiedzy w tym zakresie.
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Średnio z jednego przedsiębiorstwa w projekcie brały udział 2 osoby – była to konsekwencja wymogu
sformułowane przez PARP. Były jednak również firmy uczestniczące w zdecydowanie liczniejszym
składzie, nawet kilkunastu osób (12 firm skierowało na szkolenia 10 i więcej pracowników,
„rekordzistą” była zaś firma, która przeszkoliła w ramach projektu aż 19 pracowników). Wydaje się
mało prawdopodobne, żeby w firmach choćby średniej wielkości liczba pracowników obsługujących
zamówienia publiczne od strony formalnej była aż tak duża54. Stąd też w kolejnym konkursie (9/2017)
PARP zrezygnowała z wymogu objęcia wsparciem średnio 2 osób z firmy. Należy uznać tę decyzję za
słuszną, bo wymóg ten mógł skłaniać beneficjentów, którzy osiągnęli wskaźnik liczby przeszkolonych
firm, a nie osiągnęli analogicznego wskaźnika dotyczącego liczby pracowników, do szkolenia niemalże
całych firm.
Aktywność badanych firm na rynku publicznym w dużej mierze zależała od stopnia oddziaływania na
poszczególne przedsiębiorstwa wcześniej opisanych barier oraz niwelowania ich przez również
wcześniej opisane czynniki aktywności. Większą ekspansywność wykazywały firmy o dużym
potencjale (technicznym, ludzkim, finansowym), posiadające wymagane referencje oraz te, które
poruszają się w obszarze dużego popytu (licznych zamówień, np. obecnie sektor budowlany). W tej
grupie firm podejście do rynku zamówień publicznych jest sprofesjonalizowane. Mają one działy
dedykowane obsłudze klientów publicznych. Z reguły są one ulokowane w strukturach sprzedażowych
przedsiębiorstwa, np. wydzielona komórka lub pracownik (pracownicy) działu sprzedaży, którzy są
odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów publicznych. Taki podział kompetencji dotyczy głównie
czynności związanych z przygotowaniem oferty od strony formalnej. Do przygotowywania oferty w jej
części merytorycznej włączani są natomiast pracownicy innych działów. W mniejszych
przedsiębiorstwach intensywnie ofertujących tego typu podział kompetencyjny nie występował, przy
czym jednak nawet w nich była osoba posiadająca większą wiedzę o zamówieniach publicznych (często
był to właściciel firmy).
Mniejszy potencjał firmy, osiąganie satysfakcjonujących przychodów z rynku komercyjnego lub brak
atrakcyjnych zamówień publicznych przekładają się na mniejszą czy wręcz incydentalną obecność na
rynku zamówień publicznych. W tej grupie firm nie występuje wyrazisty podział kompetencyjny (nie
jest on opłacalny, często też nie jest możliwy ze względu na mały rozmiar przedsiębiorstwa).
Zamówieniami zajmuje się ten, kto w danym momencie ma taką możliwość, w firmach mikro i małych
zadania te z reguły należą do obowiązków szefa lub zarządzającego menedżera. Niemniej badani z tej
grupy także zwracali uwagę, że przygotowanie oferty to dwa osobne zagadnienia: pierwsze to kwestie
formalne, drugie to obszar merytoryczny/techniczny. Dlatego też przygotowanie oferty zwykle nie
spoczywa wyłącznie na barkach jednego pracownika.
Jak to w małej firmie, praktycznie wszyscy uczestniczą w różnych projektach. Mniej lub bardziej, ale
wszyscy się orientują w tym zakresie, bo inaczej się nie da. Oczywiście są osoby, które podejmują decyzje,
biorą aktywnie w tym udział, ale nie ma stworzonej osobnej komórki do tego. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek podstawowy, firma mikro, 17]

54

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu systemowego Nowe podejście do zamówień publicznych pokazują, że
w obsługę zamówień publicznych w firmie zaangażowanych jest średnio 1-2 osoby, niekiedy wspieranych przez pracowników
obsługujących zamówienie od strony merytorycznej. Na podstawie: A. Kowalewska, J. Szut, Nowe podejście do zamówień
publicznych. Raport z badań 2013, PARP, Warszawa 2013, s. 55-57.
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Zróżnicowanie uczestników projektu było także widoczne w kontekście wielkości zamówień, które
pozyskują lub starają się pozyskać. Były więc firmy pozyskujące jedynie mniejsze zamówienia (w tym
podprogowe) oraz realizujące bardziej skomplikowane proceduralnie zamówienia o wartościach
powyżej progów unijnych. Różne były też strategie selekcji zamówień – niektóre firmy starają się
o projekt niezależnie od jego wartości, dla innych atrakcyjne są jedynie zamówienia o znacznej wartości
(duża skala zamówienia może skłaniać do zainteresowania rynkiem publicznym).
Wśród badanych były firmy operujące na rynku ogólnopolskim, jak i podmioty, które działają na
wąskich rynkach terytorialnych (województwo, powiat lub okoliczne powiaty). Różnice w zasięgu
działania są bezpośrednią pochodną potencjału przedsiębiorstwa, ale też branży. Większym firmom
łatwiej jest działać na poziomie wyższym niż lokalny; firmom z sektora usług opartych na wiedzy (np.
audyt, doradztwo finansowe) w mniejszym stopniu przeszkadza oddalenie od siedziby zamawiającego
(usługę i tak przygotowują na miejscu, nie mają istotnych problemów związanych z logistyką, takich jak
np. przedsiębiorca z branży budowlanej, "zmuszony" do realizacji inwestycji oddalonej od jego bazy).
Zróżnicowanie uczestniczących w projektach firm, zwłaszcza ze względu na obecność na rynku
zamówień publicznych i poziom jej intensywności oraz ze względu na branżę (różny przedmiot
zamówień) powodowało, że była to jednocześnie grupa o zróżnicowanych potrzebach szkoleniowych.

1.3.2

Motywy udziału w projektach

Motywacje uczestników były związane ogólnie z potrzebą zdobycia lub pogłębienia wiedzy na temat
rynku zamówień publicznych. Potwierdza to również ewaluacja on-going – podniesienie kwalifikacji
pracowników było wskazywane jako główne oczekiwanie związane z udziałem w projekcie (67%).
Relatywnie częstymi motywami udziału okazały się również: zwiększenie liczby zamówień publicznych
(38%), podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej (30%), zwiększenie przychodów ze sprzedaży (30%)
oraz zwiększenie liczby klientów z sektora publicznego (25%). Ciekawe że dla niektórych uczestników
badania ilościowego (8%) udział w projekcie miał znaczenie instrumentalne. Był on swego rodzaju
środkiem do celu, jakim było uzyskanie preferencji w poziomie dofinansowania usługi rozwojowej w
ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8.v regionalnych programów operacyjnych. Respondentów o takich
motywacjach jednak w badaniu jakościowym nie spotkano.
Badanie jakościowe pokazało, że powody uczestnictwa w projektach były inne wśród
przedsiębiorców działających i nie działających na rynku publicznym.
a) Przedsiębiorcy nieaktywni na rynku zamówień publicznych przed udziałem w projekcie
Udział w projekcie firm z tej grupy wynikał z potrzeby pozyskania wiedzy umożliwiającej
funkcjonowanie na rynku. Firmy uznały rynek za perspektywiczny, lecz trudny (od strony formalnej)
i nie miały z nim doświadczenia, ewentualnie podejmowały nieudane próby pozyskiwania zamówień.
Mimo tego rynek nadal postrzegały jako atrakcyjny finansowo.
Ja się dopiero przymierzam do tego rynku, stąd też zainteresowałem się tym szkoleniem, bo wcześniej
był to temat obcy, a z uwagi na to, że pozyskujemy cały czas nowych klientów, zacząłem się interesować
tymi zamówieniami publicznymi, przetargami odnośnie cateringu i obsługą różnych imprez publicznych
itd. (…) Widzę tam potencjał, dlatego powoli przymierzam się, żeby zacząć brać w tym udział. [ZP,
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korzystający, nieaktywny, firma mikro, 25]
Chcieliśmy pójść w tym kierunku. Widzieliśmy ciekawe i duże projekty. Nie widzieliśmy
w dokumentacjach technicznych niczego, co mogłoby nas zaskoczyć. Dlatego skorzystaliśmy ze
szkolenia. Jednak później, kiedy zaczęliśmy przeglądać dokumentację zamówieniową, to dopiero wyszło,
jakie są wymagania. No i tu polegliśmy. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 44]

Wśród firm nieaktywnych były też podmioty o mniejszym zainteresowaniu wejściem w obszar
zamówień publicznych. Udział w projekcie miał być swego rodzaju testem, weryfikacją (często
niewielkich) wyobrażeń o rynku i potencjalnej obecności na nim przedsiębiorstwa, m.in. poprzez
sprawdzenie, czy na rynku, na którym działają, są jakiekolwiek zamówienia publiczne.
Motywacje podmiotów nieaktywnych na rynku zamówień publicznych oraz wypowiedzi
trenerów/doradców wskazują, że dla tej grupy przedsiębiorców zdecydowanie bardziej odpowiedni
był moduł szkoleniowy. Niekoniecznie przydatne okazywało się natomiast doradztwo (zgodnie
z założeniami konkursu miały one stanowić jedną ścieżkę obligatoryjną dla przedsiębiorców).
Wśród nieaktywnych na rynku zamówień publicznych znalazły się też – z reguły jednoosobowe – firmy,
które uczestniczyły w projektach z zamiarem uzyskania wiedzy użytecznej w pełnieniu przez nie
funkcji zamawiającego, zwykle w projektach unijnych. Osoby takie były zainteresowane stosowaniem
zasady konkurencyjności, a ich obecność w gronie szkolonych sprawiała, że niektórzy badani mieli
wrażenie uczestnictwa w projekcie kierowanym zarówno do wykonawców, jak i zamawiających.
Prawdopodobnie działo się tak dlatego, że jednym z największych problemów realizatorów było
zrekrutowanie przyjętej we wskaźnikach liczby uczestników projektu. Mogło się zdarzać, że przy
zagrożeniu dla osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźnika beneficjenci „ratowali się” wprowadzając
do projektu przedsiębiorców o innych motywacjach niż zakładane.
Na szkoleniu były też tematy poruszane od strony zamawiającego, bo takie osoby były i miały zupełnie
inne pytania i problemy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 14]
Firma realizowała projekt współfinansowany ze środków publicznych i stąd z naszej strony potrzeba
i pomysł udziału w tym szkoleniu. W projektach, które są współfinansowane ze środków publicznych,
trzeba wszystkie zamówienia realizować zgodnie z pewnymi zasadami. Chciałyśmy się dowiedzieć, jak to
dobrze robić, żeby to później nie generowało problemów. [ZP, korzystający, nieaktywny, mikro, 10]
Chciałam skorzystać z tej wiedzy, bo równolegle wspomagam koordynowanie innych projektów, gdzie
są zamówienia publiczne, więc wiedza mi się generalnie przydała. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma
mikro, 47]

Trudno uznać, aby osoby o takiej motywacji spełniały kryteria grupy docelowej – wykluczały one
bowiem możliwość pozyskiwania zamówień publicznych lub wypowiadały się na temat szans swojego
zaistnienia na tym rynku z dystansem. Obecność w projekcie tych przedsiębiorców jest więc
problematyczna w kontekście osiągania założonego celu - zwiększenia aktywności MŚP na rynku
zamówień publicznych.
b) Przedsiębiorcy aktywni na rynku zamówień publicznych przed udziałem w projekcie
Przedsiębiorcy aktywni na rynku zamówień publicznych korzystali ze wsparcia również ze względu na
potrzebę zwiększenia wiedzy, ale ich oczekiwania były mocniej sprofilowane. Tylko w nielicznych
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przypadkach badani z tej grupy swoje motywacje opisywali w kategoriach ogólnych (zwiększyć wiedzę,
dowiedzieć się czegoś).
Badanymi z tej grupy kierowały dwie przesłanki. Pierwszą i stanowiącą najsilniejszy bodziec do udziału
w projektach było chęć zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Pzp
w 2016 r. Stale zmieniające się prawo zamówień publicznych wymusza bowiem konieczność bieżącego
śledzenia zmian legislacyjnych i jest głównym uzasadnieniem dla podnoszenia kompetencji w
analizowanym obszarze.
Usystematyzowanie wiedzy, omówienie nowych zagadnień, nowych przepisów, bo wchodziła
nowelizacja ustawy. Pani prawniczka, która prowadziła to szkolenie, mówiła co się zmienia. (…)
Zamówienia publiczne to jest taki obszar, w którym cały czas się trzeba szkolić. To nie jest tak, że się
człowiek raz nauczy i już wie. Trzeba się szkolić, bo tam się zmieniają przepisy. To jest zawsze bardzo
potrzebne. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma średnia, 03]

Nałożenie się w czasie projektów ze zmianami w ustawie zapobiegło, jak się wydaje, nieosiągnięciu
przez beneficjentów zakładanych we wnioskach wskaźników uczestnictwa, ewentualnie zmniejszyło
ryzyko niekorzystnej (pod względem trafności) rekrutacji55.
Akurat były zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Liczyliśmy na to, że się czegoś więcej
dowiemy, co ułatwi nam pozyskanie tych zamówień, sporządzanie ofert. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek podstawowy, średnia firma, 39]
Tak się złożyło, że to szkolenie przypadało na okres zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, więc
główny nacisk był położony na znowelizowaną ustawę o zamówieniach publicznych. Pod tym kątem to
szkolenie było bardzo, bardzo przydatne. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 18]
To było kilka miesięcy po nowelizacji, gdzie było wiele zmian wprowadzonych i niektóre rzeczy, które
mogły się zmienić w prawie zamówień publicznych po nowelizacji, mogłyby nas zaskoczyć. Chcieliśmy
mieć jakieś kompendium wiedzy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 46]

W niektórych wypowiedziach podkreślano potrzebę zdobycia wiedzy na temat sposobu wypełniania
JEDZ, obejmującego oświadczenie wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.
Chciałam się dowiedzieć, jak brać udział w takim zamówieniu, jak wypełniać te formularze, co się składa
na takie zamówienie. (…) Parę przetargów mieliśmy, ale wtedy weszło nowe prawo, ten JEDZ. Pani ze
szkolenia tłumaczyła właśnie jak wypełnić tego JEDZ-a. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy,
średnia firma, 27]
Cenne w tym szkoleniu było to, że ono omawiało dosyć istotne zmiany, które wchodziły niebawem.
Wcześniej ja nie umiałam w ogóle podejść do tego JEDZ-a, jak go wypełnić, o co tam chodzi. A to zostało
fajnie wyjaśnione na warsztatach. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Istotne dla doświadczonych wykonawców było to, co to jest JEDZ, jak o mają wypełnić. Rozmawialiśmy
o tym na szkoleniach, a dyżurny element sesji doradczej to „zróbmy tego JEDZ-a w tych elementach
stałych, żebyśmy wiedzieli jak go wypełniać, kogo wpisywać, gdzie to załadować”. [ZP, trener, doradca,
02]
55 Przypuszczalnie beneficjenci, obawiając się konsekwencji nieskutecznej rekrutacji, dążyli do osiągnięcia wartości wskaźnika.

Przy czym należy wyraźnie podkreślić, że z rozmów z beneficjentami wynika, że przystępowali oni do projektu oraz go
realizowali mając na względzie przede wszystkim maksymalizację zysku jego uczestników.
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Drugą przesłanką było dążenie do pozyskania wiedzy pozwalającej sobie radzić z konkretnymi
problemami w trakcie pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych. Przedsiębiorcy korzystając
z uczestnictwa w projektach chcieli rozwiązywać bieżące trudności, na jakie napotykali w trakcie
realizacji zamówienia publicznego lub potencjalne trudności (np. uczestnik był na etapie
przygotowywania oferty i potrzebował wsparcia eksperckiego, inny chciał zacząć ubiegać się
o zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro, itp.). Dodatkowo niektórzy badani dążyli do
skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą ekspercką. Chcieli upewnić się, czy właściwie rozumieją
określone zagadnienia. Trzeba pamiętać, że większość uczestników projektów była „samoukami”.
Rzadko mieliśmy do czynienia z podmiotami, które systematycznie współpracują z prawnikami56.
Rzadko też badane osoby obsługujące zamówienia publiczne miały wykształcenie prawnicze
(pojedyncze przypadki).
Dla nas naprawdę ciężki temat [umowa z zamawiającym]. Gdybyśmy wzięli umowę, to moglibyśmy tak
przez cały weekend rozmawiać. To było na konkretnych umowach, które my musimy podpisywać. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 02]
Mieliśmy bardzo konkretne zagadnienia, które omawialiśmy z prawnikami. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek dodatkowy, średnia firma, 03]
Miałam wątpliwości w związku z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, ale uzyskałam
informacje. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 39]
Oczekiwania były takie, żeby ktoś przedstawił prawo, jakie jest obowiązujące na dziś w zamówieniach
publicznych, od strony teorii i od strony praktyki. Żeby przedstawił nam zagadnienia związane
z odwoływaniem się do KIO, jakie są realne szanse na to, żeby pozytywnie przez takie odwołanie przejść.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 17]
Zawsze bierzemy ze sobą jakąś specyfikację, coś, co nam dało w kość, gdzie żeśmy polegli. I próbujemy
to omówić z wykładowcą, gdzie był błąd, co można było zrobić lepiej. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, firma mikro, 42]

Spełnianiu tych oczekiwań przedsiębiorców sprzyjał komponent doradczy projektu. Dla tej grupy
przedsiębiorców mniej przydatne były szkolenia.

1.3.3

Ocena projektów przez przedsiębiorców

1.3.3.1

Ogólna ocena projektów

Wyniki ewaluacji on-going wskazywały na wysoką ocenę projektów przez przedsiębiorców.
Potwierdzają ją również wyniki niniejszego badania. Choć wypowiedzi krytyczne się zdarzały (rzadko),
to nie były one konsekwencją braku staranności beneficjentów, lecz skutkiem odgórnych założeń
Działania 2.2 PO WER. Ogólnie rzecz biorąc w wypowiedziach badanych przedsiębiorców dominowały

56

Według jednego z kierowników jest to jedna z bolączek rynku zamówień publicznych (choć pewnie nie tylko tego rynku).
Przedsiębiorcy na nim obecni nie są nauczeni do systematycznego, stałego kontaktu z ekspertami. Po pomoc
prawników/ekspertów zwracają się dopiero w sytuacjach zagrożenia. Chociaż trzeba mieć świadomość, że z perspektywy
wykonawcy korzystanie z pomocy prawnej na etapie pozyskiwania zamówienia to dodatkowa inwestycja w projekt o –z reguły
– mocno niepewnych rokowaniach.
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jednak pozytywne treści. Przedsiębiorcy mający doświadczenia z innymi szkoleniami plasowali projekt
realizowany w ramach Działania 2.2 wśród tych, na które nie można narzekać.
Byłem pozytywnie zaskoczony tym szkoleniem. Już te czasy się chyba skończyły, że się robiło szkolenie,
żeby tylko było. Było widać, że organizator jest zainteresowany tym, żebyśmy odnieśli sukces na rynku.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 15]

a) Szkolenia versus doradztwo
Na początku należy zauważyć, że w odbiorze badanych indywidualne doradztwo poszkoleniowe oraz
wsparcie w ramach punktów konsultacyjno-doradczych (o ile było oferowane) niczym się nie różniło.
Badani tę część oferty określali po prostu mianem doradztwa lub indywidualnych konsultacji/spotkań.
Pomimo tego, że respondenci pozytywnie mówili zarówno o szkoleniach, jak i doradztwie, to korzystne
wypowiedzi na temat pierwszego elementu mogły mieć niekiedy charakter "grzecznościowy".
Jednocześnie w wielu wypowiedziach można znaleźć informacje, że to właśnie doradztwo było
najbardziej istotne, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do projektu i z punktu widzenia
efektów uczestnictwa. Również spośród dwóch komponentów szkoleniowych: szkolenia
teoretycznego i praktycznego (warsztatowego), lepiej oceniano szkolenie praktyczne – ze względu na
możliwość praktycznego przećwiczenia pewnych umiejętności, np. sposobu wypełniania JEDZ.
Generalnie jednak nawet szkolenia teoretyczne były opisywane jako w dużym stopniu interaktywne, z
możliwością zadawania trenerom pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi.
Przewaga doradztwa nad szkoleniami nie wynikała z różnic w jakości ich realizacji/świadczenia.
Respondenci z uznaniem wypowiadali się o profesjonalizmie zarówno trenerów prowadzących
szkolenia, jak i doradców. Wyższość doradztwa wynikała z tego, że wśród uczestników projektów
przeważały osoby posiadające doświadczenie uzyskane w ramach swojej (często wieloletniej)
aktywności na rynku zamówień publicznych. Z ich perspektywy „przechodzenie” przez całe Pzp57,
począwszy od kwestii najbardziej podstawowych, było zbędne.
Mniejszą użyteczność szkoleń widać również w rozmowach na temat efektów projektu.
Przedsiębiorcy z reguły mówili o zwiększeniu wiedzy w wyniku udziału w szkoleniach, ale efekty
skonkretyzowane (namacalne) były praktycznie zawsze związane z doradztwem. Wyjątkiem byli
przedsiębiorcy nieaktywni na rynku zamówień publicznych, którzy po szkoleniu uświadomili sobie, że
nie ma czego szukać na rynku zamówień publicznych.
Szkolenie samo bez tych punktów zindywidualizowanych konsultingowych byłoby dla mnie zupełnie
nieatrakcyjne. Mogłabym to przeliczyć na pracę prawnika, która by mi była potrzebna. Ale ja się różnię
od tych innych osób, które tam były, by uczyć się pewnych rzeczy od podstaw. Długo siedzę
w zamówieniach i to nie są dla mnie nowości. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma
mikro, 45]
Takie wsparcie jest bardzo istotne (doradcze). Czasami wymagania zamawiającego są zawyżone, nie ma

57

Według minimalnego zakresu usług określonego przez PARP program szkoleniowy części teoretycznej miał uwzględniać
w zasadzie cały zakres ustawy PZP: https://power.parp.gov.pl/attachments/article/36918/Zalacznik, 4,
minimalny%20zakres%20us%C5%82ug.pdf.
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takiej potrzeby, żeby one były stawiane tak wysoko. I takie doradztwo powoduje, że można na pewne
rzeczy zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście spełnić te wymagania i złożyć tę ofertę. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 18]
Najcenniejsze było doradztwo po szkoleniu. Dopiero z czasem jest to wykorzystywane, no i brakuje tego.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 42]
Takim smaczkiem były trzy dni pracy z ekspertem u nas. Bo jeżeli mamy szkolenie, to nie mogę wejść
z prowadzącym zbyt głęboko w analizę pewnych rzeczy. Ja nie wiem, czy inni nie są z konkurencji.
Natomiast tu mieliśmy eksperta na trzy dni, bo udało mi się przekonać zarząd, żeby to nie był jeden dzień,
tylko trzy dni. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Usługi doradcze były bardzo cenne. Na tych szkoleniach prowadzący też był na to otwarty. Więc różne
firmy-uczestnicy zadawali pytania z bieżących postępowań, rozkładaliśmy na czynniki pierwsze jakieś
pytania, jakieś KIO, czy cokolwiek. A później te usługi doradcze, to już była ogromna wartość. Nie była to
teoria, tylko faktycznie pisaliśmy pisma, odpowiedzi. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma
mikro, 55]

Doradztwo miało być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań organizowanych co do zasady
w siedzibie przedsiębiorcy. Należy założyć, że był to dominujący model świadczenia tego rodzaju
pomocy. Z relacji respondentów wynika, że kontakt z doradcami miał miejsce również drogą mailową
czy telefoniczną. W pojedynczych przypadkach odbywał się wyłącznie w sposób zdalny. Trudno
stwierdzić, jakie były okoliczności takiej współpracy (nie można wykluczyć, że odbywało się to na
życzenie przedsiębiorcy58). Warto jednak podkreślić, że taki sposób pomocy doradcy nie wiązał się dla
przedsiębiorcy z żadnymi ograniczeniami, a analizowany problem został rozwiązany. Wykorzystywanie
przyznanych godzin doradztwa w taki sposób (za pomocą kilkukrotnych kontaktów np. telefonicznych
i mailowych) dawała możliwość dostosowania pomocy prawnej do bieżących potrzeb (kontakty
następowały wówczas, gdy ujawniały się te potrzeby).
b) Zakres merytoryczny
Analizując wypowiedzi badanych przedsiębiorców można odnieść wrażenie, że projekt miał zbyt
rozbudowaną część szkoleniową (potwierdzają to trenerzy). Zróżnicowanie uczestników pod
względem branż i doświadczeń z rynkiem zamówień publicznych, powodowało, że szkolenia były
trudne w realizacji. Realizatorzy, starając się spełnić wymogi minimalnego oczekiwanego przez PARP
zakresu usług szkoleniowo-doradczych, zostali zmuszeni do przekazania uczestnikom dużego zakresu
wiedzy w ograniczonym czasie. Było to niełatwe zdanie, zwłaszcza że, co podkreślają wszyscy
respondenci, uczestnicy projektu byli bardzo aktywni: zadawali pytania, dążyli do pogłębienia pewnych
zagadnień. W konsekwencji część uczestników uważała, że szkolenia trwały zbyt długo, lub też, że
były zbyt intensywne i powinny zostać wydłużone.
Jak ktoś zadał jakieś pytanie i zaczynały się odpowiedzi na te pytania, to nie kontynuowaliśmy dalej
według programu, tylko była odpowiedź na te pytania, a potem reszta już szybciutko, żeby dokończyć.
Myślę, że można to rozłożyć na 4 dni. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 54]
Można by było przedłużyć takie szkolenie o dzień, o dwa, bo materiału jest bardzo dużo, i myślę, że to

58

Jeden z kierowników projektów wskazywał na niezasadność wymogu odbywania doradztwa w siedzibie przedsiębiorcy ze
względu na fakt, że w przypadku firm mikro siedziby te często są mało reprezentacyjne.
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jest taki temat, w który można się bardzo zagłębić.[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała
firma, 38]
Na pewno to co było w nim [szkoleniu] wyjątkowe, to czas trwania. Umożliwiało to osobie, która zaczyna
z zamówieniami publicznymi, uzyskać wiedzę teoretyczną. Prowadzący mógł omówić całą ustawę,
powiedzieć co jest mniej ważne z punktu widzenia osób, które składają ofertę. I były dwa dni warsztatu.
I to, co było dla mnie bardzo wartościowe, to to, że mogliśmy spróbować, to było dla mnie nowe, wypełnić
JEDZ-a w formie papierowej i w wersji elektronicznej, bo one się między sobą różnią. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]59

c) Czas trwania
Jak wspomniano powyżej, niektórzy przedsiębiorcy postrzegali projekt jako zbyt długi, zbyt
intensywny, a niekiedy niedopasowany w części szkoleniowej do grupy uczestników (ta była
zróżnicowana pod względem doświadczenia rynkowego). Wiąże się z tym jeszcze jedna i ważna
kwestia, a mianowicie możliwość wystąpienia bariery rekrutacyjnej związanej z długim czasem
trwania działań projektowych. W niniejszym badaniu ewaluacyjnym nie wzięli udziału przedsiębiorcy,
którzy zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie (wykonawca badania nie miał możliwości dotarcia do
takich firm). Niemniej jednak dla mniejszych przedsiębiorców czas trwania projektu mógł być
przeszkodą – na co zwracali również uwagę przedstawiciele realizatorów – ze względu na fakt, że nie
mogą oni sobie pozwolić na oddelegowanie pracowników na kilka dni na szkolenie.
Mi się to podobało, ten zamysł [czterodniowego szkolenia]. Chociaż wiem, bo informowałam o takiej
możliwości osoby zaprzyjaźnione, które prowadzą firmę i są w sektorze MŚP i dla nich było
problematyczne, że oni muszą oddać pracownika na cztery dni szkolenia zewnętrznego. Bo wtedy robota
w biurze się nie robi. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]

d) Uczestnicy z różnych branż
Wśród uczestników projektów znaleźli się przedstawiciele różnych branż. Problematyka zamówień
publicznych ma swoją specyfikę branżową. Na inne trudności napotykają przedsiębiorcy z sektora
budownictwo, na inne podmioty działające np. w obszarze różnego rodzaju usług, itd. Zdarzało się
więc, że dla niektórych przedsiębiorców pewne części szkolenia nie były interesujące. Opinie takie
wyrażali zwłaszcza przedstawiciele firm zorientowanych na rynek zamówień publicznych jako rynek
podstawowy, a zatem osoby o wyższym poziomie zaawansowania w analizowanym obszarze
i wyższych i bardziej sprofilowanych oczekiwaniach.
Tam było budownictwo, co nas kompletnie nie obchodziło, ale dla połowy osób, które brały w tym udział,
to było istotne – roboty budowlane i inne rzeczy. Zamówienia w robotach budowlanych to specyficzna
sprawa, a nas to tak średnio dotyczyło. (…) Jeżeli w przyszłości byłaby możliwość, żeby osoby, które się
szkolą, były z jednej grupy, np. usług czy dostaw, to na pewno byłoby korzystniejsze. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 46]
Podzielenie grupy na mniejsze grupki branżowe byłoby dobre. Wtedy jest bliskość tematyczna,
a w momencie gdy ktoś jest z budownictwa czy górnictwa, a u nas szkolenia z umiejętności miękkich, to
rozmawiamy o dwóch światach. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 52]
59

W projekcie uczestniczyły 4 osoby z firmy respondenta. Z całego wywiadu wynika, że pozytywna ocena szkolenia, w tym
długości trwania odbywa się w kontekście tych uczestników (również z jego firmy), którzy nie mają dużego doświadczenia
rynkowego. Z kolei dla samego badanego cenna była część doradcza.
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Większą korzyść miałyby firmy, gdyby było to branżowo ustawione, bo była branża budowlana, była
kwestia służby zdrowia. Byliśmy my, startujemy w mniejszych przetargach, mniejsze zamówienia. To był
taki „miszmasz” uczestników. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 19]

Ale można było także znaleźć przedsiębiorców, którzy pozytywnie wyrażali się o zróżnicowaniu
branżowym. Dla nich atutem była możliwość poszerzenia swojej wiedzy o doświadczenia typowe dla
innych branż, w tym również w kontekście wykorzystania tej wiedzy w swoich przyszłych działaniach
biznesowych.
e) Uczestnicy o zróżnicowanej aktywności na rynku zamówień publicznych
Wprowadzenie do projektu firm działających na rynku zamówień publicznych (z różną
intensywnością, niekiedy bardzo dużą), jak i tych dopiero rozważających podjęcie na nim aktywności,
skutkowało zróżnicowaniem wiedzy uczestników. W konsekwencji nie wszyscy przedsiębiorcy czuli
się w pełni usatysfakcjonowani treściami przekazywanymi na szkoleniu. Miało to również związek z
programem szkoleń, obejmującym cały zakres ustawy Pzp. Bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mieli
poczucie "marnowania czasu" (gdy omawiane były podstawowe zagadnienia Pzp) i braku możliwości
wyczerpującego omówienia interesujących ich kwestii szczegółowych. Z kolei mniej doświadczeni
mogli być przytłoczeni nadmierną ilością informacji, mogli też nie mieć siły przebicia w dotarciu do
osób szkolących z pytaniami o wyjaśnienie kwestii bardziej elementarnych.
Nie było problemu, że przeskoczyliśmy coś, bo ktoś już to wiedział. Jak kogoś nie wszystko interesowało,
to się „wyłączał” i włączał się w szkolenie w momencie, w którym go to interesowało. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 21]
Były firmy, które siedziały w temacie tych przetargów i działały na polu przetargowym, mieli więcej
pytań, więcej problemów. I dla nich ten czas był ograniczony. Ale w moim przypadku to było nabycie
podstawowej wiedzy na temat realizacji tych ofert publicznych. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma
mikro, 54]
Grupa była taka, poza jedną osobą, że wszyscy funkcjonowali w zamówieniach publicznych, więc mieli
swoje doświadczenia. I one były niejednokrotnie pomijane, przeskakiwane, zamiast tego prowadzący
mówił o tym, co wszyscy już wiedzieliśmy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma,
65]

f)

Praca trenerów i doradców

Zapewniony przez trenerów i doradców poziom merytoryczny zajęć projektowych to najmocniejszy
element projektu. Z wypowiedzi przedsiębiorców wynika, że realizatorzy projektu dołożyli wszelkich
starań, aby zarówno część szkoleniowa, jak i doradcza była realizowana przez kadrę cechującą się
wysokim poziomem kompetencji. Tylko w jednym przypadku natrafiliśmy na negatywną wypowiedź
badanego, przy czym efekt pracy z doradcą nie tyle zależał od jego kompetencji, co od wyjątkowej
złożoności problemu, z którym zwrócił się do niego przedsiębiorca60.
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Problem dotyczył interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia na etat w sytuacji, gdy przedsiębiorca działa na rynku
zamówień publicznych w oparciu o firmy rzemieślnicze. Jest swego rodzaju brokerem łączącym rzemieślników z różnych
branż.
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Warto podkreślić, że pojawiały się wypowiedzi o tym, że dzięki aktywności, wysokiemu
profesjonalizmowi trenerów udawało się "przebrnąć" przez szkolenia, że byli to ludzie otwarci na
kontakty, że bardzo dobrze się z nimi rozmawiało, że wręcz byli to ludzie wybitni, mocno angażujący
się w sprawy przedsiębiorców.
Bardzo dobry pan prowadzący. To był klucz do sukcesu tego szkolenia. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
dodatkowy, firma mikro, 20]
Po szkoleniu chyba miałyśmy 20 godzin doradztwa. Jeżeli był jakiś problem na etapie składania oferty,
to kontaktowałam się z tym panem, czy mailowo, czy telefonicznie i nie było żadnych problemów. Widać
było, że się angażował w te zagadnienia, o które pytałyśmy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, mała firma, 38]
Było to wciągające, po prostu interesujące. Nie miałem ochoty wyciągnąć telefonu i pisać SMS-ów. Czyli
było to wciągające i nie było to szkolenie, na którym pan prowadzący lał wodę. Bardzo konkretnie, bez
przeciągania. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 21]
Bardzo dobrze terminy pani omówiła, kiedy można dawać zapytania do zlecającego. Tam były niektóre
szczegóły, które wypływały z naszej strony. Bardzo dobrze się z nią rozmawiało. Ja bym tę panią
zatrudniła bardzo chętnie. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 02]
Rzeczywiście szkoleniowcy i organizacja, która to firmowała, jest bardzo otwarta na kontakt. Są to ludzie,
do których można zadzwonić, zapytać, podpytać, napisać maila i to jest kopalnia wiedzy, którą można
na przyszłość wykorzystać. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 47]

g) Warunki lokalowe/kwestie logistyczne
Bazując na opiniach przedsiębiorców można stwierdzić, że organizatorzy zapewnili właściwe warunki
pracy i w sposób odpowiedni komunikowali się z przedsiębiorcami. Praktycznie żaden z uczestników
projektu nie skarżył się na sposób organizacji szkoleń, wręcz chwalono ich przygotowanie, nie tylko
pod kątem jakości sal wykładowych czy zagwarantowania wyżywienia, ale również pod kątem
możliwości łatwego dojazdu (w przynajmniej jednym projekcie chwalono organizatora za zapewnienie
miejsca do parkowania – organizator opłacił parking).
Droga wylotowa z miasta, także nie w centrum miasta, to może i lepiej. Nie mam zastrzeżeń co do
lokalizacji. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 25]
Sala i tak dalej to absolutnie wszystko spoko, wszystko było dobrze zrobione, powiadomienia i maile
przychodziły w odpowiednim momencie, wiedziałem gdzie co jest. Było moje trzecie szkolenie
dofinansowane i na tle tych szkoleń to naprawdę było nieźle zorganizowane. [ZP, korzystający, aktywny,
rynek dodatkowy, firma mikro, 20]
Miejsce jak najbardziej spełniło oczekiwania. Było tam kilka sal, dosyć dużych, były dobrze zaopatrzone
w tablice i tak dalej. Były też przygotowane jakieś poczęstunki i posiłki. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, mała firma, 38]

h) Odpłatny udział w projekcie
Częściowa odpłatność za udział w projekcie dla większości badanych nie stanowiła ona problemu
i była przez nich wręcz oceniana pozytywnie. Po pierwsze, badani stali na stanowisku, że "produkty
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darmowe" wiążą się z ryzykiem niskiej jakości61. Po drugie, kwota płatności nie była postrzegana jako
wysoka. Po trzecie, jeden z przedsiębiorców wprost mówił o dużej opłacalności, bo korzystanie z tak
profesjonalnych usług jest na rynku znaczenie droższe. Po czwarte, płatność była przez niektórych
odbierana jako czynnik mobilizujący do obecności na zajęciach. Dofinansowanie było też oceniane
jako istotne przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do projektu. Niemniej ten czynnik powinien
być rozpatrywany zwłaszcza w kontekście uczestników nieaktywnych na rynku zamówień publicznych.
To de facto po ich stronie leżało największe ryzyko biznesowe (płatność za coś, co może okazać się im
zbędne).
Coś dopłacałem, ale powiem tak: „wiedza kosztuje”. Nie była to duża kwota. Gdybym miał sam w całości
zapłacić, to na pewno bym się na to nie zdecydował, ale było to dosyć spore dofinansowanie, więc
stwierdziłem, zwłaszcza, że zacząłem interesować się tym rynkiem, że zapłacę. [ZP, korzystający,
nieaktywny, firma mikro, 25]
Taka kwota mała jak najbardziej się sprawdza, bo wtedy się przynajmniej chce przyjść. A jakby było
w 100% [dofinansowane], to podejrzewam, że wiele osób by się zapisywało i nie przychodziło. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 20]
Ta oferta szkoleniowa, biorąc pod uwagę ten zakres, czyli część praktyczna, teoretyczna, no i przede
wszystkim doradztwo, to było to bardzo atrakcyjne dla firmy. I to [dofinansowanie] pozwoliło na to, że
więcej osób mogło wziąć udział w takim szkoleniu. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała
firma, 18]
Szkolenia bezpłatne nie docierają do adresata, ponieważ są bezpłatne i ludzie nie doceniają tego. Jeżeli
za coś płacimy, to znaczy że chcemy uzyskać jakąś wiedzę, umiejętności, doświadczenie, więc jakaś
opłata być musi. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 17]
300 zł to naprawdę nie jest jakaś duża kwota. Szkolenia komercyjne były na poziomie 1700 zł. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 42]

Pojawiały się też (incydentalnie) głosy krytyczne. Jeden z badanych twierdził, że szkolenia powinny być
bezpłatne. Być może w jego przypadku znaczenie miał fakt, że do projektu z jego przedsiębiorstwa
skierowano kilka osób (co zwiększa koszty). Inny respondent uważał, że tego typu inicjatywy nie
powinny być płatne ze względu na to, iż udział w szkoleniach jest konsekwencją zmian w prawie i to
podmioty odpowiedzialne za zmiany powinny ponosić koszty.
To jest na pewno barierą, jeśli to są szkolenia płatne. Nawet jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych,
które teoretycznie jest zmieniane przez rząd, a my musimy kupować szkolenia i płacić za nie, żeby się
doszkolić. A poza tym każdy płaci podatki, więc liczy na to, że jednak powinno to być bezpłatne. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 22]

Również w opinii jednego z kierowników projektów odpłatność dla niektórych przedsiębiorstw mogła
być czynnikiem zniechęcającym do udziału w projektach.
Sektor MŚP najchętniej brałby udział w szkoleniach, które są bezpłatne albo, tak jak było w poprzedniej
perspektywie, że mogą wnosić wkład w wynagrodzeniach, o ile dla dużych firm te kwoty to nie problem,
to w firmach mikro były takie przypadki, gdy ktoś się dowiadywał, że musi mieć wkład i rezygnował.
Myślę, że było około 15% -20% tych, którzy zrezygnowali, bo kwestia finansowa była problemem.
Również to, że szkolenia były czterodniowe, bo jeżeli jest jednoosobowa działalność, to dla takiej osoby
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Potwierdzali to trenerzy i mówili też o problemie przesycenia rynku ofertą usług szkoleniowych, często darmowych,
niekoniecznie dobrej jakości.
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pójście na szkolenie to jest zamknięcie firmy. [ZP, kierownik projektu, 02]

i)

Formalności związane z przystąpieniem do projektu

W jednej wypowiedzi krytycznie odniesiono się do procesu przystępowania do projektu. Respondent
negatywnie ocenił proces wypełniania dokumentów.
Największym minusem tego szkolenia była „papierologia” przed szkoleniem. Rozumiem, że to nie była
wina PARP-u ani firmy, która realizowała to szkolenie, tylko to są wymagania unijne ze względu na
dofinansowanie. To nie była wielka kwota, a proces wypełniania tych papierów, to było kilka
dokumentów po kilka stron, był dość uciążliwy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma
mikro, 21]

1.3.3.2

Efekty udziału w projektach

Efekty projektu w dużej mierze są efektami odroczonymi w czasie i o nieznanej skali wystąpienia.
Zasadniczo w lepszej sytuacji znajdowali się przedsiębiorcy wykazujący się dużym poziomem
aktywności na rynku zamówień publicznych. To oni mieli zdecydowanie większe szanse na szybkie
skorzystanie z wiedzy przekazanej przez trenerów i umiejętności kształtowanych z udziałem doradców.
To ich przedstawiciele mówili nie tylko o "ogólnie podniesieniu wiedzy", ale także wskazywali na
konkretne problemy, jakie zostały rozwiązane dzięki udziałowi w projekcie62.
Gorsza jest sytuacja podmiotów mniej aktywnych lub nieaktywnych. W ich przypadku wystąpienie
efektu rzeczywistego może być problematyczne. Mniej aktywni rzadziej ofertują, rzadziej realizują
projekty w ramach zamówień publicznych, rzadziej mają więc szansę na implementację wiedzy. Wraz
upływem czasu będzie następował spadek ilości zapamiętanych informacji i co zrozumiałe bardziej na
niego podatni będą przedsiębiorcy w ogóle nieobecni na omawianym rynku i rzadko na nim działający.
Jeżeli analizować efekty projektów z perspektywy ich celu, czyli wzrostu aktywności MŚP na rynku
zamówień publicznych oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, to możemy stwierdzić, że nie
mieliśmy do czynienia z efektem w postaci wzrostu aktywności na rynku zamówień publicznych. Jest
to zbieżne z wcześniej poczynionymi obserwacjami. Deficyt wiedzy może utrudniać
funkcjonowanie/wchodzenie na rynek zamówień publicznych, ale nie znajduje się wśród głównych
czynników aktywizacji. Trzeba podkreślić, że nawet w grupie doświadczonych uczestników rynku nie
można stwierdzić wystąpienia istotnej zmiany aktywności. Choć dla przedstawicieli tej grupy
znaczenie różnych barier jest relatywnie niskie (doświadczenie zawodowe nauczyło ich, jak sobie z nimi
radzić), to poza ich oddziaływaniem znajduje się czynnik w postaci wolumenu zamówień. Również
przedsiębiorcy o mniejszych doświadczeniach na rynku zamówień publicznych mówili, że swojej
aktywności nie zwiększyli, bo nie od nich zależy, ile zamawiają instytucje publiczne.
Zajmowaliśmy się zamówieniami już wcześniej, więc szkolenie tylko usystematyzowało wiedzę,
natomiast nie wpłynęło na udział w większej liczbie zamówień. Liczyły się inne kwestie, czyli tak jak już
mówiłam, ilość środków unijnych i ogłaszanych konkursów. To to ma zdecydowanie większy wpływ. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 52]
Na ilość zamówień, które są na rynku wpływu nie mam. To pytanie [czy wzrosła aktywność firmy na rynku
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Pamiętać jednak należy, że od udziału w zajęciach projektowych upłynęło już sporo czasu (dla niektórych respondentów
nawet dwa lata), zatem pamięć o projekcie i jego efektach może być zatarta.
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zamówień publicznych po udziale w projekcie] jest dziwnie sformułowane. Ja nie mam wpływu na to, co
się dzieje na rynku. Jeżeli jest zamówienie, spełniam warunki, jestem zainteresowana, to składam ofertę.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 18]

Można natomiast uznać, że doszło do wzrostu konkurencyjności – jeśli definiować go w kategoriach
nabycia wiedzy ułatwiającej funkcjonowanie na rynku zamówień publicznych (tak jak zostało to
określone w dokumentacji programowej)63. Problematyczna pozostaje natomiast, jak wyżej
wspomniano, trwałość pozyskanej wiedzy (duże prawdopodobieństwo trwałości dotyczy podmiotów
aktywnych na rynku, mniejsze – pozostałych grup).
Nie oznacza to jednak, że na rezultaty projektów powinniśmy patrzeć wyłącznie z perspektywy
odroczonych efektów, świadczących o „przekuciu” pozyskanej wiedzy w pewne nawyki działania czy
trwałe sprawności. Konkretne, pozytywne rezultaty występowały bowiem już w trakcie realizacji
projektu. Przedsiębiorcy dążyli do rozwiązywania bieżących problemów z funkcjonowaniem na rynku
zamówień publicznych i otrzymywali wsparcie w tym zakresie.
a) Przedsiębiorstwa aktywne na rynku zamówień publicznych
W grupie przedsiębiorstw aktywnych na rynku zamówień publicznych odnotowano kilka rodzajów
korzyści z udziału w projekcie:


Odwołujące się do pozyskania wiedzy lub jej uporządkowania – część wypowiedzi opisujących tę
grupę efektów może świadczyć o tym, że efekty te są pozorne, deklaratywne, opisywane
w kategoriach ogólnych. W przypadku przedsiębiorców już obecnych na rynku zamówień
publicznych zazwyczaj wskazywano jednak na konkretne obszary wzrostu wiedzy.
Na pewno projekt usystematyzował naszą wiedzę na ten temat i podniósł w nowych aspektach. Rynek
ewoluuje w zamówieniach publicznych i trzeba być na bieżąco. Dużo praktycznych przykładów było, co
też pomogło. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 17]
Wiadomo na które rzeczy zwrócić uwagę i ewentualnie w jaki sposób coś interpretować, co jest ważne
na etapie postępowania publicznego. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 03]
Wyjaśnił [projekt] zmiany, które nastały, albo jeszcze w przyszłości jeszcze mają nastać. Wyczerpująco
zostało to przekazane. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 38]



Nabycie umiejętności – ćwiczeniom konkretnych umiejętności poświęcona była część
warsztatowa szkoleń. Dla doświadczonych przedsiębiorców najbardziej przydatną jej częścią było
wypełnianie formularza JEDZ (konsultacji na ten temat udzielano również w ramach
indywidualnego doradztwa). Jak wspominano, oczekiwania niektórych przedsiębiorców związane
z udziałem w szkoleniu dotyczyły nabycia właśnie tej umiejętności.
Pan omawiał krok po kroku formularz, który składa się przy składaniu oferty, tego JEDZ-a punkt po
punkcie szczegółowo, jeżeli ktoś miał pytania w międzyczasie, to przerywał i odpowiadał na nasze
pytanie. Jeżeli coś było dla nas niejasne, to rozrysowywał to na tablicy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
podstawowy, mała firma, 38]
Dla mnie ważne były te konsultacje wewnętrzne z prawnikiem. Miałyśmy na tapecie dane postępowanie
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Czyli w kategoriach zdobycia pewnych atutów potencjalnie umożliwiających wzrost konkurencyjności, a nie w kategoriach
uzyskania wymiernej przewagi konkurencyjnej.
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publiczne i chciałyśmy wypełnić JEDZ-a razem z mecenasem, żeby nie było wątpliwości. To było pomocne,
później stanowiło wzór, nawet wypełniałyśmy JEDZ-a dla naszych podwykonawców. [ZP, korzystający,
aktywny, rynek podstawowy, średnia firma, 14]



Rozwiązanie konkretnych problemów – ta kategoria efektów dotyczy sytuacji problemowych,
wątpliwych, spornych (również w relacjach z zamawiającym), na które napotykali aktywni
przedsiębiorcy w trakcie ubiegania się o zamówienie publiczne lub w trakcie jego realizacji.
Problemy te rozwiązywane były przy udziale doradców i w oczywisty sposób skutkowały również
zdobyciem wiedzy i/lub umiejętności pozwalającej na samodzielne rozwiązanie problemu
w przypadku kolejnej tego typu sytuacji. W pojedynczym przypadku pomoc doradcza
spowodowała przywrócenie unieważnionego postępowania i podpisanie umowy z badaną firmą.
Na ogół jednak doradztwo było dla firm okazją do przedyskutowania wielu wątpliwości w obszarze
zamówień publicznych, również tych, które ujawniły się (i nie zostały rozwiązane) w czasie
dotychczasowej praktyki firmy w obsłudze zamówień publicznych. W tym kontekście doradztwo
przekładało się więc również na uporządkowanie/usystematyzowanie wiedzy.
Zamawiający na skutek różnych niedopatrzeń popełniał pewne błędy. I możliwość korzystania z tych
indywidualnych konsultacji, podpowiedź i pomoc nam sprawiła, że łatwiej nam było przez to przejść i de
facto zakończyło się to podpisaniem umowy, chociaż w pewnym momencie zamawiający na skutek
swojego błędu unieważnił postępowanie. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma,
08]
Dzięki temu, że mieliśmy z nimi [doradcami] kontakt, oni nam powiedzieli, jak napisać pismo, to udało
się nam przejść ten kawałek przetargu. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 20]
Pan z nami współpracował, i to właśnie przy jednym z projektów, w którym wystartowaliśmy. On nam
doradzał, jakieś pisma nawet pomagał pisać. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro,
55]
Po szkoleniu braliśmy udział w bardzo skomplikowanym przetargu, to się z panem [doradcą]
kontaktowałem z wątpliwościami, bardzo mi pomógł. To się chyba otarło o odwołanie do KIO i przy tym
odwołaniu nam bardzo pomógł. (…) Przyjeżdżał do nas i to się zgrało idealnie z naszymi przetargami. Jak
wiedzieliśmy, że będzie spotkanie, to miliard pytań sobie pozapisywaliśmy, razem siedliśmy i pan [imię]
starał się nam pomóc. [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 30]



Usprawnienie procesów w firmie – część przedsiębiorstw, dzięki uporządkowaniu wiedzy,
zdobyciu konkretnych umiejętności praktycznych i uzyskaniu dzięki temu większej pewności
w obsłudze zamówień publicznych – pracuje nad tym procesem sprawniej niż przed udziałem
w projekcie. Niewątpliwie jest to efekt bardzo wymierny. Warto zauważyć, że zmiany w tym
zakresie odnotowano także w ewaluacji on-going. Z 34% do 51% wzrósł bowiem w wyniku
skorzystania ze wsparcia odsetek przedsiębiorstw, które zadeklarowały, że ubieganie się
o zamówienia publiczne jest w ich organizacji procesem powtarzalnym opartym o procedury,
monitorowanym, a także zarządzanym przez odpowiednie osoby.
Moje oczekiwania zostały spełnione. A osoby, które mają mniejsze doświadczenie, są jeszcze bardziej
z tego zadowolone. Nabrały sporo praktycznych umiejętności, np. przeczytanie zwykłej specyfikacji. Ja
nie muszę czytać, ja tylko dostaję coś do sprawdzenia, jeśli nie są pewni. Poza tym jest mniej pytań do
mnie, czyli tamto szkolenie im pomogło, ugruntowało wiedzę i są oni bardziej samodzielni. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]
Mniej czasu spędzamy na tym, żeby się do tego dostać, żeby to zrobić i przez to możemy stosować

71

w większej ilości. To się nie przełożyło na ilość, ale za to my mamy jakby większą elastyczność czasową.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, firma mikro, 02]
Na wiele rzeczy zwrócili uwagę nam, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, jak precyzować niektóre
rzeczy w ofertach, żeby potem się nie bawić w tłumaczenia, co może podlegać uzupełnieniu, co nie może
podlegać. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 46]



Zmiana postaw dotyczących korzystania z wiedzy eksperckiej – część respondentów, co
potwierdzają również realizatorzy projektu, utrzymuje kontakty z ekspertami, zwraca się do nich
w sytuacjach deficytu wiedzy, choć nie tylko, bo wydaje się, że część relacji może dotyczyć również
wspólnych inicjatyw biznesowych.
Do chwili obecnej z wykładowcą mam kontakt, także zdzwaniamy się. Ja mam jakiś pomysł, on ma jakiś
pomysł i próbujemy coś zrobić. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy, firma mikro, 42]
Do dzisiaj osoby, które brały udział w tym projekcie, dzwonią do mnie, pytają. Dużo ludzi z [nazwa miasta]
odzywa się raz na jakiś czas, czy mogą mieć jakieś pytanie, czy będą jakieś szkolenia. Uważam, że odbiór
był bardzo dobry - z tego co wiem, co czytałem i wielokrotnie mnie pytano, kiedy kolejne szkolenie, bo
było to najlepsze szkolenie z zamówień, jakie mieli. [ZP, trener, doradca, 02]

b) Przedsiębiorstwa nieaktywne na rynku zamówień publicznych
Zgodnie z założeniami Działania 2.2 od przedsiębiorstw dotąd nieaktywnych na rynku zamówień
publicznych oczekiwano przede wszystkim wejścia na ten rynek w wyniku przekazania im wiedzy na
temat obowiązujących na nim zasad. Ewaluacja on-going pokazała, że taki efekt może występować –
odsetek tych, którzy zadeklarowali, że przed udziałem w projekcie nie ubiegali o zamówienia publiczne
wyniósł 18%, a po udziale w projekcie 4% firm zadeklarowało brak zamiaru ubiegania się o zamówienia
publiczne w przyszłości64. Wyniki te trudno bezpośrednio porównywać z wynikami niniejszej ewaluacji
ze względu na jej jakościowy charakter, większy upływ czasu od działań projektowych itp.
Wśród badanych firm nieobecnych na rynku zamówień publicznych przed skorzystaniem ze wsparcia
w ramach Działania 2.2, tylko jedna po udziale w projekcie wkroczyła na ten rynek i kontynuuje tę
aktywność. Zadecydowały o tym determinacja właściciela, ale też korzystny splot okoliczności – firma
była zapraszana do udziału w konsorcjach, posiadała wymagane referencje, ponadto pozyskała
pracownika z wcześniejszym doświadczeniem w zamówieniach publicznych.
To był zbieg okoliczności. Szef chciał mieć kilka różnych opcji pozyskiwania tych zamówień i tak akurat
się złożyło, że przez jakichś znajomych szukano konsorcjanta, bo nie mieli referencji, a my mieliśmy.
W ten sposób zaczęliśmy startować, a teraz robimy już coraz więcej tych zamówień. [ZP, korzystający,
nieaktywny przed/aktywny po, mała firma, 58]
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Należy jednak zauważyć, że obydwa te wskaźniki nie są bezpośrednio porównywalne i trudne do interpretacji, bowiem
dotyczą czego innego: pierwszy (18%) – odsetka przedsiębiorstw, które nie podejmowały prób pozyskania zamówień
publicznych w przeszłości, a drugi (4%) – odsetka przedsiębiorstw wykluczających podejmowanie tych prób w przyszłości;
ten ostatni pozyskano tylko w pomiarze po udziale w projekcie, a dla pomiaru sprzed udziału w projekcie jest on nieznany.
Logiczna wydaje się zatem interpretacja, że w wyniku udziału w projekcie - być może również w wyniku podjętych potem
prób działania na rynku zamówień publicznych - 4% firm definitywnie „rozstało się” z myślami o tym rynku. W pierwszym
pomiarze (przed udziałem w projekcie) odsetek takich firm – myśląc zdroworozsądkowo – powinien wynieść 0%, trudno
bowiem zakładać, że w projekcie chciałyby uczestniczyć firmy nie mające z rynkiem zamówień publicznych żadnych planów.
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„Losy” rynkowe pozostałych badanych firm nieaktywnych na rynku publicznych zleceń pokazują, że
występowały tu następujące scenariusze:


Analiza rynku zamówień publicznych (pod wpływem udziału w projekcie) i niedostrzeżenie w nim
potencjału lub zmiana wyobrażeń na jego temat, co należy uznać za wymierną wartość projektu,
pozwalającą na trafniejszy wybór strategii biznesowej;
Zainteresowało mnie to, bo w tej chwili zmierzamy do dużej informatyzacji w sektorze publicznym. Ale
po szkoleniu doszedłem do wniosku, że reprezentuję za mały podmiot. A poza tym, jeżeli mam klienta
z zagranicy, to on ode mnie wymaga bardzo wysokiej innowacji, więc oczekuje minimalnego
zabezpieczenia, bo on z definicji jest nastawiony na ryzyko. A z podmiotami publicznymi mam tutaj dużo
większą trudność. Ja muszę naprawdę przedsięwziąć dużą pracę związaną z zaplanowaniem takiego
działania, podczas gdy w przypadku klienta zachodniego wystarczy mieć pewien potencjał intelektualny
i już jesteśmy gotowi do pracy, już nie musimy nic ponad to budować, tym bardziej jeśli chodzi o zaplecze
prawne. Ja nie lubię się bawić w tej ogromnej ilości papierów. Ja jestem entuzjastą. Lubię się cieszyć
swoją pracą. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 33]
Chcieliśmy bardzo w to wejść. Widzieliśmy potencjał w tym. Pojawiały się bardzo ciekawe projekty.
Natomiast po szkoleniu spotkaliśmy się z jedną barierą, mianowicie wymogi. Że trzeba było zrobić takie
systemy na kwotę X, z udokumentowaniem. Więc zrezygnowaliśmy z tego, bo siedzieć, czekać,
kombinować, jak to uzyskać, to się mija z celem. Skupiliśmy się na obecnie na naszych działaniach
komercyjnych i w tę stronę idziemy. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 44]



Podjęcie prób pozyskania zamówień publicznych i zniechęcenie do tego rynku w wyniku braku
efektów;
W tym roku w dwóch przetargach startowaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Zaczynamy to redukować, po
prostu nie jesteśmy w stanie konkurować z tymi korporacjami. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma
mikro, 24]



Niepodjęcie żadnych prób wejścia na rynek zamówień publicznych (częściowo pod wpływem
dobrej koniunktury na rynku komercyjnym), nie wykluczając tego jednakże w przyszłości;
To nie jest tak, że my skreślamy naszą firmę z przetargów publicznych, tylko po prostu jest taka ilość
przetargów prywatnych, które są łatwiejsze, dlatego nie startujemy. Ale jak szłam na to szkolenie, to
prezesi byli bardzo chętni, żeby pójść, bo nigdy nie wiadomo, czy my się tym znowu nie zajmiemy. [ZP,
korzystający, nieaktywny, średnia firma, 60]



Brak zamiaru wejścia na rynek zamówień publicznych jako wykonawca w momencie
przystępowania do projektu – dotyczyło to głównie podmiotów, które chciały pozyskać wiedzę
o zamówieniach publicznych w innych celach (np. w związku z kierowaniem projektami unijnymi,
należy zauważyć, że pozyskana wiedza ma szansę być przez te podmioty spożytkowana).
Nie składamy ofert w zamówieniach publicznych. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie na
termomodernizację, to my będziemy ogłaszać zamówienie publiczne, coś jak przetarg, a nie odwrotnie.
[ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 61]
Nie kopiemy się na przetargach. (…) Zależało mi, żeby otrzymać projekt takiej umowy, która zabezpiecza
podwykonawcę w kontaktach z generalnym wykonawcą. I dostałem. [ZP, korzystający, nieaktywny,
firma mikro, 59]

1.3.4

Ocena projektów przez ich realizatorów
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Realizatorzy projektów mówili o nich z większym dystansem, odwołując się do ich logiki i rozpatrując
prowadzone działania w szerszym kontekście. Stąd też w tej grupie częściej niż wśród przedsiębiorców
mogliśmy się spotkać z ambiwalencją ocen oraz z opiniami negatywnymi.
Beneficjenci zasadniczo podzielali założenia przyjęte przez PARP65. Zgadzali się z tym, że istnieją
bariery wejścia na rynek zamówień publicznych oraz zwiększenia na nim aktywności, a jedną z nich
może być niewystarczający poziom wiedzy. Nie zgłaszali zastrzeżeń pod adresem przewidzianych form
wsparcia (szkolenia, doradztwo, punkt konsultacyjny), narzucenia ogólnych ram merytorycznych oraz
wprowadzenia odpłatności za udział w projekcie. Według kierowników projektów wszystkie te
elementy były potrzebne, by zapewnić odpowiednią jakość projektu.
PARP określił ramy i schemat, czyli była określona liczba beneficjentów, zasięg realizacji projektu. Była
określona tematyka szkoleń. (…) PARP z góry określił, że to są szkolenia, doradztwo, w takim, a nie innym
wymiarze, co – jeżeli to jest projekt o charakterze ogólnopolskim czy systemowy, podzielony na regiony
– jest fajne, bo standardy zawsze są gwarantem wyższej jakości świadczonych usług. (…) Narzucenie
standardu jest niezmiernie pomocne i zawsze przynosi dobry efekt. (…) Gdyby każdy z beneficjentów
wychodził z inicjatywą, że to zrobi tak, a to zrobi tak, to by pewnie nie miało takiego całokształtu, jaki
miało ostatecznie. Łatwiej też pewnie zarządzać projektami, które wyglądają podobnie co do struktury.
[ZP, kierownik projektu, 03]

Nie oznacza to jednak, że nie pojawiły się głosy krytyczne. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że opinie
te są sformułowane post factum, z wywiadów przeprowadzonych z kierownikami projektów nie
wynika, aby towarzyszyły im również na etapie przygotowywania projektu. Ponadto te zastrzeżenia nie
rzutowały na ogólną ocenę projektu. Stanowią one jedynie głos pokazujący możliwe pola usprawnień
w przyszłych, podobnych inicjatywach. Na przykład odgórne narzucenie zasad prowadzenia pracy z
uczestnikami projektu było krytykowane za „zabicie” kreatywności beneficjentów, uniemożliwienie im
zaproponowania przedsiębiorcom form autorskich, które – jak przypuszczał badany – mogłyby
zwiększyć efekty projektu.
My chcieliśmy dać uczestnikom dostęp do takiej naszej platformy edukacyjnej, ale to było zabronione.
Chcieliśmy coś więcej, ale ja rozumiem, są ramy, czegoś nie wolno, coś wolno, więc tutaj nie było
problemu. Natomiast byliśmy tacy okrojeni, bo akurat lubimy niesztampowo opracować i dużo kreacji
wprowadzać. [ZP, kierownik projektu, 01]

a) Kształt projektu


Szkolenia – problematyczne było narzucenie w konkursie 1/2016 (będącym przedmiotem
niniejszej ewaluacji) obowiązku udziału w szkoleniach i jednocześnie w części doradczej.
Zauważano, że osoby już działające na rynku zamówień publicznych niekoniecznie były
zainteresowane szkoleniami (zwłaszcza prowadzonymi w tak szerokim zakresie, jak oczekiwano).
Z kolei dla tych, którym zależało na szkoleniach (a też byli tacy przedsiębiorcy), wystarczające
byłoby krótsze szkolenie.
Jeżeli mówimy o osobach już funkcjonujących na tym rynku, faktycznie bym przeznaczył 4 godziny na
teorię i nie kumulowałbym tego. Rozbiłbym to jeden dzień, drugi… Nie po miesiącu, bo wiadomo, że
dynamikę tracimy. Zdecydowanie prościej jest to odbyć na zasadzie jeden dzień w tygodniu, jeden dzień
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Ale bardziej krytyczni w odniesieniu do niektórych założeń projektów byli trenerzy i doradcy.
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w tygodniu i na tym bym zamknął część stricte szkoleniową. [ZP, trener, doradca, 02]
Były takie osoby, które były bardzo zaawansowane i one mogły w ogóle ominąć ten wątek szkoleniowy,
czyli pójść tą drugą ścieżką, czyli wyłącznie korzystać z tego doradztwa, z konsultacji konkretnych
przypadków, jak sobie z danym postepowaniem poradzić. [ZP, kierownik projektu, 05]



Doradztwo – problemem było również samo doradztwo. Choć z wypowiedzi badanego nie wynika
to wprost, to można jednak sądzić, że w przypadku niektórych przedsiębiorstw było ono
nieprzydatne, ze względu na to, że przedsiębiorcy nie mieli w danym okresie problemów, którymi
warto byłoby się zająć (bo np. nie przystępowali w danym okresie do zamówień publicznych).
Z kolei brak możliwości uzyskania doradztwa wówczas, kiedy pojawiły się w przedsiębiorstwie takie
potrzeby, był niekiedy powodem dużej frustracji i rodził niezadowolenie z całego projektu.
Była jeszcze ścieżka druga, która obejmowała tylko doradztwo. Było nam sygnalizowane, że dobrze by
było, gdyby doradztwo było online. Na zasadzie konsultacji, jak ma problem teraz, to ma na podorędziu
doradcę, który akurat ten problem rozwiąże. [ZP, kierownik projektu, 05]

Zgłoszone przez realizatorów projektów uwagi były więc zasadniczo zgodne z tymi przedstawionymi
przez odbiorców wsparcia. Dla doświadczonych uczestników rynku, stanowiących większość
korzystających ze wsparcia, szkolenia były zbyt długie (problemem była również „kolizja” między
działaniami edukacyjnymi a koniecznymi do wykonania w firmie obowiązkami zawodowymi). Firmy te
bardzo ceniły sobie natomiast komponent doradczy projektu i chętnie korzystały z możliwości zdalnego
kontaktu z doradcami jako lepiej dostosowanego do ich bieżących potrzeb. W przypadku firm
nieobecnych na rynku i nie mających jeszcze doświadczeń z konkretnymi postępowaniami, bardziej
wartościowe okazywały się szkolenia.
Analiza dokumentacji kolejnych konkursów pokazuje, że PARP proaktywnie zareagowała na zgłaszane
postulaty, wprowadzając dwie zmiany w kształcie usługi szkoleniowo-doradczej. Po pierwsze,
zrezygnowano z wymogu obligatoryjności uczestnictwa przedsiębiorców w szkoleniach i doradztwie i
zapewniono uczestnikom projektów możliwość wyboru, z której z tych form zechcą skorzystać. Po
drugie, dopuszczono możliwość świadczenia 50% czasu doradztwa w sposób zdalny. Zmiany te – w
świetle wyników niniejszej ewaluacji – należy ocenić jako w pełni uzasadnione.

b) Zakres merytoryczny szkolenia
Realizatorzy projektów zwracali uwagę, podobnie jak niektórzy przedsiębiorcy, że materiał
szkoleniowy był przeładowany. W konsekwencji szkolenie było uznawane za trwające zdecydowanie
zbyt długo. Podkreślano, że zasadniczo przedsiębiorcy chcą uzyskać odpowiedź na nurtujące ich
problemy, a niekoniecznie chcą zostać specjalistami do spraw zamówień publicznych.
Troszeczkę za dużo było tej części teoretycznej, były czasami takie obszary, które mniej interesowały
przedsiębiorców, za dużo było tej części teoretycznej w zestawieniu z praktyczną.[ZP, trener, 03]
Jak przystępowałam do tego przedsięwzięcia, to ono mi się wydawało rzeczywiście atrakcyjne.
Myślałam, że po 4 dniach szkolenia i po doradztwie indywidualnym uczestnik projektu będzie miał
wiedzę. Tylko że klientów chętnych na tak głęboką i tak szeroką wiedzę, nie było dużo, bo ci ludzie nie
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interesują się zamówieniami publicznymi, to dla nich jest narzędzie. Oni chcą dostać to narzędzie szybko
i łatwo. Więc założenie, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy są w Polsce, chcą mieć bardzo szeroką wiedzę
o zamówieniach publicznych, chyba to był błąd. [ZP, trener, 04]
To było bardzo długie szkolenie i przez to bardzo żmudne i niewygodne dla uczestników. Z reguły
szkolenia trwają 1 lub 2 dni, bo na tyle pracodawca może pozwolić sobie, żeby pracownika z pracy wyjąć.
To szkolenie trwało chyba 5 dni i nie mogło się odbyć ani w sobotę, ani w niedzielę, tylko od poniedziałku
do piątku. Jakoś tak zupełnie abstrakcyjnie i w związku z tym pracodawcy bardzo niechętnie brali w tym
udział. (…) Problem polegał na tym, że długość szkolenia była przygotowana raczej dla podmiotów, które
startują w bardzo dużych przetargach. Było bardzo dużo materiału, jakbym szkoliła Główną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad i wielkie firmy budowlane, to możliwe, że to szkolenie miałoby większy sens.
A tu była drobnica i niestety osoby, które były na szkoleniu, przerabiają przetargi naprawdę małych
wartości. Dla nich każdy dzień pracy jest bardzo drogi i nie mogą sobie pozwolić na siedzenie przez pięć
dni na szkoleniu, przy czym nie mogą nie być podczas tematów, które ich w danym momencie nie
zainteresują, bo w każdym momencie może być kontrola. W związku z tym na przykład jest awaria kasy,
bo były osoby z kas fiskalnych i nie ma kogo wysłać na awarię, bo są 3 awarie jednocześnie, a wszyscy
siedzą i szkolą się, bo nie mogą wyjść, bo w każdej chwili może być kontrola. [ZP, trener, doradca, 05]

Skrócenie przez PARP w kolejnym konkursie czasu trwania szkoleń do 2 dni szkolenia teoretycznego
i wprowadzenie szkolenia praktycznego jako fakultatywnego należy więc – w świetle powyższych uwag
– ocenić jako posunięcie jak najbardziej właściwe.
c) Grupa docelowa


Struktura uczestników ze względu na wielkość firmy

Zdaniem kierownika jednego z badanych projektów limitowany udział przedsiębiorstw średniej
wielkości w projektach (do 20%) zwiększył trudności z rekrutacją. Jak się okazało, to w firmach średniej
wielkości potrzeby dokształcania w zakresie Pzp były większe. Dodatkowo firmy te dysponują
odpowiednio licznymi zasobami ludzkimi, aby móc pozwolić na oddelegowanie pracowników na
kilkudniowe szkolenia. Gorzej pod tym względem wyglądała sytuacja mniejszych przedsiębiorstw –
świadomość istnienia koniecznych do uzupełnienia deficytów wiedzy była tam na niższym poziomie,
a koszt absencji pracowników bardziej dotkliwy.
To były głównie małe i mikro przedsiębiorstwa. Tych średnich firm było mniej, bo, nie pamiętam
dokładnie, 20% wszystkich beneficjentów to mogły być średnie firmy. Dlatego byliśmy ograniczeni.
Musieliśmy odmówić udziału wielu firmom średnim, ponieważ wykorzystaliśmy miejsca dla nich
przeznaczone. [ZP, kierownik projektu, 03]

W kolejnym konkursie limit udziału firm średnich został przez PARP zniesiony. Trudno ocenić tę
zmianę bez znajomości jej wpływu na strukturę firm objętych wsparciem w kolejnych konkursach.
Warto jednak zauważyć, że problem zgłoszony przez cytowanego wyżej kierownika projektu nie był
powszechny, bo firm średnich wśród uczestników badanych projektów było 11%, a zatem mniej niż
dopuszczalny limit. Zasadne w związku z tym wydaje się monitorowanie struktury firm
korzystających z projektów typu 2 w kolejnych konkursach. Warto przy tym mieć świadomość, że zbyt
duża skala uczestnictwa firm średnich jest niekorzystna z punktu widzenia potrzeby stymulowania
aktywności na rynku zamówień publicznych firm mikro. To właśnie one stanowią bowiem najbardziej
niedoreprezentowaną na tym rynku grupę (w stosunku do ich udziału w populacji przedsiębiorstw).
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Heterogeniczne grupy szkoleniowe

Na problem nadmiernie zróżnicowanego składu grup szkoleniowych zwracali uwagę głównie trenerzy
prowadzący działania szkoleniowe, gdyż to oni stanęli przed wyzwaniem dostosowania przekazu do
odbiorców o różnym poziomie zaawansowania i różnych potrzebach szkoleniowych, wynikających ze
zróżnicowanej aktywności na rynku zamówień publicznych.
Jako problematyczne trenerzy wskazali aspekty dostrzegane również przez przedsiębiorców, tj. zbyt
duże zróżnicowanie grup szkoleniowych ze względu na branżę i poziom wiedzy o zamówieniach
publicznych.


Obecność wśród uczestników szkoleń przedsiębiorstw z różnych branż – specyfika
poszczególnych branż sprawiała, że nie zawsze można było uczestnikom przekazać pełną wiedzę
z uwzględnieniem specyficznych dla branży problemów (brakowało czasu na zajęcie się
wszystkimi problemami). Ponadto diametralne różnice branżowe mogły powodować, że dla
części uczestników szkolenia miały ograniczoną użyteczność. Z problemem tym wiąże się też
trudność opracowania adekwatnych (uwzgledniających potrzeby wszystkich branż) materiałów
szkoleniowych.
Zbierze nam się grupa IT, a my będziemy rozmawiali o problemach budowlanki, które być może są
ciekawe, natomiast dla nich kompletnie nieprzydatne, więc jeżeli były grupy zróżnicowane, to starałem
się te kazusy modyfikować, żeby każdy się poczuł w swojej branży uwzględniony. Dobrze, gdyby grupa
była w miarę możliwości monobranżowa. [ZP, trener, doradca, 02]
Byli to przedsiębiorcy ze wszelkich możliwych branż. Zatem niektórzy byli zainteresowani tylko
i wyłącznie robotami budowlanymi, inni – usługi marketingowe, dostawy jakichś produktów
farmaceutycznych. Wszelkiego rodzaju branże. Więc każdy oczekiwał szkolenia bardzo dopasowanego
do własnych potrzeb, ale te potrzeby były bardzo zróżnicowane. [ZP, trener, 04]

Wśród odbiorców wsparcia znalazły się także podmioty, w przypadku których bariery
wejścia/aktywności na rynku zamówień publicznych wynikały z przyczyn strukturalnych.
„Od Sasa do lasa”, z branż chyba wszystko było, bo nawet miałam jedną kwiaciarską firmę. Znaleźć
przetarg dla firmy kwiaciarskiej było bardzo ciężko, ale udało się znaleźć w Kancelarii Prezydenta, to
z takich zabawniejszych rzeczy. [ZP, trener, doradca, 05]

 Obecność wśród uczestników szkoleń przedsiębiorstw o różnych doświadczeniach rynkowych
w zamówieniach publicznych – różnice wiedzy wynikające z różnego poziomu doświadczeń
utrudniały prowadzenie szkoleń i ograniczały ich użyteczność.
Niektóre osoby naprawdę zadają sobie trud, żeby problematykę zrozumieć i widać, że oni ją czują,
rozumieją, i rozmowa z taką osobą jest już znacznie prostsza. A niektórzy naprawdę nie mieli o tym
zielonego pojęcia i było to doradzanie i tłumaczenie na poziomie kompletnie podstawowym. [ZP,
doradca, 04]
Był bardzo zróżnicowany poziom zaawansowania w jednej grupie szkoleniowej – byli przedsiębiorcy,
którzy w ogóle nic nie widzieli o zamówieniach publicznych i byli tacy, którzy już bardzo długo się tym
zajmowali i byli zainteresowani tylko niuansami, interpretacjami, pogłębionymi studiami przypadku.
Więc to była trudność, żeby zrobić szkolenie mówiąc zarówno do tych, którzy nie znają podstawowych
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pojęć i definicji całego procesu, jak i do tych, którzy doskonale go znają, ale są zainteresowani niuansami.
[ZP, trener, 04]
To się mocno przekłada na sposób prowadzenia zajęć, gdy grupa nie jest jednorodna pod kątem
posiadanej wiedzy. Są osoby, które „siedzą” w zamówieniach publicznych i tylko szef je wysłał, bo
potrzeba się dokształcić. I są osoby, które dopiero zaczynają swoją drogę. Więc to ewidentnie warto
dopracować, żeby w grupach były poziomy zaawansowania. [ZP, kierownik projektu, 05]

1.3.5

Przygotowanie i realizacja projektów

1.3.5.1

Charakterystyka beneficjentów

Beneficjenci realizujący projekty typu 2 nie byli przypadkowymi podmiotami. Zgodnie z założeniami
PARP, były to firmy o większym lub mniejszym doświadczeniu w realizacji projektów unijnych,
również kierowanych do przedsiębiorców. W większości były to podmioty komercyjne,
o kilkunastoletnim stażu rynkowym, rozpoznawalnej pozycji na rynku szkoleniowym (niektóre
w obszarze szkoleń z zamówień publicznych) oraz odpowiednich zasobach kapitałowych i ludzkich.
Realizacja projektów odbywała się w partnerstwie z kancelariami prawnymi i/lub przy zapewnieniu
zewnętrznych trenerów i doradców (zrekrutowanych do projektu). Beneficjenci dbali o to, aby
rekrutować trenerów/doradców posiadających nie tylko wysokie kompetencje, ale także duże
doświadczenie zawodowe. Wynikało to z opisów procesu rekrutacji i autoprezentacji
trenerów/doradców dokonywanych na początku prowadzonych z nimi wywiadów pogłębionych.
Zawsze szukaliśmy projektów, gdzie moglibyśmy szkolić z zamówień publicznych. Bo ja robię to najlepiej,
i jak już mam uczyć kogoś, to przez najlepszych ekspertów. [ZP, kierownik projektu, 01]
Składałam swoje CV. Zawsze muszę wysłać swoje CV i referencje, pamiętam, że oni bardzo wymagali
referencji. Musiałam faktycznie wykazać się dużym doświadczeniem. Ja oczywiście je miałam, ale
musiałam je udokumentować, więc na pewno była jakaś weryfikacja przeprowadzana i to taka bardzo
solidna. [ZP, trener, doradca, 05]

Już od momentu przygotowywania wniosków konkursowych uwidocznił się wysoki poziom
profesjonalizmu pracy beneficjentów. Dbano o to, aby założenia projektów były realistyczne,
weryfikowano potencjalne zainteresowanie udziałem firm w projekcie (np. prowadzono mini-badania
w celu rozeznania tego zainteresowania), starano się dotrzeć do potrzeb jego potencjalnych
uczestników.
Trzy miesiące badaliśmy rynek, na ile wykonawcy są chętni przystąpić do takiego projektu, czy w ogóle
ich to interesuje, czy by z tego skorzystali, i dlaczego dzisiaj nie korzystają, i co im przeszkadza. No
i wyszło – brak pieniędzy, więc stwierdziliśmy, idealnie, to jest projekt dla nich, a my małą cegiełkę
przyłożymy do tego, żeby nauczyć dobrze przedsiębiorców startować w przetargach. [ZP, kierownik
projektu, 02]
Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku badaliśmy, czy jesteśmy w stanie ten projekt zrealizować,
i czy zapotrzebowanie na tego typu szkolenia będzie i ono wykazało, że będzie. [ZP, kierownik projektu,
03]

1.3.5.2

Problemy w realizacji projektów
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Projekty generalnie nie zapisały się w pamięci beneficjentów jako uciążliwe, sprawiające duże
trudności realizacyjne. Po odpowiednim przygotowaniu wniosków o wsparcie i zadbaniu
o wystarczające zasoby praktycznie nie wystąpiły w nich problemy – poza problemem z rekrutacją
uczestników. Został on jednak przezwyciężony dzięki wysiłkowi beneficjentów, ale również dzięki
nowelizacji ustawy PZP z 2016 r., która stymulowała firmy do aktualizacji wiedzy. Problemem dla
beneficjentów były też pojawiające się od końca 2016 r. niekorzystne indywidualne interpretacje
podatkowe dotyczące opodatkowania dotacji unijnych podatkiem VAT.
a) Rekrutacja
Wbrew oczekiwaniom beneficjentów przedsiębiorcy nie byli masowo zainteresowani udziałem
w projektach. Dlatego do działań rekrutacyjnych były angażowane dodatkowe osoby, stosowano różne
metody rekrutacji (email, telefon, metoda kuli śniegowej), w końcu do procesu pozyskiwania
uczestników byli włączani również trenerzy. W jednym przypadku trudności z rekrutacją spowodowały
konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu (w jednym z województw nie udało się znaleźć
założonej liczby przedsiębiorców). Podkreślano, że koszty pośrednie projektu nie pokryły rzeczywistych
kosztów prowadzonych działań rekrutacyjno-promocyjnych.
Firmy wynajmowaliśmy, które nam pozyskiwały leady, szeroki zakres kontrahentów, naszych partnerów,
którzy promowali nasze szkolenia. Ludzi zatrudniłam, sztab sprzedawców, którzy przez parę miesięcy
siedzieli i zdobywali ludzi. Pieniądze z kosztów pośrednich wystarczyły na zatrudnienie osób, które
faktycznie rozliczały projekt, bo ktoś musi pracować dzień w dzień z tym projektem. Promocji miałam
jakąś miniaturkę, którą sobie wkalkulowałam w kosztach pośrednich, to była jedna faktura i poszło, a ja
półtora roku to promowałam. (…) Prosiliśmy tutaj PARP o wsparcie, ze strony instytucji, żeby nas wsparli
swoim mailingiem, przecież oni mają ogromne bazy, ale nie dostaliśmy takiej pomocy. Musieliśmy sami
gigantyczną pracę włożyć w to, żeby ten projekt wypromować. [ZP, kierownik projektu, 01]
Był prowadzony szereg działań informacyjnych, promocyjnych. W głównej mierze były to spotkania
bezpośrednie, ponieważ odchodziliśmy od promocji mailingowej, czyli kontakt telefoniczny, informacja,
czy możemy przesłać ofertę. Koleżanka objeżdżała przedsiębiorców, osobiście zachęcała do udziału
w szkoleniach. Jeżeli była decyzja na tak, to była możliwość od razu pozyskania dokumentów do
podpisania umowy z beneficjentem, ale była to bardzo ciężka i bardzo żmudna praca. Na 10
zainicjowanych kontaktów zgłaszały się do udziału jedna, dwie. [ZP, kierownik projektu, 03]
Wyobrażaliśmy sobie, że będziemy oferowali bardzo atrakcyjny produkt – połączenie bardzo
wyspecjalizowanych szkoleń i wyspecjalizowanego doradztwa, wszystko w dużym wymiarze, że można
było stać się po tym niezłym fachowcem. I myśleliśmy, że nie będzie problemów z rekrutacją, że będziemy
w stanie dobierać grupy szkoleniowe według branż, według poziomu, bo to by było naprawdę wskazane.
Natomiast nie zdarzyło tak się nigdy, niestety. Zawsze rekrutacja była dosyć problematyczna. [ZP,
doradca, 04]

Konsekwencją tych problemów była nie zawsze trafna rekrutacja, co mogło osłabiać efekty projektów.
W świetle wywiadów z przedsiębiorcami i realizatorami nie wydaje się jednak, aby skala tego problemu
była znacząca. Ponadto trudności ze znalezieniem chętnych skutkowały tym, że beneficjenci nie mogli
w pełni wdrożyć własnych pomysłów na projekt (też ze szkodą dla efektów projektu66).
Można wskazać następujące czynniki zmniejszające skuteczność rekrutacji:
66

Z większą intensywnością zadział problem mieszania branż oraz mieszania podmiotów o różnym poziomie doświadczenia.
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Brak potrzeb związanych z podnoszeniem kwalifikacji – przedsiębiorcy nie byli zainteresowani
tego typu działaniami, bo rynek zamówień publicznych nie jest dla nich ważny, bo już mają w swych
strukturach odpowiednio działające komórki/stanowiska do spraw zamówień publicznym (i
samodzielnie doszkalają ich pracowników), w końcu, bo zakres szkolenia nie odpowiadał ich
potrzebom, np. ze względu na to, że MŚP mogą być aktywne w obszarze zamówień podprogowych,
a projekt dotyczył „dużych zamówień" (rynku, na którym przedsiębiorca nie jest obecny i nie
zamierza na ten rynek wchodzić). W jednym z wywiadów kierownik projektu mówił o szczególnie
dużych problemach rekrutacyjnych na obszarze peryferyjnym jednego z województw –
zamówienia mniejszych jednostek (powiaty, gminy i podmioty im podległe) mogą koncentrować
się na obszarze poniżej progu stosowania ustawy.



Konkurencyjność innych działań szkoleniowych – oferta rynku szkoleniowego jest szeroka,
zapewne w okresie po nowelizacji ustawy PZP w 2016 r. również na komercyjnym rynku
szkoleniowym pojawiło się dużo konkurencyjnych szkoleń. Ponadto jeden z badanych kierowników
zwrócił uwagę również na ofertę rynku publicznego w postaci Rejestru Usług Rozwojowych.
Weryfikacja ewentualnego wpływu RUR na rekrutację wymagałaby jednak przeprowadzenia
analizy struktury popytu/podaży w ramach Rejestru.



Zbyt długi czas trwania szkolenia i brak możliwości oddelegowania pracowników – mikro i małe
przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na dłuższy okres "bezproduktywności" jednego
lub większej liczby pracowników.



Sezonowość – w tym przypadku mamy do czynienia z działaniem dwóch czynników: 1) fluktuacja
zamówień na rynku - przedsiębiorstwa, które pozyskały wiele zamówień, nie były w stanie
oddelegować pracowników (bez szkody dla jakości i terminowości wykonywanych prac); 2) okres
wakacyjny - niektórzy beneficjenci planowali projekty w sezonie urlopowym (prawdopodobnie
konsekwencja napiętego harmonogramu) i spotkali się ze słabym odzewem ze strony
przedsiębiorców.



Doświadczenie beneficjentów – nie możemy również wykluczyć, że problemy niektórych
beneficjentów wynikały z niewielkiego doświadczenia w zakresie prowadzenia skutecznej
rekrutacji; przeszacowanie własnych możliwości w połączeniu z ww. czynnikami skutkowało
poważnymi problemami z rekrutacją.

Dodatkową przyczyną problemów z rekrutacją była konieczność zapewnia odpowiedniego
zróżnicowania uczestników pod względem płci. Nie był to poważny problem (wspomina o tym tylko
jeden z realizatorów), niemniej jednak przy ogólnie trudnym "rekrutacyjnie" projekcie był on odbierany
w kategorii dodatkowych utrudnień.
Ostatecznie problem rekrutacji udało się rozwiązać, ale oprócz determinacji ze strony beneficjentów,
było to możliwe dzięki nowelizacji ustawy PZP. Chęć zaznajomienia się z nowymi przepisami,
zrozumienia tych przepisów i nauczenia się ich stosowania była bodaj najważniejszym powodem
korzystania ze wsparcia.
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b) Kwestie dotyczące opodatkowania dotacji podatkiem VAT
W trakcie realizacji projektów, w związku z pytaniami dotyczącymi opodatkowania dotacji podatkiem
VAT, Ministerstwo Finansów przekazało informacje, że dotacje otrzymane przez beneficjentów
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zgodnie z art. 29a ust.
1 ustawy o podatku od towaru i usług – powinny być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy
mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
Jako spełniające ten warunek Ministerstwo Finansów wskazało projekty, w ramach których usługi
doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po
cenie niższej niż rynkowa. To kryterium spełniały zatem projekty szkoleniowo-doradcze z zakresu
zamówień publicznych realizowane w ramach Działania 2.2 PO WER. Informacja ta zaskoczyła
beneficjentów Działania 2.2 będących płatnikami VAT i była przez nich bardzo negatywnie przyjęta67.
Niektórych z nich skłoniła do wnioskowania o indywidualne interpretacje podatkowe, bo tylko one
mogły ostatecznie rozstrzygnąć o ich sytuacji.
Skutkowała również „perturbacjami” w projektach: wstrzymywano ich realizację, rezygnowano
z działań doradczych podlegających opodatkowaniu VAT, czekając na uzyskanie indywidualnej
interpretacji, rezygnowano z ubiegania się o kolejne projekty w ramach Działania 2.2 oraz w jednym
przypadku rozwiązano już zawartą umowę.
Chociaż omawiany problem nie dotyczy kompetencji PARP, to niektórzy beneficjenci mieli żal, że
wiedzę na ten temat otrzymali zbyt późno (w zaawansowanej fazie realizacji projektów). Skarżyli się
także na opieszałość i ostatecznie niemoc instytucji państwa w wypracowaniu rozwiązań, które
mogłyby pomóc beneficjentom. Wypracowany przez Ministerstwo Finansów i zalecany do stosowania
przez beneficjentów schemat rozliczeń podatku VAT, który miał minimalizować negatywne
konsekwencje opodatkowania dotacji podatkiem VAT, uznano za niesatysfakcjonujący. Sugerowane
przeniesienie ciężaru zapłaty VAT na ostatecznych odbiorców wsparcia (poprzez wystawianie im faktur
VAT za udział w działaniach doradczych) było bowiem niemożliwe do zastosowania w zaawansowanej
fazie projektów (kiedy część przedsiębiorców dawno już skorzystała z doradztwa). Ponadto narażało
na szwank wizerunek firm beneficjentów jako zmieniających „zasady gry” w trakcie realizacji
projektów. Z kolei, w opinii PARP, ani Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ani Agencja, nie są, w świetle
obowiązującego prawa, instytucjami powołanymi do wydawania indywidulanych interpretacji
podatkowych, w związku z tym, zastrzeżenia do pracy tych instytucji w tym zakresie są nieuzasadnione.
c) Inne uwagi


Formalności związane z przystąpieniem do projektu – jeden z rozmówców poruszył też kwestię
dokumentów, które musieli przygotować uczestnicy projektu w celu zgłoszenia swojego udziału.
Nie było to dla nich proste (o problemie wspominali też przedsiębiorcy). Z dalszej wypowiedzi
respondenta wynika, że beneficjent wspierał przedsiębiorców w wypełnianiu dokumentów

67 Nie

było celem badania ustalenie, jaki był stan świadomości prawnej beneficjentów odnośnie zasad opodatkowania dotacji
podatkiem VAT. Jednakże można sądzić, że beneficjenci uważali, że przywołany wyżej art. 29a ust. 1 ustawy o VAT nie ma w
ich przypadku zastosowania.
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zgłoszeniowych. Nie wynikało to tylko i wyłącznie z dążenia do zmniejszenia obciążenia odbiorców
wsparcia (uniknięcia ewentualnego wycofania się przez nich z projektu), ale było motywowane
zmniejszeniem potencjalnych problemów, które mogłyby wynikać z błędnego wypełnienia
dokumentów. Ten problem ujawnił się projekcie innego beneficjenta – część przedsiębiorców
dostarczyła mu dokumenty niekompletne lub zawierające błędy.
Jest to bolączka we wszystkich projektach, które realizuję. Mianowicie zawsze ta dokumentacja, jaką ma
przedstawić firma, jest taką książeczką, sporo jest tych dokumentów. Każdy dokument to z ich strony
wzrost poziom irytacji. Dużo rzeczy staramy się sami wypełniać. [ZP, kierownik projektu, 05]
Zmniejszenie ilości dokumentacji, którą przedsiębiorcy mieli wypełnić, bo to niekiedy było mocnym
ograniczeniem, bo te dokumenty wpływały niekompletne, później trzeba było wracać i przedsiębiorcy się
irytowali, że to wraca, bo to niewypełnione. Kwestia sprawozdań finansowych to też jest problem.
Dlatego, że korzystanie z pomocy publicznej w projektach wymaga wylegitymowania się przez
przedsiębiorcę z wyników finansowych, jeżeli ma pełną sprawozdawczość. I to też był problem, bo wiele
firm nie chciało okazywać swoich sprawozdań finansowych. [ZP, kierownik projektu, 03]



Stawki eksperckie - według jednego z kierowników projektu problemem były przyjęte stawki
eksperckie, jego zdaniem niższe od rynkowych i powodujące trudności z zapewnieniem najlepszych
ekspertów.
Wiedząc, że mogłabym nie zawsze uzyskać, poprzez zasadę konkurencyjności, tych najlepszych, to po
prostu włączyłam ich już na etapie wniosku, jako partnerów do mojego projektu, i miałam partnerów,
doradców i szkoleniowca. I wiedziałam, że oni mi gwarantują bardzo wysoką jakość, że ja na pewno mam
te dwie osoby zabezpieczone, wysokiej jakości. Ale innych musiałam wybierać już w drodze przetargu.
[ZP, kierownik projektu, 01]

1.3.5.3

Współpraca z PARP

Współpraca z PARP była oceniana bardzo wysoko z wyjątkiem jednego z beneficjentów, którego
dotknął problem z VAT. Generalnie jednak Agencja była chwalona za wysoki poziom profesjonalizmu
(także w porównaniu do innych instytucji pośredniczących). Zwracano uwagę na szybki kontakt,
wysokie kwalifikacje zespołu odpowiedzialnego za Działanie 2.2, na jego doświadczenie. Chwalono
również PARP za otwartość na dialog i negocjacje.
Współpraca z ich strony jest płynna, nie ma przestojów, niektóre decyzje są na bieżąco podejmowane.
Nie ma urzędniczego „użerania się”. [ZP, kierownik projektu, 05]
Miły kontakt, szybki. Uzyskiwaliśmy odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy. Merytoryczny zespół.
Tam pracowały z nami osoby, które miały duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów. I to były
pytania i szybkie odpowiedzi. Dyskusje, możliwość w ogóle dialogu, wymiany argumentów. Bo była
możliwość prowadzenia otwartego dialogu z PARP-em, co jest bardzo cenne. [ZP, kierownik projektu, 03]
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2. Partnerstwo publiczno-prywatne (projekty typu 3)
2.1.

Przesłanki realizacji projektów dotyczących partnerstwa publicznoprywatnego w ramach Działania 2.2 PO WER

Geneza
Działanie 2.2 PO WER w części dotyczącej PPP, podobnie jak w przypadku zamówień publicznych,
miało swojego poprzednika w postaci projektu systemowego PARP „Partnerstwo publicznoprywatne”, realizowanego w latach 2011-2014 w ramach PO KL. W ramach projektu prowadzono
seminaria regionalne, których celem było przeszkolenie pracowników instytucji sektora publicznego
oraz pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie aspektów prawnych oraz
uwarunkowań administracyjno-organizacyjnych związanych z realizacją PPP.
Do uruchomienia projektów typu 3 skłoniły PARP udane doświadczenia komponentu szkoleniowego
w projekcie systemowym. Ponieważ w dalszych działaniach PARP nie mogła objąć wsparciem
szkoleniowym samorządowców68 ani firm dużych, zdecydowano o opracowaniu programu
szkoleniowego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wykonane przez PARP analizy zawartych umów
i uruchamianych postępowań (pod względem ich wartości oraz wielkości podmiotów realizujących)
prowadziły do wniosku, że sektor MŚP jest właściwym partnerem projektów realizowanych
w formule PPP. Istotnie, jak wynika z raportu opracowanego na zlecenie PARP Przegląd
przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce, partnerem podmiotów publicznych w 76% zawartych w Polsce
umów PPP były przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro – 27%, małe – 24%, średnie – 31%)69. Sektor
ten wydawał się właściwym adresatem projektów PPP także ze względu na ich relatywnie niewielką
wartość i przewidywaną małą atrakcyjność dla międzynarodowych korporacji70.
Przesłanką uruchomienia projektów typu 3 był również brak na rynku oferty szkoleń z zakresu PPP dla
przedsiębiorstw. Wsparcie szkoleniowe w ramach Działania 2.2 miało tę lukę wypełnić.
Pracownicy PARP mieli świadomość trudności postawionego przed sobą zadania. Doświadczenia
projektu systemowego dotyczyły bowiem szkoleń skierowanych do przedsiębiorstw średnich i dużych.
Dostrzegano jednak potrzebę zaktywizowania wokół PPP przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Definicja problemu i jego źródła
Główne przesłanki Działania 2.2 PO WER w jego części dotyczącej PPP opierały się na założeniach:
 sektor MŚP nie dysponuje dostateczną wiedzą na temat tej formuły współpracy z sektorem
publicznym;
 stanowi to barierę rozwoju PPP w Polsce;

68

Projekty szkoleniowe do nich skierowane prowadzi MIiR.
K. Sobiech-Grabka (red.), Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce, Warszawa 2015, s. 42. Dane dotyczą struktury
przedsiębiorstw zaangażowanych w rynek PPP, które w momencie prowadzenia badania realizowały lub już zrealizowały
przedsięwzięcia tego typu (102 przedsiębiorstwa, które podpisały umowy partnerskie). Wielkość podmiotu ustalono
w przypadku 76% z nich.
70 Większość postępowań PPP w Polsce prowadzonych jest w modelu koncesyjnym, co również oznaczało, że nie będą one
interesowały wielu firm zachodnich, bo te preferują opłacanie dostępności.
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dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP wiedzy na temat PPP w formie wsparcia
szkoleniowego jest koniecznym krokiem w kierunku przygotowania sektora do realizacji zadań
w formule PPP.

„Architektom” Działania 2.2 PO WER towarzyszyła świadomość istnienia licznych barier
w upowszechnianiu PPP w Polsce, takich jak: brak wiedzy na ten temat wśród przedsiębiorstw,
negatywne stereotypy związane z postrzeganiem PPP jako narzędzia wysoce ryzykownego
w kontekście odpowiedzialności prawnej (odwołujące się do tzw. „4P”) czy brak wiedzy
o możliwościach wykorzystania PPP wśród decydentów instytucji publicznych.
Wskazywano jednak także na okoliczności sprzyjające, które pojawiły się równolegle z uruchomieniem
konkursów na realizację projektów typu 3. Należało do nich uruchomienie przez MIiR projektu Rozwój
PPP w Polsce, w którym w latach 2016-2019 wsparciem szkoleniowym miało być objętych 1400
urzędników z 600 instytucji publicznych. Spodziewano się, że efektem projektu prowadzonego na tak
znaczną skalę będzie ożywienie na rynku PPP w postaci uruchamiania przez sektor publicznych
większej liczby przedsięwzięć. Uzasadniając potrzebę realizacji projektów typu 3 wskazywano wręcz
na konieczność przygotowania na tę okoliczność potencjalnych partnerów prywatnych. Drugim
czynnikiem sprzyjającym było uwzględnienie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
projektu strategicznego Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
Została ona przyjęta przez rząd 26 lipca 2017 r. i obejmuje działania prowadzące do wzrostu
efektywności wydatków publicznych oraz zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego w projekty
publiczne, dzięki stworzeniu lepszego klimatu dla inwestycji publicznych wykorzystujących mechanizm
PPP.
O tym, że nadzieje związane z ożywieniem na rynku PPP pod wpływem wymienionych wyżej działań
nie były bezpodstawne, świadczy wypowiedź jednego z ekspertów szkolących w ramach projektów.
Postawy urzędników wobec PPP się zmieniają pod wpływem pozytywnych przykładów realizacji
projektów, pod wpływem postawy władzy centralnej, która od kilku lat podjęła działania, które były
rekomendowane i one przynoszą powoli pozytywne skutki. Chociażby projekt systemowy realizowany
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, czyli „Rozwój PPP w Polsce”, gdzie szkolone są jednostki
publiczne. Jest wreszcie polityka rządu, która została przyjęta w ubiegłym roku. Ona mówi o tym, że
państwo rozpoznaje narzędzie, jakim jest PPP. I w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” premiera
Morawieckiego jest wprost opisane PPP jako jedno z narzędzi. To jest bardzo istotne, bo wcześniej były
tylko miękkie deklaracje. Partnerstwo było wspierane, ale tak naprawdę nie było działań, które by
pokazały tam na dole w samorządach, ze władza centralna mówi „tak” dla PPP. Oni mówią „tak” dla
PPP, ale niewiele z tym robią. A tutaj jest rządowy program, jest polityka rządu. To jest bardzo istotne,
bo to ośmiela innych, żeby to realizować i jest owskaźnikowany plan, bo to jest projekt europejski, żeby
było 10 postępowań do 20 wszczętych rządowych projektów, czyli projektów na szczeblu centralnym.
Widzę pozytywną zmianę. [PPP, trener, 01]

Beneficjenci i ostateczni odbiorcy wsparcia
Wsparcie szkoleniowe – będące zasadniczym przedmiotem niniejszej ewaluacji – było oferowane
w analogiczny sposób jak w przypadku projektów typu 2 , tj. za pośrednictwem podmiotów chcących
się podjąć roli organizatora szkoleń. Zgodnie z założeniami konkursów mogły się one rekrutować
spośród: podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
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adaptacyjności przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, organizacji
pracodawców i samorządu gospodarczego, organizacji związkowych i przedsiębiorców.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mieli być przedsiębiorcy z sektora MŚP zainteresowani udziałem
w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w formule PPP. Dodatkowo w regulaminie konkursów
wskazano, że pracownicy delegowani do udziału w szkoleniach powinni być zaangażowani lub
planowane jest ich zaangażowanie w postępowania PPP.
W odróżnieniu od projektów dotyczących zamówień publicznych, o zasięgu ograniczonym do
wybranego makroregionu, projekty typu 3 były realizowane na terenie całej Polski.
Działania projektowe
W wariancie minimum oczekiwanym przez PARP założono realizację następujących działań:


szkolenia ogólne – dotyczące ogólnych zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP (co
najmniej 2 dni szkoleniowe, minimalna liczba godzin na uczestnika – 16 h);



szkolenia dedykowane – dotyczące zasad realizacji konkretnych przedsięwzięć w formule PPP
(co najmniej 2 dni szkoleniowe, minimalna liczba godzin na uczestnika – 16 h). Założono, że
wybór tych przedsięwzięć będzie wynikać z analizy rynku. Program szkoleniowy miał odnosić
się bezpośrednio do założeń tych przedsięwzięć i przygotowywać uczestników szkoleń do
aplikowania w tych postępowaniach.

Oczekiwane rezultaty
Oczekiwano, że rezultatem wsparcia w ramach projektów typu 3 będzie nabycie przez
przedsiębiorców kompetencji umożliwiających wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.
Wskazywała na to dokumentacja programowa (SZOOP PO WER i dokumentacja konkursowa), jak
również wywiad z pracownikami PARP. Założono, że wsparciem do 2023 roku objęte zostaną 953
podmioty z sektora MŚP (wskaźnik produktu), z czego 858 nabędzie wiedzę (poprzez swoich
przedstawicieli) w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (wskaźnik rezultatu)71.
W odróżnieniu od projektów dotyczących zamówień publicznych, projekty typu 3 nie miały tak
ambitnego celu, jakim był wzrost aktywności MŚP w realizacji przedsięwzięć z zakresu PPP. Na
pierwszy plan wysuwała się raczej chęć przygotowania MŚP do tego typu zadań, bez oczekiwania
szybkich efektów w postaci wzrostu aktywności. Zakładano, że bezpośrednie (notowane w krótszej
perspektywie czasowej) efekty projektów będą miały charakter przede wszystkim poznawczy. Przy
czym chodziło nie tylko o pozyskanie przez przedsiębiorstwa wiedzy na temat tej formy współpracy z
sektorem publicznym, ale również o zmianę postawy wobec PPP: od niewiedzy lub wręcz
negatywnego postrzegania PPP do zainteresowania tą formułą. Łańcuch bezpośrednich oczekiwanych
efektów edukacyjnych był zatem krótszy niż w przypadku projektów typu 2. Satysfakcjonujące miały
być efekty dotyczące wzrostu wiedzy, zmiany przekonań, wzbudzenia zainteresowania, niekoniecznie
71

Załącznik 2a do SZOOP PO WER 2014 - 2020, Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań
ipoddziałań, wersja obowiązująca od 19.04.2018.
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zaś schodzące na poziom zachowań (stosowania wiedzy i umiejętności w praktyce). Zmiana postaw
wobec PPP miała w dalszej perspektywie czasowej wpłynąć na poziom uczestnictwa MŚP
w przedsięwzięciach realizowanych w tej formule.
Schemat 2. Zakładany mechanizm działania projektów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego

Projekt dostarcza wiedzy

Której wzrost prowadzi do
uszktałtowania pozytywnych postaw
wobec PPP

Co w przyszłości doprowadzi do
zmian w poziomie uczestnictwa MŚP
w przedsięwzięciach z zakresu PPP

Źródło: Opracowanie własne.

2.2.

Stan realizacji projektów dotyczących PPP w ramach Działania 2.2
PO WER

Jak wynika z bazy uczestników projektów (stan na dzień 01.08.2018 r.), wsparciem w ramach badanych
projektów dotyczących PPP objęto 178 przedsiębiorstw i 210 pracowników72 – wobec odpowiednio
590 i 771 planowanych przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie. Według dokumentacji
konkursowej w konkursach 3/2016 i 6/2016, będących przedmiotem niniejszej ewaluacji, planowano
zaś objąć wsparciem 827 MŚP. Wskaźniki uczestnictwa w projektach poddanych niniejszej ewaluacji
zostały zatem zrealizowane na poziomie około 30% pierwotnych założeń przyjętych przez
beneficjentów. Z kolei zakładany do 2023 r. wskaźnik produktu, mówiący o 953 podmiotach z sektora
MŚP mających zostać objętych wsparciem, zrealizowano w 19%.
Osiągnięcie założonej wartości wskaźnika produktu wydaje się zagrożone – w kontekście obecnego
poziomu jego realizacji, a także w odniesieniu do danych o liczbie przedsięwzięć PPP prowadzonych w
Polsce. Z publikacji Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2017 r.73 wynika, że w całym
tym dziewięcioletnim okresie wszczęto 506 postępowań (w tym 382 postępowania unikalne74), z czego
117 to umowy realizowane i zrealizowane, a 44 to postępowania będące w toku. Postępowań z zakresu
PPP było więc dotąd w Polsce stosunkowo niedużo (średnio 56 rocznie, w tym 42 unikalne). Relatywnie
rzadko były one finalizowane zawartą umową – aż trzy czwarte postępowań nie doprowadziło do
zawarcia umowy. Średnio w roku w okresie od 2009 do 2017 r. zawierano więc jedynie 14 umów o
PPP. Spodziewane pozytywne skutki analogicznych szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej
72

Wszystkie projekty pozostawały wówczas w realizacji, chociaż w przypadku dwóch termin zakończenia był bliski
(odpowiednio koniec sierpnia 2018 r. i koniec grudnia 2018 r.).
73 B. Korbus (red.), Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2017 r., IPPP i MIiR, Warszawa 2018, s. 13.
74 Oznacza ono postępowanie, które albo jest ogłaszane tylko raz, albo w kolejnych ogłoszeniach nie ulega żadnym istotnym
zmianom. W praktyce spotyka się bowiem sytuacje, w których po pierwszym niepowodzeniu wszczynane jest drugie
postępowanie, a niekiedy nawet kolejne dotyczące tego samego przedsięwzięcia. W konsekwencji liczba ogłaszanych
postępowań (506) jest większa niż liczba unikalnych przedsięwzięć (382). Najczęstszą przyczyną powtarzania postępowań był
brak zainteresowania sektora prywatnego realizacją przedsięwzięcia proponowanego przez podmiot publiczny (36%
przypadków).
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w ramach projektu Rozwój PPP w Polsce jeszcze się nie ujawniły. W 2017 r. wszczętych postępowań na
wybór partnera prywatnego było nawet mniej niż w poprzednich latach (36 wobec 40-80 w
poprzednich latach)75. Okoliczności te powodują, że objęcie wsparciem w ramach projektów typu 3
założonej zakładanej liczby przedsiębiorstw z sektora MŚP budzi wątpliwości.
Optymistyczne założenia dotyczące zasięgu projektów podzielili również beneficjenci, choć w skali
pojedynczych projektów mogły one jawić się jako możliwe do realizacji (zwłaszcza gdy beneficjenci nie
wymagali od uczestników udziału zarówno w szkoleniu ogólnym, jak i dedykowanym). Zakładano
objęcie wsparciem od 60 do 100 przedsiębiorstw. Wyjątkiem był projekt, w którym planowano
przeszkolić 350 firm.

2.3.

Wiedza na temat PPP wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP

Badanie ilościowe przedsiębiorstw przeprowadzone w 2012 r. w ramach projektu systemowego
Partnerstwo publiczno-prywatne wykazało, że 54% polskich przedsiębiorców słyszało o PPP, przy czym
wiedza na ten temat oceniana była zwykle jako przeciętna (49%) lub niska (33%)76. Najwyższy odsetek
przedsiębiorców deklarujących wiedzę o istnieniu formuły PPP odnotowano wśród firm średnich i
dużych (odpowiednio 63% i 81%) oraz spółek prawa handlowego (63%)77.
Pytania dotyczące znajomości PPP78 zadano również przedsiębiorcom reprezentującym obszar
zamówień publicznych, uczestniczącym w niniejszej ewaluacji (70 badanych). Uzyskane dane
pokazują, że zarysowany wyżej obraz stanu wiedzy na temat PPP może być nazbyt optymistyczny,
zwłaszcza pod względem odsetka tych, którzy słyszeli o PPP79. Należy jednak podkreślić, że wyniki
obydwu badań nie są bezpośrednio porównywalne ze względu na różne techniki badawcze, różny czas
realizacji badań, a także ze względu na brak informacji na temat tego, kto w przywołanym wyżej
badaniu ilościowym wypowiadał się w imieniu badanych przedsiębiorstw. Można z wysokim
prawdopodobieństwem założyć, że byli to właściciele lub osoby zarządzające przedsiębiorstwami.
Tymczasem w niniejszym badaniu ewaluacyjnym respondenci udzielający informacji na temat
zamówień publicznych byli zróżnicowani: w firmach mikro byli to zazwyczaj właściciele, a w większych
podmiotach – pracownicy odpowiedzialni za obsługę zamówień publicznych. Tak czy inaczej znaczna
część badanych to podmioty działające na rynku zamówień publicznych, od których można oczekiwać
– przynajmniej potencjalnie – większej wiedzy na temat form współpracy z sektorem publicznym niż w
przypadku statystycznego przedstawiciela MŚP.
Na pytanie Czy słyszał Pan(i) o partnerstwie publiczno-prywatnym? zdecydowana większość
uczestników badania ewaluacyjnego w obszarze zamówień publicznych odpowiadała przecząco. Były
przypadki respondentów, którzy próbowali zdroworozsądkowo tłumaczyć znaczenie tej nazwy,
75

B. Korbus (red.), dz. cyt., s. 13.
I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, E. Marczewska, Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2012, s.
13-14.
77 Tamże, s. 13-14.
78 Respondentów pytano o to, czy słyszeli o PPP, tym, którzy o tym nie słyszeli lub byli niepewni swojej wiedzy, przytaczano
definicję PPP, a następnie wszystkich pytano o to, czy ich firma byłaby zainteresowana realizacją przedsięwzięć w formule
PPP i udziałem w projekcie szkoleniowym dotyczącym tej problematyki.
79 Należy zaznaczyć, że pytania o wiedzę należą do pytań drażliwych, stąd interpretacji pozyskanych danych należy dokonywać
z ostrożnością. Zaletą badań jakościowych jest to, że zadając dodatkowe pytania, rozwijając określone wątki poziom
deklarowanej wiedzy można lepiej zweryfikować.
76
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domyślając się, że chodzi o jakąś współpracę sektora publicznego (np. publicznych szkół wyższych)
z prywatnym.
Czy ja dobrze rozumiem, że to jest na przykład taka jakaś współpraca między uczelniami a na przykład
przemysłem? Że oni się coś wspólnie realizują? [ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia
firma, 55]
Poniekąd już to robimy [PPP], dlatego, że współpracujemy z uczelniami w ten sposób troszeczkę. [ZP,
korzystający, aktywny, rynek podstawowy, mała firma, 65]

Kilku badanych zetknęło się z pojęciem PPP, aczkolwiek nie była to pogłębiona wiedza. Dominowały
odpowiedzi typu: coś słyszałem, ale nie potrafię dokładnie powiedzieć co to jest, coś mi się obiło o uszy,
chyba coś się o tym mówiło na jakieś konferencji, w której brałem udziałem.
Jedynie kilku respondentów miało konkretną wiedzę na ten temat realizowanych czy możliwych do
realizacji przedsięwzięć o charakterze PPP. Jeden z nich (pracownik średniej wielkości firmy
budowlanej zajmujący się obsługą zamówień publicznych) wiedział o prowadzonej w jego mieście
w ramach PPP budowie miejskiego szpitala, bo jego firma rozważała możliwość zgłoszenia swojej
oferty w tym postępowaniu.
Na tej zasadzie [PPP] powstaje dodatkowy blok szpitala w [nazwa miasta]. My nie chcieliśmy brać udziału
w takim partnerstwie. Do momentu płatności trzeba było dużą kwotę zainwestować w wykonawstwo, a
rozliczenie było rozbite na raty, co dla nas niekorzystnie wyglądało, bo my nie kredytujemy naszych
budów. A tak musielibyśmy brać kredytowanie. To nie była filozofia firmy. I to się przyczyniło do
rezygnacji z udziału. (…) Sama idea nas nie odrzucała, tylko nie byliśmy zainteresowani z powodu
koniunktury, bo bardzo dobrze szły nam te apartamenty. [ZP, korzystający, aktywny, rynek podstawowy,
średnia firma, 12]

Inna respondentka, kierująca obsługą podmiotów publicznych w średniej wielkości firmie produkcyjnousługowej w dziedzinie energii, poinformowała, że poszukuje informacji o PPP, gdyż jej zdaniem to
bardzo „dobra idea”, potencjalnie do wykorzystania przez firmę, w której pracuje.
Jestem fanem tego przedsięwzięcia [PPP]. Odkąd pierwszy raz usłyszałam o tym na studiach
podyplomowych z zamówień publicznych, bardzo gorąco namawiam zarząd, żebyśmy pozyskali partnera
strategicznego, który miałby pieniążki i żebyśmy realizowali tego typu przedsięwzięcia. (…) Wiem, że są
prowadzone tego typu projekty w Polsce, ale chyba żaden tak na sto procent jeszcze dobrze nie odpalił.
[ZP, korzystający, aktywny, rynek dodatkowy, średnia firma, 08]

Jeszcze inny przedsiębiorca mówił, że słyszał „o jakiejś realizacji”, dopełniając to stwierdzeniem, że tak
chyba budowane są w Polsce autostrady. Kojarzono również PPP z budową Muzeum Historii Żydów
Polskich.
Po przedstawieniu krótkiej charakterystyki PPP badanych pytano, czy ich firma jest lub może być
zainteresowana realizowaniem inwestycji publicznych w tej formule. Rodzaj udzielanych odpowiedzi
w dużym stopniu zależał od roli, jaką pełnił respondent w firmie. Pracownicy średnich firm nie chcieli
lub nie potrafili się wypowiedzieć na ten temat, twierdząc, że zależy to od właściciela, zarządu firmy.
Właściciele i zarządzający firmami, reprezentujący zwykle mikro i małe firmy, z reguły odpowiadali, że
są za mali (wskazując na brak zgromadzonych środków, małe zdolności wykonawcze, krótki okres
funkcjonowania na rynku, itp.), aby móc być partnerem dla instytucji publicznych. Niektórzy
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respondenci spontanicznie ujawniali reakcje braku zaufania do instytucji publicznych jako partnera
w tak długofalowych przedsięwzięciach.
Mówi się, że zamawiający i przedsiębiorca wiążą się na dole i niedole, ale zamawiającego interesuje tylko
dola. A już niedola nie. Nie ma negocjacji. I to się staje nieopłacalne. (…) My na to PPP jesteśmy za mali.
Ja jestem mikroprzedsiębiorcą, to w ogóle nie ma o czym gadać. Takie rzeczy jak my robimy to jest „nanomikro”. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 59]
Bardzo bym się bał takiej współpracy. Bo to, jak przebiega inwestycja, czy malutka, czy duża, czy bardzo
duża, to zależy od osób, które tę inwestycję prowadzą. I tutaj nie sposób przewidzieć, z kim by miało się
do czynienia ze strony zamawiającego. Mogą to być niekompetentne osoby, które bardzo utrudniają
prawidłowy przebieg inwestycji i to brzmi ryzykownie. [ZP, niekorzystający, aktywny, rynek podstawowy,
firma mikro, 43]
Mnie się wydaje to mało realne przy dzisiejszych przepisach, bo procedury w instytucjach ograniczają
z góry taką współpracę. Podmiot prywatny ma nieskończoną możliwość inwencji, a tu w instytucjach
publicznych jest to bardzo ograniczone. [ZP, korzystający, nieaktywny, firma mikro, 24]

Podobnie było z odpowiedziami na pytanie dotyczące zainteresowania udziałem w projekcie
szkoleniowo-doradczym z zakresu PPP. Właściciele lub zarządzający firmami na ogół nie dostrzegali
potrzeby szkolenia się w obszarze, w którym z reguły (po – siłą rzeczy – krótkim przedstawieniu istoty
PPP) nie wiedzieli dla siebie możliwości. Z kolei pracownicy firm dopuszczali możliwość udziału w
projekcie szkoleniowo-doradczym z zakresu PPP, gdyby były możliwości udziału ich firm w realizacji
takich przedsięwzięć. Często wskazywano na potrzebę lepszego zaznajomienia się z tematem,
pozyskania większej ilości informacji na temat PPP, aby cokolwiek na ten temat powiedzieć.
Jak ten temat PPP powstawał jakieś 15-20 lat temu, to był dosyć mocno nagłaśniany. Ale później
właściwie to chyba się rozpłynęło, przynajmniej ja się nie spotkałem.
Gdyby było takie szkolenie z zakresu PPP, to wasza firma byłaby tym zainteresowana?
Musielibyśmy coś więcej wiedzieć o tematach tego szkolenia, doprecyzować.
Jeżeli by to otwierało jakieś możliwości biznesowe dla firmy, to pewnie byście rozważyli?
Tak, oczywiście. Tylko musielibyśmy zerknąć, coś wiedzieć więcej o tematach, co by to było. Czy to było
coś, co pasowałoby do naszej działalności. [ZP, niekorzystający, aktywny, rynek dodatkowy, mała firma,
09]
Żebym powiedziała cokolwiek [na temat PPP], to najpierw musiałabym sama trochę o tym doczytać
i ewentualnie zastanowić się, czy są tam dla nas jakieś perspektywy. [ZP, korzystający, aktywny, rynek
dodatkowy, firma mikro, 70]

Zatem większość uczestników badania jakościowego, mimo doświadczenia we współpracy
z podmiotami publicznymi, nie była świadoma istnienia formuły PPP. Idea PPP, jeśli została
zaprezentowana respondentom, wydawała się na ogół (deklaratywnie) interesująca, choć bardzo
rzadko widzieli oni możliwość udziału swoich firm w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. W takich
mało sprzyjających warunkach beneficjenci projektów z zakresu PPP prowadzili działania
rekrutacyjne. Skuteczne zaproszenie do udziału w szkoleniu wymagało zapoznania potencjalnych
uczestników z ideą PPP i zarysowania korzyści, jakie mogą płynąć dla przedsiębiorcy z udziału w takich
przedsięwzięciach. Działania te wykraczały tym samym poza standardową rekrutację.
Te szkolenia i każdy projekt, szczególnie dedykowany, wymagały swoistego wymyślenia grupy
docelowej, tych, którzy chcieliby przyjść i którym by się pokazało te wzajemne powiązania. To jest trochę
szkolenie, a trochę doradztwo. I jeżeli ktoś do tego podchodzi na rympał, tak jak do szkolenia z PPP, to
się nie uda. (…) Istotną częścią tych szkoleń jest uświadomienie tym ludziom, którzy na co dzień są
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zaszczuci brakiem pieniędzy, codziennością, że mogą się trochę lepiej spozycjonować, bo mogą mieć
dłuższy kontrakt, stabilny, ale coś za coś. (…) Polscy przedsiębiorcy, to jest moje doświadczenie gorzkie,
wymagają wielkiego wysiłku na etapie: przyjdź, poświęć trochę czasu, posłuchaj o czymś nowym. (…)
Gdybym przyszedł do państwa jak do przedsiębiorcy, który nigdy nie słyszał o PPP i zaproponował deal,
to zawsze są miliony pytań, nie tyle dotyczące dealu, co PPP. Co to jest, jaka jest logika, uwarunkowania
realizacji i tak dalej. [PPP, kierownik projektu, 04]

O poziomie trudności realizacji projektów z zakresu PPP może również świadczyć wypowiedź
kierownika jednego z projektów dotyczących zamówień publicznych, reprezentującego firmę
szkoleniową specjalizującą się w segmencie szkoleń skierowanych do sektora publicznego. Jak wynika
z jego wypowiedzi, rynek PPP – po rozeznaniu jego potencjału szkoleniowego – firma uznała za
niegotowy (niedostatecznie dojrzały) do podejmowania inicjatyw szkoleniowych.
Na tle dzisiejszych przepisów i braku rozwoju, braku konkretnych dalszych decyzji ze strony osób
rządzących, czy administracji PPP stoi. Cały poprzedni rok to badałyśmy i byłyśmy blisko tego tematu.
Nasza firma naprawdę weszła w PPP i diagnozowała wszystko, analizowała, z całym rynkiem
rozmawialiśmy. Ale teraz nie ma to prawa funkcjonować u nas w kraju. Przedsiębiorcy nie będą w tym
brali udziału. [ZP, kierownik projektu, 01]

2.4.

Przygotowanie i realizacja projektów
2.4.1. Charakterystyka beneficjentów

Do realizacji projektów zostały wybrane instytucje o różnym charakterze i doświadczeniu w zakresie
PPP i działalności szkoleniowej. Wśród beneficjentów znalazły się: dwie prywatne firmy działające
w obszarze szkoleń i doradztwa, posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów
finansowanych ze środków unijnych, organizacja pracodawców w partnerstwie z kancelarią prawną
oraz fundacja działająca na rzecz popularyzacji PPP w partnerstwie z firmą mającą prowadzić działania
rekrutacyjne. Podmioty te zgłosiły się do konkursu, bo miały wymagane w tym zakresie kompetencje,
motywowane – szczególnie w przypadku jednej z nich – potrzebą realizowania tego rodzaju misji.
Beneficjenci podzielali cele i założenia Działania 2.2 w części dotyczącej PPP, zwłaszcza te dotyczące
adresata szkoleń – sektora MŚP. Zgadzali się z tym, że ze względu na dominację na polskim rynku PPP
małych projektów inicjowanych przez władze publiczne szczebla lokalnego i regionalnego sektor MŚP
przedstawia potencjał jako partnerzy tych przedsięwzięć.
Beneficjenci angażowali do realizacji projektów ekspertów posiadających wymagane doświadczenie
szkoleniowe/doradcze z zakresu PPP80, a niekiedy znacznie przerastających te wymogi. Eksperci
niektórych projektów mogli się pochwalić wielokrotnie większą liczbą przepracowanych godzin
szkoleniowych/doradczych i innymi unikalnymi kwalifikacjami w obszarze PPP. Dodać należy, że
wymogi ustalone przez PARP były uznawane za wysokie, a ich spełnienie nie było łatwe. Również
niewielka liczba oferowanych trenerom godzin szkoleniowych powodowała, że zajęcia projektowe nie
były dla nich atrakcyjne finansowo. Ostatecznie jednak do projektów udało się pozyskać trenerów,
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Każdy z ekspertów miał posiadać wypracowane minimum 100 h dydaktycznych w szkoleniach lub doradztwie, w okresie 5
lat przed terminem złożenia wniosku z tematyki PPP.
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których praktyczne doświadczenie z zakresu PPP było zauważane przez uczestników szkoleń i bardzo
wysoko oceniane.
Beneficjenci podchodzili do realizacji projektów z zaangażowaniem i dbałością o jakość. Jednak
ujawniły się między nimi różnice w poziomie koncepcyjnego przygotowania projektów. Wydają się
one wynikać z różnego poziomu znajomości tematyki PPP i uwarunkowań jego rozwoju na polskim
gruncie, a także z różnego poziomu doświadczeń w realizacji szkoleń w tym zakresie.

2.4.2. Różnice w przygotowaniu projektów
Jak wynika z analizy wniosków o dofinansowanie, beneficjenci projektując działania szkoleniowe nie
wykraczali poza minimalny oczekiwany przez PARP zakres usług, który miał obejmować szkolenia
ogólne, szkolenia dedykowane i analizy rynku pod kątem identyfikacji planowanych przedsięwzięć
z zakresu PPP. Przyjmowali jednak różne rozwiązania dotyczące szkoleń dedykowanych, mających
dotyczyć konkretnych przedsięwzięć PPP, którymi uczestnicy będą zainteresowani. Wyróżnić można
trzy typy podejść do tego elementu projektu, które mogły mieć pewien wpływ (aczkolwiek nie
decydujący, bo wszyscy beneficjenci borykali się z problemami rekrutacyjnymi) na poziom skuteczności
projektów:


Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach ogólnych, a część z nich dodatkowo
w szkoleniach dedykowanych (dwa projekty);



Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach dedykowanych, a część z nich
dodatkowo w szkoleniach ogólnych (jeden projekt);



Uczestnicy szkoleń ogólnych i uczestnicy szkoleń dedykowanych to zasadniczo dwie odrębne
grupy, mające pewną „część wspólną” (jeden projekt).

Najskuteczniej radzili sobie beneficjenci, którzy dopuścili możliwość udziału przedsiębiorstw
wyłącznie w szkoleniach ogólnych lub dedykowanych. Z zastrzeżeniami można natomiast podchodzić
do drugiego wymienionego wyżej modelu, zakładającego większą popularność szkoleń dedykowanych
(o tematyce bardziej szczegółowej, wymagającej głębszego zaangażowania) niż wprowadzających do
tej problematyki szkoleń ogólnych.
Jeden z beneficjentów, o największym doświadczeniu w zakresie PPP, w mniej restrykcyjny sposób
podszedł, już na etapie wniosku o dofinansowanie, do wymogu zainteresowania uczestników szkoleń
dedykowanych udziałem w konkretnym przedsięwzięciu PPP planowanym do uruchomienia przez
podmiot publiczny. Beneficjent założył, że wystarczające będzie przygotowanie uczestników szkoleń
dedykowanych do udziału w przedsięwzięciach PPP poprzez analizę/na przykładzie konkretnego
przedsięwzięcia planowanego do uruchomienia przez podmiot publiczny, jednak bez konieczności
posiadania przez firmy sprecyzowanych planów udziału w tym konkretnym przedsięwzięciu. Chociaż
taka koncepcja szkoleń niekoniecznie musiała skutkować składaniem przez szkolone MŚP ofert w
postępowaniach na wybór partnera prywatnego, to praktycznych walorów edukacyjnych odmówić jej
nie można. Było to podejście jak najbardziej zasadne i stosowane w praktyce, także przez pozostałych
beneficjentów.
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Wspomniany beneficjent był również jedynym, który we wniosku o dofinansowanie zapowiadał
tworzenie grup szkoleniowych homogenicznych ze względu na reprezentowaną branżę81.
Z różnym poziomem trafności określano we wnioskach o dofinansowanie planowaną do objęcia
wsparciem liczbę firm i reprezentujących je pracowników. PARP nie sformułował żadnych z zaleceń
w tym zakresie. W odróżnieniu od zamówień publicznych nie limitował również udziału
przedsiębiorstw średnich, co było słuszną decyzją82. Doświadczenia realizacji projektów pokazały, że
typowy był model uczestnictwa w projekcie jednej osoby z firmy (średnio 1,2). Tymczasem
beneficjenci we wnioskach o dofinansowanie przyjmowali z reguły bardziej optymistyczne założenia,
licząc, że w szkoleniach mogą uczestniczyć nawet średnio 2 osoby z firmy. Najbardziej trafnymi
przewidywaniami wyróżniał się ponownie beneficjent najbardziej doświadczony w zakresie PPP, który
założył, że firmy będą co do zasady reprezentowane przez pojedynczych przedstawicieli (przyjął jednak
bardzo ambitne założenia dotyczące liczby przeszkolonych).

2.4.3. Problemy rekrutacyjne
Realizatorzy mieli obawy, czy uda im się zrekrutować do udziału w szkoleniach zadeklarowaną we
wnioskach liczbę firm. Obawy wynikały z ciągle małej popularności formuły PPP na polskim rynku
i małej znajomości tej formy zamówień publicznych wśród MŚP. Do generalnych trudności
związanych z rekrutowaniem uczestników szkoleń z segmentu MŚP dochodziły więc jeszcze obawy, czy
firmy z tego sektora będą zainteresowane szkoleniami z zakresu PPP. Warto podkreślić, że przed
podjęciem decyzji o udziale w konkursie beneficjenci analizowali zainteresowanie MŚP
uczestnictwem w szkoleniach z zakresu PPP w oparciu o dane zastane, ale również własne,
prowadzone specjalnie na tę okoliczność, badania83.
Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o dofinansowanie robiliśmy rozeznanie rynku, aby upewnić
się, czy i jakie zainteresowanie będzie i uznaliśmy, że to zainteresowanie jest i możemy się podjąć tej
inicjatywy. Później okazało się, że to zainteresowanie jest mniejsze od deklarowanego i zmniejszaliśmy
wskaźniki projektowe. [PPP, kierownik projektu, 03]
Decyzja była „wchodzimy, piszemy, składamy i realizujemy”, ale ryzyko było duże. [PPP, kierownik
projektu, 01]

Zasadniczo jednak ufano organizatorowi konkursów, że założone przez niego wskaźniki (liczba firm
do przeszkolenia) będą możliwe do osiągnięcia, bo – jak wówczas zakładano – wynika to
z przeprowadzonych przez PARP badań i analiz.
Z raportu PARP i z założeń wynikało, że to wcale nie jest taki trudny temat i że jest ta grupa potencjalnych
odbiorców. (...). I po to oni organizują ten konkurs, żeby wesprzeć tę grupę. Z racji tego, w jaki sposób się
kształtuje działania i w jaki sposób się tworzy PO WER, można zakładać, że ktoś musiał to oszacować,
jeżeli powiedział: „to jest potrzebne na rynku w tym momencie”. Bo jeżeli ktoś bierze wskaźniki na siebie,
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W minimalnym standardzie usług szkoleniowych zalecano organizowanie szkoleń dedykowanych w określonych branżach
(np. transport, służba zdrowia, budownictwo komunalne itp.), w ramach których będą ogłaszane przedsięwzięcia PPP przez
pomioty publiczne.
82 W praktyce jednak do udziału w projektach bardzo rzadko pozyskiwano firmy średnie.
83 W przypadku jednego z beneficjentów były to badania szeroko zakrojone, na próbie n=400 respondentów,
z uwzględnieniem wybranych branż, prezentujących dla PPP szczególnie duży potencjał.
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to zakładamy, że on tę sytuację przeanalizował. Nie wyobrażaliśmy sobie, że ktoś mógł oszacować to tak
sobie. [PPP, kierownik projektu, 01]

Beneficjenci przyjmowali pewne założenia dotyczące tego, w jaki sposób będą rekrutować uczestników
szkoleń. Niektóre z tych założeń okazały się być jednak wadliwe (np. nie można było kwalifikować do
udziału w szkoleniach spółek komunalnych, bo są one zaliczane do spółek dużych).
Problemy z naborem uczestników szkoleń realizatorzy tłumaczyli różnego rodzaju powodami.
Wskazywano zarówno na przyczyny strukturalne wynikające z ogólnej sytuacji, jaka występowała na
rynku w czasie realizacji projektu, jak i z przyjętych przez PARP założeń.
Wśród powodów małego zainteresowania MŚP z grupy docelowej udziałem w szkoleniach na temat
PPP realizatorzy wymieniali m.in.:


nieznajomość problematyki PPP oraz ciągle niewielka liczba partnerstw inicjowanych przez
podmioty publiczne – temat jest nieznany, trudno więc oczekiwać, aby firmy chciały się szkolić
pod coś, czego jeszcze nie ma;
Teraz jest czas na wydawanie pieniędzy. Jak wójt ma do wyboru wziąć dotację na zmodernizowanie
szkoły, to bierze dotację, a nie robi PPP. Większość pieniędzy poszła na dotacje. Jest to skutek i przyczyna,
bo ci, co by do mnie przyszli na szkolenie, teraz realizują projekty z dotacji i nie mają na to czasu. [PPP,
kierownik projektu, trener, 04]
Nawet gdyby pan mnie namawiał, dał pieniądze na wkład własny, żebym się przeszkolił z PPP, to po co
mi to, jak wiem, że z tego nie skorzystam. Tutaj nic się nie dzieje. [PPP, kierownik projektu, 02]



dobra koniunktura na rynku – firmy nie są wtedy zainteresowane poszukiwaniem nisz rynkowych
i nowych tematów i nie mają czasu na sprawy inne niż konieczne; szkolenia, a tym bardziej te nie
należące do niezbędnych dla firm, nie znajdują więc w takich warunkach akceptacji;
Jest po prostu super koniunktura. I ci ludzie robią robotę. Czas jest cenny dla przedsiębiorców, oni robią
robotę, a nie chodzą na szkolenie. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
Przedsiębiorcy i pracownicy tłumaczą się, że nie mają czasu na szkolenia, więc łatwiej było nam ich
zrekrutować na szkolenia ogólne, a trudniej na szkolenia i ogólne i dedykowane lub na szkolenia
dedykowane. Sam czas trwania tych szkoleń bardzo często był taka zaporą. [ PPP, kierownik projektu,
03]



występująca u polskich przedsiębiorców ogólna niechęć do szkoleń, szczególnie dotyczących
nowych, nieznanych tematów – mała otwartość na tego typu tematy ograniczała skuteczność
rekrutacji na szkolenia z zakresu PPP;
Nabór jest w tym projekcie najtrudniejszą rzeczą. Bo trzeba dotrzeć do bardzo specyficznego odbiorcy.
Do mikro, średnich przedsiębiorstw otwartych, z otwartym umysłem. To jest bardzo ekskluzywne grono.
Tu będzie parę gorzkich słów, mam nadzieję, że nikt mi tego nie zarzuci, że to będzie neutralne. Mikro,
małe, średnie przedsiębiorstwa w tym kraju są za bardzo zahukane, mają za mały potencjał, często też
intelektualny, żeby zrozumieć pewne rzeczy. A nawet jak rozumieją, to są bardzo biedni. Muszą szybko
włożyć i szybko wyjąć, żeby uczestniczyć w długich przedsięwzięciach. Więc trzeba dotrzeć do bardzo
specyficznej grupy ludzi, którzy mają czas i zdolność do przemyśleń strategicznych na temat rozwoju
swojej firmy. Po drugie, coś już robią w zamówieniach publicznych, rozumieją ten rynek. Po trzecie, są
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zdolni do pewnych innowacji w swoim działaniu. Po czwarte, co jest najtrudniejsze, są otwarci na budowę
konsorcjów. A jeszcze po piąte, mają trochę pieniędzy, żeby zainwestować w PPP.
To jest nieliczne grono. (…) To nie jest dla zupełnych żółtodziobów. (…) Ich trzeba szukać i uświadamiać
im potencjał, jaki mogą mieć. Bo tam jest wielki potencjał. [ PPP, kierownik projektu, trener, 04]

Z kolei wśród błędnych założeń projektowych, które przyczyniły się do problemów z naborem
założonej liczby uczestników szkoleń, wymieniano:


brak w projekcie środków przewidzianych na wyjątkowo trudną rekrutację uczestników – pula
kosztów pośrednich była uznawana za zbyt małą, aby pokryć koszty rekrutacji, zwłaszcza przy
projektach o relatywnie niedużej wielkości;
Uważam, że eksperci oceniający w ogóle nie czuli klimatu. Ale najbardziej mam do nich pretensje o to,
że ścięli pieniądze na nabór. Nie rozumieli prawdopodobnie, że to nie są jakieś przetargi, że nie są to
szkolenia z przetargów. (…) Tylko, że trzeba dotrzeć do specyficznej grupy przedsiębiorców mikro, małych
i średnich. Jest to większa robota. (…) Było mało pieniędzy, więc i mało sił, żeby dotrzeć do wszystkich
przedsiębiorców. Gdybym miał dwóch czy trzech ludzi i mógłbym im zapłacić, to by to poszło inaczej,
więcej energii mógłbym poświęcić na pozyskanie przedsiębiorców. Mam zastrzeżenia do ludzi, którzy
cięli te budżety bezsensownie, nie znając logiki i specyfiki rzeczy. Dewastowali pomysł, który był wynikiem
naszej praktyki. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
Jeśli projekt był planowany na milion złotych, to z partnerem mamy kosztów pośrednich 250 tysięcy.
I takim projektem można zarządzać i można wprowadzić te wszystkie instrumenty rekrutacyjne. Jak
projekt jest na 300 ileś tysięcy, to koszty pośrednie to 70 ileś tysięcy. Między 250 a 70 to jest to
diametralna różnica. [PPP, kierownik projektu, 01]



wykluczenie możliwości kwalifikowania do udziału w projektach grupy firm potencjalnie
najbardziej zainteresowanych PPP, tj. spółek komunalnych i dużych firm;
Grupa najbardziej zainteresowana PPP, czyli spółki komunalne, została wyłączona. (…) Nasz partner
zrobił to badanie. I wyszło, że w pierwszej kolejności zainteresowane są spółki komunalne, ale te od razu
były eliminowane. Ten obszar po prostu się odcinał. [PPP, kierownik projektu, 02]
Z racjonalnego punktu widzenia warto by było dopuścić na przykład spółki komunalne. Na przykład duże
przedsiębiorstwa, to wtedy ułatwiłoby rekrutację. [PPP, trener, 01]



wymagany od uczestników nadmiar dokumentów do wypełnienia przy zapisywaniu się do
udziału w projekcie – absorbujący ich czas i zniechęcający do uczestnictwa w szkoleniach;
Dwa dni księgowa [z firmy uczestniczącej w projekcie] siedziała i zbierała kwity, żeby to wypełnić. Miałem
takie przypadki, że mówili: przyjdź do nas, zrób nam komercyjnie szkolenie, ale my nie będziemy tych
kwitów wypełniać. Ktoś powiedział mi wprost, że oni nie będą się spowiadać z tego, jakie mają dochody.
Troszkę byli nieufni, po co ja chcę takie głębokie informacje o powiązaniach kapitałowych. [PPP,
kierownik projektu, trener, 04]
Tony papierów, gigantyczna biurokracja. Jakakolwiek próba nasza, żeby była zgoda na uproszczenie,
spotykała się ze ścianą. Przedsiębiorca zasypywany tego typu papierami zniechęca się do PPP. [PPP,
kierownik projektu, 01]



ujawniony już na początku „problem z rekrutacją” dalej pogłębiał „problem z rekrutacją” – np.
niemożność skompletowania pełnych grup szkoleniowych skutkowała przesuwaniem terminów
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szkoleń, a przez to rezygnowaniem części firm gotowych w nich uczestniczyć we wcześniejszym
terminie; skutkowało to również trudnościami w planowaniu pracy z trenerami;
Ciężko było zebrać grupę szkoleniowa jednotematyczną, z jednej dziedziny, więc te szkolenia były z kilku
tematów i często było tak, że kiedy chcieliśmy to szkolenie zorganizować lipiec, sierpień, wrzesień, część
uczestników może jak najbardziej, natomiast dla innych to był okres, kiedy było natężenie prac, natężenie
zamówień i oni później nam to uczestnictwo przekładali w czasie i ta rekrutacja się wydłużała. [PPP,
kierownik projektu, 03]
Ja dopytywałem, czy jest jakiś plan tych szkoleń. Czy oni mają jakiś plan rekrutacji, bo z mojego
egoistycznego punktu widzenia, z punktu widzenia kalendarza, który się zapełnia, chciałem wiedzieć, czy
w przyszłym miesiącu, czy może za dwa miesiące, żebym miał daty, żebym nie był zaskakiwany. „Słuchaj,
udało się nam zebrać grupę, za dwa tygodnie się widzimy”. „No, nie widzimy się, bo mam inne
aktywności”. [PPP, trener, 01]

Mniej jednoznaczne były oceny wpływu na rekrutację wymogu współpłacenia przez uczestników za
udział w szkoleniu (10% kosztów). Nawet te same osoby wskazywały zarówno na pozytywne jak
i negatywne strony tego rozwiązania. Wśród realizatorów projektów przeważało jednak przekonanie,
że wymóg opłacenia części kosztów szkolenia przez uczestnika (i towarzysząca temu dodatkowa
„papierologia”) nie pomagał w rekrutacji, zwłaszcza wobec istnienia opisanych wyżej jej
strukturalnych barier. Przedsiębiorcy uczestniczący w projektach (o czym mowa w dalszej części
raportu) dostrzegali jednak zalety wprowadzenia odpłatności.
Współpłatność – ja bym jej nie przeceniał. Pierwotnie byłem przeciwko, ale uważam, że to nie jest złe. Co
do zasady, ja lepiej się czuję jako szkoleniowiec, jak jadę do grupy, która uważa, że to ma jakąś wartość,
choćby minimalną, i są w stanie zapłacić. (…) Ale to utrudnia wtedy, gdy chciałbym współpracować z
siatką podwykonawców wielkich firm, które by były zasilane, szukałyby dużego konsorcjanta, ale im jest
niezręcznie powiedzieć: słuchajcie, przyjdźcie do nas na ciekawe szkolenie, ale zapłaćcie za to. (…) I co
więcej, nie mogłem zrobić szkoleń dla Izby Adwokackiej, bo Izba pobiera składki i nie może zachęcając
do udziału w szkoleniach dodatkowo chcieć współpłatności. To jest niezręczność koleżeńsko-biznesowa,
że ktoś za coś musi płacić, chociaż to on zaprasza. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
Współpłacenie to nie jest w ogóle problem. Gdyby tylko można było rekrutować te firmy, które są
zainteresowane PPP. [PPP, kierownik projektu, 02]
Na pewno było barierą w rekrutacji. Mimo że z racjonalnego punktu widzenia 10% wartości szkolenia to
nie jest duży koszt. I tutaj, myślę, PARP miał dobre intencje, aczkolwiek znowu okazało się, że ta brutalna
rzeczywistość małych, średnich przedsiębiorstw, które liczą każdą złotówkę, sprowadzała się do tego, że
ktoś deklarował, że będzie, a potem nie przychodził, bo policzył sobie, że to jest 10%, więc rezygnował.
[PPP, trener, 01]

Rekrutacja uczestników okazała się być wyzwaniem, z którym skutecznie nie poradził sobie żaden
z beneficjentów. Dążąc do realizacji założonych wskaźników stosowano wszelkie dostępne sposoby
rekrutacji (także niestandardowe, np. zatrudnienie do współpracy firm rekrutacyjnych, korzystanie
z pomocy lokalnych włodarzy czy dobrze osadzonych w środowisku biznesowym pośredników)
i wydatkowano na to środki, których de facto nie było w budżetach projektów. Mimo tego skala
problemu przerosła nawet tych, którzy wskazywali na swoje naturalne przewagi nad pozostałymi
realizatorami.
Myślałem, że damy radę. Mamy pewną bazę przedsiębiorców mikro, małych, średnich lub ich
konsorcjantów, którzy chcieli uczestniczyć w projekcie. Nasze kontakty wieloletnie były takie, że już
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wiemy mniej więcej, gdzie szukać. Mamy dobry kontakt z samorządem i to jest naszą główną siłą
napędową, że sobie lepiej radzimy niż konkurencja, bo często rozmawiamy z samorządowcami o planach
lokalnych. Mieliśmy kilku przedsiębiorców zainteresowanych, konsorcjantów większych firm, którzy
chcieli się przeszkolić. Mieliśmy bazę, pewne pomysły, pewne nisze tych przedsiębiorców, ale one się w
pewnym momencie wyczerpały. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
Oni nie do końca wiedzieli, czy zbierze się grupa, zastanawiali się nad poszukaniem sobie brokera, który
zajmie się rekrutacją, że może taki model by się sprawdził. Wiem, że szukali tych rozwiązań. To nie jest
tak, że załamali ręce i uznali, że nie zrealizujemy. [PPP, trener, 01]

Wraz z upływem czasu działania beneficjentów coraz bardziej przybierały postać „walki
o dokończenie projektu”. W przypadku trzech beneficjentów założone pierwotnie wskaźniki zostaną
w większym lub mniejszym zakresie zrealizowane (po dokonaniu ich korekt i wydłużeniu terminu
realizacji projektów). W przypadku czwartego beneficjenta poziom realizacji jest w zasadzie śladowy
i jak wynika z informacji od kierownika projektu umowa zostanie rozwiązana.
W tej chwili to już organizacja musi podjąć decyzję o zamknięciu projektu. Tym sposobem PARP dostanie
za darmo wskaźniki, które będą na minimalnym poziomie, ale za darmo, bo wszystkie środki trzeba
będzie zwrócić. Beneficjent, który chciał dobrze zrobić, to dostanie jeszcze po łapach. (…) Trzeba było
kupić materiały. Nie da rady zrobić materiałów edukacyjnych dla 5 osób, to jest nieopłacalne. [PPP,
kierownik projektu, 02]

Jak wynika z wywiadu z pracownikami PARP nie będzie to pierwsza tego typu sytuacja. O tym, jak duże
ryzyko musiała dla projektodawców przedstawiać realizacja projektów, świadczy fakt, że spośród
ośmiu planowanych do podpisania umów dwóch beneficjentów wycofało się na etapie podpisania
umowy i dwóch kolejnych już po podpisaniu umowy zrezygnowało z realizacji – z powodu braku
zainteresowania MŚP udziałem w szkoleniach.
Zdawaliśmy sprawę, jak to wygląda, więc nie ciągnęliśmy na siłę tych projektów, staraliśmy się nie karać
beneficjentów za to, że rynek jest taki a nie inny. I za porozumieniem stron rozwiązywaliśmy umowę.
[PPP, PARP]

Można odnieść wrażenie, że beneficjenci (niezależnie od stopnia zaawansowania w realizacji
projektów) są sfrustrowani. Nie mają poczucia sukcesu, a wielu – choć w różnym stopniu – ma
poczucie porażki. Sprzyja to formułowaniu różnego rodzaju wątpliwości – czy projekt był w ogóle
dobrze przygotowany i właściwie realizowany? Wskazuje się na różnego rodzaju uwarunkowania,
powiązania projektu z innymi realizowanymi w tym czasie działaniami kierowanymi do administracji,
czy na konsekwencje „sztucznego oddzielenia” MŚP od firm dużych i od spółek komunalnych.
A problem PPP, zdaniem realizatorów, „funkcjonuje całościowo”, nie poddając się „formułowanym zza
biurka” takim lub innym oczekiwaniom. W tak wąsko zdefiniowanych projektach szkolenia odbywały
się w „sztucznych warunkach”. Szkolenia na rzecz rozwoju partnerstwa MŚP z podmiotami publicznymi
odbywały się bez udziału tych ostatnich (chyba że realizator nieformalnie o to zadbał, co niekiedy miało
miejsce). Szkolenie mające na celu przygotowanie MŚP do zawierania konsorcjów z dużymi firmami
(przydatne dla rozwoju rynku PPP ze znacznym udziałem MŚP) odbywało się bez udziału tych
podmiotów. W konsekwencji, w warunkach, jakie istniały (na co beneficjenci nie mogli mieć wpływu)
zrealizowanie projektu zgodnie z jego wszystkimi założeniami nie było możliwe.
Ten produkt był wadliwy na początku, o czym myśmy się dowiedzieli w procesie. Ale ryzyko widzieliśmy,
no przecież podjęliśmy się, ale nie spodziewaliśmy się, że on jest na tyle wadliwy. Trochę entuzjazmu było
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za dużo. (..) Pięta achillesowa tu polega na tym, że przy firmach MŚP, szczególnie tych mikro, małych,
każdy zabrany dzień w pracy, kiedy oni są nastawieni rozwojowo, to jest nowy rodzaj inwestycji, na które
niektórych nie stać. A znowu duzi nie mogą być nawet jako obserwatorzy albo patroni procesu, bo są
niekwalifikowani. [PPP, kierownik projektu, 01]
Uważam, że PARP źle badania zrobił [będące podstawą określenia wskaźników]. Oni też musieli się na
czymś opierać. [PPP, kierownik projektu, 02]

Wobec obaw związanych z nierealizowalnością przyjętych wskaźników w uzgodnieniu z PARP
dopuszczono do udziału w projektach firmy świadczące – przynajmniej potencjalnie – usługi doradcze
z obszaru PPP.
Dyskutowaliśmy z PARP na etapie realizacji, komunikowaliśmy, że zainteresowanie projektem jest
mniejsze od oczekiwanego, dyskutowaliśmy na temat grupy docelowej, która powinna być objęta
wsparciem i PARP się z nami zgodziła, że również sektor przedsiębiorców świadczących usługi doradcze
z obszaru PPP możemy szkolić. Rynek PPP wąski to oczywiście tylko ci inwestorzy, którzy są stroną umów
w PPP, ale to również cały rynek konsultingowy i doradczy, który wspiera ten rynek PPP i bez tego
wsparcia może się okazać niemożliwa realizacja z sukcesem tych inwestycji. [PPP, kierownik projektu,
03]
Założyliśmy, że będzie się chciało podszkolić trochę konsultantów. Może nie aż tak wielu, ale trochę. Bycie
konsultantem to też jest szkolenie, żeby oni animowali ten rynek. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]

Chociaż beneficjenci starali się nie nazywać tego wprost (bo zaprzeczałoby to sensowi z trudem
wykonanej przez nich pracy i obniżałoby wartość przeprowadzonych przez nich szkoleń), to
mimowolnie potwierdzali obecność w składzie grup szkoleniowych przedsiębiorców o mniejszej
motywacji do udziału w projektach84. Na tej samej zasadzie przyznawali, że w pewnym stopniu zostali
zmuszeni do „poświęcenia jakości rekrutacji na rzecz liczby rekrutowanych uczestników” – bo znaleźli
się w sytuacji „bez wyjścia”.
Realizatorzy projektów nie mają jasnej perspektywy przyszłości PPP w Polsce. Przeważa jednak
przekonanie, że jeśli tylko będą właściwe do tego warunki, MŚP odpowiedzą na oferty podmiotów
publicznych. Jeśli projekty będą korzystne finansowo, to partnerstwa publiczno-prywatne zaczną być
realizowane na znacznie większą niż dotąd skalę. Zauważano też znaczące symptomy zmiany
nastawienia polityki rządowej do PPP i uznawano je za czynnik, który – wraz z ograniczeniem dostępu
do środków dotacyjnych UE – będzie sprzyjał stosowaniu PPP przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Jesteśmy bardzo ciekawe, jaka będzie przyszłość PPP w Polsce. Co chwilę się podsyca ogień, bo
z tematyką PPP mam do czynienia od dawna i w zasadzie od tamtej pory, czyli od 14 lat, jest widoczny
trend, że to zainteresowanie rośnie, później spada, później znowu ktoś dołoży drewna do pieca i jakiś
ogień rozbłyśnie i później znowu spada i to jest tak, że jest i go nie ma, coś się dzieje i nie dzieje. Jak się
medialnie temat podsyci, to się o nim mówi, później temat cichnie i są inne tematy. To też pokazał nasz
projekt, że wskaźniki trzeba było praktycznie o połowę zmniejszyć, wydłużyć dwukrotnie realizację
projektu, więc to wszystko też w realiach widać. [PPP, kierownik projektu, 03]

84

Potwierdzają to także niektórzy badani uczestnicy szkoleń, wskazujący na okoliczności ich udziału w szkoleniach i nikły
(nawet potencjalnie) ich związek z PPP. Także liczne (częstsze niż w przypadku uczestników szkoleń z zamówień publicznych)
odmowy udzielenia wywiadu przez uczestników szkoleń z zakresu PPP mogły wynikać z braku chęci na przekazywanie
informacji na temat okoliczności ich udziału w projektach.
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Myślę, że to ruszy, tylko jeszcze nie teraz. Jak się skończą środki unijne. A może jeszcze jedną perspektywę
przeciągniemy. W pewnym momencie to ruszy, tylko pytanie jest: kiedy? [PPP, kierownik projektu, 02]

2.4.4. Współpraca z PARP
Trudności rekrutacyjne, konieczność działania mimo braku szans na osiągnięcie zakładanych efektów
(przynajmniej tych wyrażonych w kategoriach sformułowanych wskaźników) nie rzutują zasadniczo
negatywnie na ocenę przez realizatorów współpracy z PARP.
Poza przedstawionymi wyżej głosami krytycznymi na temat nierealistycznego oszacowania
zainteresowania MŚP udziałem w projektach, beneficjenci doceniają elastyczność podejścia PARP
(zgody na dopuszczenie do grona szkolonych doradców biznesowych, obniżanie wysokości
wskaźników, wydłużenie terminów realizacji, itd.).
Rozumieją też ograniczenia formalne, które nie pozwalały PARP na dalej idące korekty założeń
realizacyjnych (np. niemożliwości dopuszczenia spółek komunalnych i tych współpracujących
z samorządami).
Bardzo dobrze [współpracuje się z PARP], nawet patrząc na to, jak nam się udało ten projekt
przeformułować. Rozmawiałam z PARP na temat tego, czy w ogóle prowadzić kontynuację projektu, bo
tu jedna grupka, za 2 miesiące kolejna, tu kilka osób, tam kilka osób, tu nie ten termin, to znowu wakacje,
urlopy. Zorganizowanie grupy tak dużo czasu nam zajmowało, że zaczęliśmy się zastanawiać jak to
wszystko przeformułować i właśnie możliwość otwartego dialogu z PARP spowodowała, że projekt
jeszcze trwa i ta mała grupka beneficjentów zostanie przeszkolona, więc to też jest dużo, nawet jeżeli to
jest mała grupa w skali Polski. [PPP, kierownik projektu, 03]

2.5.

Charakterystyka uczestników oraz motywy udziału w projektach
2.5.1. Struktura uczestników

Jak wspomniano, łącznie w projektach wzięło udział 178 MŚP i 210 reprezentujących je osób.
Zdecydowaną większość uczestników stanowiły firmy mikro (80%), 15% - firmy małe i tylko 5% firmy
średnie85. Udział firm średnich – w porównaniu z wyrażanymi przez PARP oczekiwaniami zakładającymi
atrakcyjność idei PPP przede wszystkim dla firm tej wielkości – nie wydaje się zatem zbyt wysoki.
Również w kontekście danych z 2015 r. na temat wielkości firm zaangażowanych w projekty PPP w
Polsce (31% z nich stanowiły firmy średniej wielkości, 27% - firmy mikro, 24% - małe firmy i 18% - duże
przedsiębiorstwa86) wyraźna była wśród uczestników projektów nadreprezentacja firm mikro i
stosunkowo niski udział firm średnich.
Dominacja firm mikro skutkowała tym, że najczęstszym odbiorcą szkoleń byli właściciele firm – z tego
grona w przypadku mikroprzedsiębiorstw rekrutowali się bowiem przedstawiciele szkolonych
podmiotów. Tę okoliczność zasadniczo należy ocenić pozytywnie. Jak przyznał jeden z uczestników
szkoleń (żywotnie zainteresowany tematyką PPP), idea PPP powinna być najpierw przedstawiana
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Na podstawie bazy uczestników, stan na dzień 01.08.2018 r.
K. Sobiech-Grabka (red.), dz. cyt., s. 42. Dane dotyczą struktury przedsiębiorstw zaangażowanych w rynek PPP, które
w momencie prowadzania badania realizują lub już zrealizowały przedsięwzięcia tego typu (102 przedsiębiorstwa, które
podpisały umowy partnerskie). Wielkość podmiotu ustalono w przypadku 76% z nich.
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osobom mającym rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Istotnym celem szkoleń
powinno być pokazanie szans biznesowych wynikających z PPP, a te są w stanie zobaczyć właściciele
lub w większych firmach menedżerowie wyższego szczebla odpowiedzialni za rozwój biznesu. Trudność
idei PPP, w połączeniu z nie zawsze trafną rekrutacją uczestników, mogła powodować, że potencjał
tego rozwiązania trudno było dostrzec i zrozumieć szeregowym pracownikom delegowanym przez
właścicieli firm na szkolenia. Takie przypadki należały jednak do rzadkości.
W [nazwa miejscowości] akurat zrobiono to dobrze, bo ludzi na to spotkanie zbierał [nazwisko], a on ma
dobre wyczucie biznesowe. Wydawałoby się, że na takie szkolenie powinni pójść specjaliści do spraw
administracji, żeby wiedzieć, jak to prowadzić. Ale nie, na to szkolenie powinni pójść przedsiębiorcy,
ponieważ to oni powinni dostrzec szansę. A potem już sobie poradzą z tym, żeby to administracyjnie
ogarnąć. No i tu jest problem, jeżeli chodzi o czas trwania, przedsiębiorca nie przyjdzie na szkolenie na 2
dni nigdy. Przedsiębiorca może przyjść na szkolenie na 2, 3 godziny i tak się znudzi po 45 minutach i
wyciągnie laptopa i będzie robił coś innego. Więc trzeba mu pokazać coś takiego, żeby się naprawdę tym
zainteresował. [PPP, średnia firma, 98]
Zostałyśmy skierowane na szkolenie z góry, więc trzeba by było pytać szefostwa [o oczekiwania wobec
projektu]. [PPP, firma mikro, 95]

Rozkład terytorialny uczestników projektów był zróżnicowany87, z wyraźną dominacją województw
podkarpackiego i mazowieckiego, na terenie których siedziby miało dwóch najbardziej aktywnych
beneficjentów – z województw tych rekrutowało się po około jednej piątej uczestników. Dosyć licznie
reprezentowane były również firmy z województw lubelskiego, małopolskiego i śląskiego (po 10%).
Brak było wśród uczestników przedsiębiorstw z województw: lubuskiego, podlaskiego
i świętokrzyskiego. Rozkład ten był zasadniczo zgodny, co należy ocenić pozytywnie, z mapą zamierzeń
inwestycyjnych z zakresu PPP, na której wyraźnie zaznaczają się województwa mazowieckie (16%),
śląskie (13%), małopolskie (10%), ale również – nieobjęte działaniami szkoleniowymi – województwo
dolnośląskie (10%)88. Z kolei lubuskie, podlaskie i świętokrzyskie to województwa o najmniejszej liczbie
uruchamianych przedsięwzięć z zakresu PPP.

2.5.2. Typy uczestników
O składzie uczestników szkoleń przesądziły trudne warunki rekrutacji. Uczestnikami szkoleń byli więc
ci przedstawiciele MŚP, do których beneficjenci, stosując różnorodne środki oddziaływania, potrafili
dotrzeć i nakłonić do udziału w projekcie. Zachęta do udziału w szkoleniu bardzo często była
przekazywana kanałami nieformalnymi, tj. bezpośrednio przez kluczowe osoby reprezentujące
beneficjenta lub poprzez znajomych, w oparciu o różnorakie powiązania zawodowe, biznesowe
i towarzyskie. Sięgano również do grona uczestników innych realizowanych przez beneficjentów
projektów, szkoleń, wspólnych inicjatyw itp.
Zostałem zaproszony przez [nazwa beneficjenta]. [Nazwa beneficjenta] pomaga nam w dotarciu do
kolejnych samorządów. Znamy się już parę ładnych lat na stopie prywatnej i zostałem zaproszony na to
szkolenie w [nazwa miasta]. [PPP, firma mikro, 77]
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Obliczenia własne na podstawie bazy uczestników projektów (stan na dzień 01.08.2018 r.).
Obliczenia własne na podstawie „Bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP – czerwiec 2018 r”. Dostępne pod:
https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Bazy_projektow_PPP.aspx [data dostępu 07.11.2018 r.]
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Ktoś z tej firmy skontaktował się z prawnikiem, który obsługiwał naszą firmę i za namową naszego radcy
prawnego poszedłem na to spotkanie. [PPP, mała firma, 84]
Zadzwonili do mnie z [nazwa beneficjenta] i zaprosili po prostu, czy bym uczestniczył w takim szkoleniu?
A później zapytali, czy bym nie przyprowadził przedsiębiorców z regionu? No to przyprowadziłem
[imiona]. [PPP, firma mikro, 100]

Uczestnikami szkoleń zostawali więc również i tacy przedstawiciele MŚP (wypełniający formalne
kryteria uczestnictwa), którzy okazali się podatni na perswazję rekruterów i nie mieli – jak wynika
z poniższych wypowiedzi – większego przekonania do udziału w projekcie, czasem nie przewidując
nawet przyszłych korzyści.
Trochę wyjątkowa sytuacja. Zazwyczaj ze szkoleń nie korzystam. Poszedłem ze względu na relację,
znajomość, chęć poszerzenia wiadomości i wiedzy na temat PPP, ale głównie w kontekście tego, że
współpracujemy z [nazwa beneficjenta]. [PPP, firma mikro, 77]
Szkolenie było w [nazwa instytucji] w [nazwa miejscowości] i znajomy pracownik akademicki nas
zachęcił, żebyśmy się zapisali.
I co spowodowało, że zdecydowaliście się Państwo wziąć udział?
Właśnie ta zachęta (śmiech). Albo przymuszenie (śmiech). Masz się zapisać i tyle.
A czego się Pan spodziewał?
Właściwie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo nawet nie znałem tematyki tego szkolenia, ale
rozjaśniło się w trakcie, o co chodzi. [PPP, mała firma, 94]

Konsekwencją trudnego naboru była zróżnicowana struktura uczestników szkoleń. Najogólniej
mówiąc, uczestników różnicował przede wszystkim poziom ich rzeczywistego zainteresowania PPP
jako formą współpracy biznesowej z sektorem publicznym oraz możliwościami wejścia na rynek PPP
w roli partnera prywatnego. Jedną grupę uczestników stanowili zatem przedstawiciele grupy
docelowej projektów, tj. przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowani prowadzeniem działalności
gospodarczej w formule PPP. Druga grupa to zaś uczestnicy traktujący udział w szkoleniu jako
niezobowiązującą „przygodę edukacyjną” lub – czego wykluczyć nie można – wspierający
beneficjentów w trudnej rekrutacji (w tym gronie znalazły się również osoby pośredniczące na prośbę
beneficjenta w rekrutacji). Do tej grupy zaliczyć także należy osoby, dla których uczestnictwo w
szkoleniu miało być źródłem bardzo różnych, innych niż zakładano w teorii programu, korzyści
zawodowych lub osobistych. Ciekawy przypadek stanowił respondent, znający już problematykę PPP,
który planował karierę samorządową i chciał ugruntować wiedzę
na temat możliwości
wykorzystywania formuły PPP w samorządzie terytorialnym. Zdarzały się również inne przypadki
uczestnictwa w szkoleniach osób chcących pozyskać wiedzę o PPP z pozycji partnera publicznego, a nie
prywatnego.
Moja obecność [na szkoleniu] była związana z przygotowywaniem się do wyborów samorządowych i do
ewentualnego objęcia stanowiska burmistrza, chciałem z tego typu rzeczami się zaznajomić i zobaczyć,
czy one mają szansę do zrealizowania po stronie samorządów. Od tej strony chciałem poznać temat –co
taka formuła by wniosła w życie samorządu. [PPP, firma mikro, 99]
Bardziej się tym interesowałem pod kątem uczestnika publicznego, rozważaliśmy, i nadal to jest
w dalszej perspektywie, rozwój tego ośrodka właśnie w kontekście PPP. Nawet z firmą [nazwa
beneficjenta], która nas szkoliła, głównie o tym rozmawialiśmy, mianowicie w dalszej perspektywie
oprócz rozbudowy laboratoryjnej mam nadzieję, że będziemy mieli środki, żeby kolejny budynek postawić
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po drugiej stronie ulicy (…) myśleliśmy w takim pierwotnym planie, żeby powstał tutaj taki ośrodek, który
nie tylko prowadzi badania, ale też działalność propagującą, edukacyjną. [PPP, firma mikro, 90]

Jak wynika z relacji niektórych respondentów obietnice przyszłych korzyści, czy to osobistych, czy
biznesowych, mających wynikać z udziału w szkoleniu, niekiedy były składane „na wyrost”, co rodziło
poczucie rozczarowania.
[Powiedziano mi] „weźmiesz udział w tym szkoleniu, to będzie nam łatwiej włączyć pana firmę do
różnych przedsięwzięć.” To się nie wydarzyło. (…) Miałem krytyczny stosunek do tego, ale on
[przedstawiciel beneficjenta] mnie przekonał, że warto, dlaczego nie itd., że będzie dobrze, że będziemy
działać, zawiązywać konsorcja i tak dalej. Kompletnie to się nie przełożyło na jakieś działania.
[PPP,
firma mikro, 79]
Zadzwonił do mnie [imię i nazwisko] z gminy, że jest coś takiego, że szukacie boiska, że to się świetnie
wkomponowuje, że tam będzie kilka firm, boisko zrobimy, ktoś tam hotel zrobi, ktoś tam coś, będzie taki
cały park. Wcześniej nam pokazali palcem na mapie, gdzie może być nasza baza. (…) Myślałem, że to ma
sens, więc pojechałem na to szkolenie, bo mnie ten wiceburmistrz namówił, zachęcił. Bo liczyłem, że
będzie dalej kontynuacja, jak się po jakimś czasie okazało, niewiele z tego wyszło. [PPP, firma mikro, 89]

Mimo że udział w projekcie osób, które kierowały się takimi motywacjami, mógł przekładać się,
przynajmniej potencjalnie, na określone korzyści ogólnospołeczne (promocja PPP wśród
przedstawicieli administracji samorządowej, budowa środowiska eksperckiego wokół PPP), to
uczestników reprezentujących drugą omawianą grupę łączył zakładany z góry brak możliwości
wykorzystania wiedzy o PPP we własnej działalności gospodarczej, jako formy współpracy
biznesowej z sektorem publicznym.
Jako przedsiębiorca nie widziałem dla siebie miejsca [w PPP], ponieważ nie świadczę takich usług, które
bym widział w takiej formule. [PPP, firma mikro, 99]

a) Firmy z doświadczeniem w PPP
Z najbardziej trafną rekrutacją – chociaż jakościowy charakter badania nakazuje traktować ten wniosek
z daleko idącą ostrożnością – mogliśmy mieć do czynienia w projekcie o najmniejszym poziomie
zaawansowania. W niewielkiej liczbie przeszkolonych znalazły się bowiem dwie firmy mające realne
doświadczenia w obszarze PPP. Jedna z nich w projekcie PPP wykonywała prace w roli podwykonawcy,
druga zaś, specjalizująca się w budowie obiektów sportowych i użyteczności publicznej, aktywnie działa
na rynku PPP. Jej udział w szkoleniu miał na celu wzrost profesjonalizacji działania w tym obszarze (w
strukturze firmy działa dwuosobowy zespół do spraw PPP). Wśród pozostałych badanych tego typu
doświadczeń nie odnotowano.
Jedna umowa [PPP], cały czas była i jest realizowana. Do zawarcia umowy żadnej [nowej] nie doszło [od
udziału w szkoleniu], natomiast cały czas w różnych postępowaniach przez ten rok braliśmy udział.
Jeździmy na negocjacje, rozmawiamy, przygotowujemy materiały, uzgadniamy treści projektów umów i
innych dokumentów związanych z tymi postepowaniami, więc czynnie uczestniczymy. (…) [Szef] został
przekonany przez mnie o tym, że jednak jest różnica pomiędzy klasyczną umową o zamówieniach
publicznych, robotach budowlanych a umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, między innymi
takimi argumentami, że jeżeli chcę się swobodnie po tym poruszać, rozumieć ideę, na czym polega taka
współpraca na zasadzie PPP, to muszę poświęcić na to trochę czasu i wygodniej by mi było, gdybym nie
musiała sama tego szukać, tylko gdybym mogła wziąć udział w szkoleniach, warsztatach. Ktoś, kto się
na tym zna, będzie w stanie mi opowiedzieć o tym, ja oczywiście potem doczytam, ale tę ideę wyczuć
chciałam najlepiej na szkoleniu. (…) Spodziewałam się, że zacznę się swobodnie poruszać w temacie PPP,
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że zrozumiem istotę takich inwestycji, że usłyszę nie tylko to, co mogę sobie przeczytać w przepisach,
tylko że będą jakieś przykłady, tzw. ciekawostki z doświadczenia osób, które prezentowały tę wiedzę.
[PPP, mała firma, 86]

b) Firmy poszukujące możliwości realizacji własnych pomysłów na przedsięwzięcia PPP
Kilka podmiotów wśród badanych stanowiły firmy, które tematem PPP są zainteresowane od lat.
Przedsiębiorstwa te mają pomysły, chęci i pieniądze, aby uczestniczyć w przedsięwzięciach z zakresu
PPP. O ich zaangażowaniu w tematykę PPP świadczy dobitnie fakt, że inicjują one kontakty
z samorządowcami, mające na celu zaprezentowanie im swoich pomysłów i zachęcenie do
stosowania formuły PPP. Ten nieoczywisty (oddolny, inicjowany przez przedsiębiorców, a nie
lokalnych włodarzy) kierunek kreowania inicjatyw PPP może zastanawiać, aczkolwiek – jak wynika
z cytowanej niżej wypowiedzi, a także z samego faktu podejmowania tych działań przez
przedsiębiorców – uznawany był on za konieczny.
Generalnie zależało nam na jak największym wygenerowaniu oszczędności na zużyciu energii. (…)
Prowadziliśmy wówczas rozmowy z klientami samorządowymi i mieliśmy nadzieję na rozwój tego
segmentu naszej działalności dla klientów administracyjnych. [PPP, firma mikro, 73]
Ja mam cały czas do PPP entuzjazm i tylko to utwierdza mnie w przekonaniu, że dla niektórych projektów
ma to uzasadnienie. Ale takich projektów, w których jest interes zarówno przedsiębiorcy, jak i gminy. A
inicjatywa według mnie zawsze powinna wychodzić od przedsiębiorcy, bo gmina nie wciągnie
przedsiębiorcy do jakiegoś działania. W tę stronę to jest raczej niemożliwe.
[PPP, średnia firma, 98]

Relacje przedsiębiorców podejmujących kontakty z administracją w celu nakłonienia urzędników do
sięgnięcia po formułę PPP pokazują, że w urzędach spotykali się oni zazwyczaj ze „ścianą”: niewiedzą,
nieświadomością, ewentualnie brakiem zainteresowania.
Od kilku lat jesteśmy zainteresowani PPP. Dlatego też zapisaliśmy się na szkolenie. Myśleliśmy o tym,
zastanawialiśmy się, jak to ugryźć. Byliśmy nawet na spotkaniu u wiceprezydenta miasta do spraw
kultury, który powiedział, że fajnie, z jego strony jest zielone światło, ale potem, jak dał zlecenia gdzieś
niżej, to wszyscy urzędnicy powiedzieli, że się nie da. [PPP, firma mikro, 92]
To był pomysł mojego taty sprzed 15 lat. Chodziło o zrobienie, w skrócie, elektrociepłowni, takiej niedużej,
bo w naszej podstawowej działalności produkujemy bardzo duże ilości ciepła. Produkując dużo ciepła
można kogenerować energię elektryczną, w tym samym momencie. Jest bardzo ciekawy pomysł i w ten
sposób można uzyskiwać energię elektryczną i energię cieplną. (…) Takie rozwiązania działają świetnie
w miastach czy miasteczkach alpejskich powiedzmy, w Austrii, Niemczech czy we Włoszech, ale u nas
niestety nie udało się nam tego zrobić w 2006 roku. Były dwa powody. Jeden to był taki, że zaczął się
kryzys finansowy w roku 2008 i banki obcięły nam dofinansowanie. A drugi, ciężko bardzo było dogadać
się z gminą. Bo gmina też musi wyłożyć pewne pieniądze. [PPP, firma średnia, 98]
Czyli jak gdyby podpowiadaliście [samorządom] taką możliwość?
Tak. Natomiast partner publiczny liczył i patrzył na to, i mu nie wychodziło. Było kilka takich projektów,
gdzie podpowiadaliśmy, że można by to zrobić ewentualnie w formule PPP, ale z różnych względów, nie
znamy wszystkich argumentów, wycofywali się z tej formuły. (…) Przeważnie myśmy informowali, że taka
formuła może być możliwa. [PPP, firma mikro, 74]

Podobne doświadczenia spotkały również przedsiębiorcę, który przystąpił do udziału w projekcie, bo
planował podjąć rozmowy z lokalną gminy i nakłonić ją do uruchomienia przedsięwzięcia w formule
PPP.
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Jak poszedłem na to szkolenie, miałem taką sytuację, że jako inwestor kupiłem kawałek terenu w gminie
[nazwa] i nie miałem dojazdu zorganizowanego, biegła droga gminna w kierunku mojej działki, więc
pomyślałem sobie, że tutaj może by się udało jakąś wspólną inwestycją wykonać tę drogę. Ja bym trochę
swoich groszy wyłożył, a gmina swoje pieniądze i ten kawałek drogi można by było jakoś zrealizować,
ona by obsługiwała inne gospodarstwa rolne, ale nic z tego po prostu nie wynikło. (…) Próbowałem
zaszczepić w rozmowach z urzędnikami taką możliwość [PPP], wybudowanie drogi, czy kanalizacji
deszczowej, czy sanitarnej, ale jest to temat na tyle nieznany dwóm stronom, a zwłaszcza stronie
publicznej, że raczej wolą nie wchodzić w tego typu układy czy kontakty, po prostu ze względów
bezpieczeństwa, bo zawsze to się można spotkać z zarzutem nieprawidłowości, więc myślę, że urzędnicy
nie za bardzo chcą. Nie chcą w to wchodzić, bo po co ryzykować kontrolami itd., czy to wszystko zostało
przeprowadzone zgodnie z zasadami. [PPP, mała firma, 84]

Mimo nieudanych prób zainteresowania lokalnej administracji ideą PPP badani nie tracili nadziei
(przynajmniej w momencie podejmowania decyzji o udziale w szkoleniu) na to, że w perspektywie
kilku lat, pod wpływem zmiany uwarunkowań (mniejszego dostępu do dotacji unijnych) lub zmiany
rządzących, PPP wreszcie ruszy. Swój udział w szkoleniach uzasadniali chęcią zdobycia pogłębionej
wiedzy na temat tego instrumentu, potrzebą lepszego przygotowania się do projektów PPP
w przyszłości lub – jak wspomniano – do (kolejnej rundy) rozmów z samorządem terytorialnym.
Próbujemy zrobić do tego drugie podejście. Na razie przymierzamy się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To
łączy bardzo dużo tematów, bo po pierwsze mamy PPP, co jest priorytetem teraz, nie wiem, czy tylko w
sferach rządowych, czy w administracji lokalnej. Nie wiem, ale mówi się o tym partnerstwie publicznoprywatnym. (…) Pytanie tylko, czy się dogadamy z gminą. Jest teraz zmiana władzy w [nazwa miasta].
(…) Myślę, że to byłby fenomenalny projekt publiczno-prywatny, ale czy on się uda, to nie wiem. Po naszej
stronie na pewno jest dobra wola. (…) Spodziewałem się, że poznam drogę czy jakieś wytyczne czy
procedury, które pozwolą na nawiązanie współpracy lokalnej i zrealizowanie tego projektu. I jaka też jest
perspektywa czasowa i co może zaoferować partner, czyli gmina. [PPP, średnia firma, 98]
Stwierdziliśmy, że to byłby jakiś pomysł, bo sytuacja jest taka, że mieścimy się w lokalu gminnym.
Prowadząc szeroko zakrojoną działalność artystyczną promującą miasto [nazwa] na świecie, zwiększając
ruch turystyczny, płacimy miastu ogromny czynsz za bycie w tej kamienicy, itd. Stąd ten pomysł, a może
PPP pomogłoby nam troszkę. (…) Chciałam się dowiedzieć więcej szczegółów, jak to działa, jak to
można ugryźć, jak można tę urzędniczą niemoc zwalczyć, którędy do nich trafić, itd." [PPP, firma mikro,
92]

c) Firmy postrzegające PPP jako przyszłą szansę biznesową
Kolejną podgrupę uczestników tworzyły osoby, które przewidywały, że w przyszłości zamówienia
publiczne w ich branży (oświetleniowej, instalacyjno-budowlanej, termomodernizacyjnej, itp.) mogą
być realizowane także w formule PPP. Idea PPP była im na poziomie ogólnym znana jeszcze przed
udziałem w szkoleniach i przedstawiała potencjalny sens ekonomiczny. Firmy te były aktywne na rynku
zamówień publicznych i znały zasady pracy z podmiotami publicznymi. Uczestnicząc w szkoleniach
chciały przygotować się do ewentualnego udziału w przyszłych przedsięwzięciach z zakresu PPP.
Wcześniej słyszeliśmy o tym partnerstwie. Natomiast nie było zamiaru uczestniczenia w tym. Bardziej się
temu przyglądaliśmy. Do realizacji nie było to brane pod uwagę. (…) Była dosyć duża dostępność różnych
zewnętrznych środków pomocowych, które można było konsumować w ramach zwykłych zamówień
publicznych. I to wypełniało 99% rynku zamówień publicznych, nie trzeba było w ogóle nic innego robić.
Ale widzimy, że z jednej strony chyba będzie coraz mniej tych środków dotacyjno-pomocowych, a siłą
rzeczy w jakiś sposób te zamówienia muszą być realizowane, więc prawdopodobnie ten rynek PPP może
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się rozwijać, będzie coraz więcej zamówień w tej formule. (…) To będzie moim zdaniem w przyszłości, bo
jeszcze tego na rynku tak dokładnie nie widać. Dlatego zrobiliśmy pierwszy krok, żeby się z tym rynkiem
zapoznać. [PPP, firma mikro, 71]
Podczas mojej pracy uczestniczyłem w konferencji poświęconej poprawie efektywności energetycznej
w [nazwa miasta] i jeden z paneli poświęcony był efektywności energetycznej. Był tam przedstawiciel
gminy i jednej z firm, gdzie wspólnie robili termomodernizację szkoły i urzędów na zasadzie PPP. Temat
zainteresował mnie na tyle, że jak znalazłem szkolenie, to stwierdziłem, że warto zobaczyć co ten tryb
nam daje i tak to się zaczęło. To nie było przeświadczenie, że to na pewno nam się przyda, że na pewno
będzie z tego biznes albo że na pewno to otworzy nam jakieś nowe rynki, ale warto dowiedzieć się czegoś
więcej. (…) Pojawiały się w bazie zamierzeń inwestycyjnych PPP projekty związane z energetyką, które
nas interesowały. Widzieliśmy potencjał rozwoju tego rynku. Mieliśmy w tamtym okresie kilka fajnych
rozmów z gminami i nawet miastami, więc to wszystko przekonało mnie do tego, żebym się doszkolił.
[PPP, firma mikro, 73]

d) Doradcy biznesowi
Dość liczna była wśród uczestników szkoleń grupa firm, najczęściej jednoosobowych, świadczących
usługi różnego rodzaju doradztwa (np. kancelarie prawne, konsulting, doradztwo w zakresie
zarządzania, pośrednictwo finansowe, doradztwo w zakresie optymalizowania kosztów energii,
finansowania inwestycji itp.). Jak wynika z relacji respondentów, w grupach szkoleniowych liczących
z reguły nie więcej niż 10 osób89, kilka osób stanowili doradcy biznesowi.
W większości to byli przedsiębiorcy albo stawiający kroki w obszarze PPP, albo przedsiębiorcy, którzy
chcą się rozwijać, którzy chcą pójść trochę dalej niż własna produkcja czy własna sprzedaż. Było też
dwóch czy trzech doradców biznesowych, była jakaś pani prawnik. [PPP, firma mikro, 74]
[Uczestnicy szkolenia] byli z branży głównie prawniczej, którzy mieli do czynienia z zamówieniami
publicznymi. I chyba były też dwie osoby z zakresu finansowo-księgowego. (…) Wydaje mi się, że jednak
finansowo-księgowi, prowadzący biuro rachunkowe, tak jak ja, trenerzy czy jacyś wykładowcy z tego
obszaru stricte finansowo-księgowego to chyba mniej powinni uczestniczyć. [PPP, firma mikro, 83]
Nie było dużo ludzi, tam były może 4 osoby. To były z urzędów ze dwie czy trzy osoby, taki znajomy
przedsiębiorca budowlany był, ja byłem, czyli były tam dwie czy trzy firmy budowlane i ludzie pracujący
w urzędach. [PPP, mała firma, 84]

Ich udział w szkoleniu motywowany był – jak deklarowano – zamiarem ewentualnego rozszerzenia
świadczonych usług czy znalezienia nowej niszy biznesowej. Osoby te przystępowały do udziału
w projekcie z elementarną wiedzą na temat PPP (były świadome istnienia takiej formuły) lub nie miały
na ten temat żadnej wiedzy.
Swego czasu sporo się mówiło o tym partnerstwie. Z racji tego, co robiliśmy, zastanawialiśmy się, czy
może nie będzie takiej sytuacji, że przedsiębiorca będzie chciał, żeby mu pomóc w stworzeniu takiego
partnerstwa. Stąd nasze zainteresowanie. Ja akurat miałam czas, przyszłam, posłuchałam, jak to
wygląda, co się dzieje. [PPP, firma mikro, 78]
Ja się nie zajmuję partnerstwem publiczno-prywatnym, żeby nie skłamać, bo dla mnie to jest świeży
temat. (…) Staram się kształcić. W tematach niszowych, gdzie czuję się niepewnie i nie umiem
odpowiedzieć nieraz na podstawowe pytania, muszę się dokształcać. [PPP, firma mikro, 81]
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Zdarzały się również grupy mniej liczne.
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To jest następna porcja wiedzy, którą chciałam zdobyć, chciałam wiedzieć, jak to naprawdę jest. Mam
nadzieję, że będzie się uczestniczyć w tych pracach w zamówieniach publicznych. Bo żadnej pracy się nie
boję i jeśli takie projekty powstaną, to chętnie nawiążę współpracę. [PPP, firma mikro, 82]
Ne mam do czynienia ani z zamówieniami, ani z partnerstwem, to nie jest moja branża. Moja branża jest
finansowo-księgowa. Natomiast ja nie zamykam się. Jak ktoś mi coś proponuje i okazuje się, że mogę
skorzystać, jest to praktycznie za darmo, to nie wykluczam tego. Mam też pozostałą działalność,
doradztwo. Może gdzieś na jakimś polu kiedyś coś wyjdzie. Nie mam pojęcia. Na tę chwilę niestety nie
odpowiem. [PPP, firma mikro, 83]

e) Uczestnicy o mniejszej motywacji do udziału w projektach
Pozostali uczestnicy szkoleń to firmy, których motywacje uczestnictwa w projektach są nie do końca
czytelne. Zwykle wskazywali ono bowiem na całkowity brak wiedzy i zainteresowania PPP przed
udziałem w projektach. Istotę tej formuły poznawali (z różnym skutkiem, o czym mowa w dalszej części
raportu) dopiero w trakcie szkoleń lub tuż przed ich rozpoczęciem w celu uzyskania wstępnej orientacji
na temat ich przedmiotu.
Nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego [PPP] istnieje. (…) Jedyne, co wiedziałem to to, co
przeczytałem tego samego dnia w Internecie, bo absolutnie nie miałem żadnej wiedzy wcześniej. Zanim
się zdecydowałem, to było 15-minutowe czytanie w Internecie, czym w ogóle jest partnerstwo publicznoprawne [pisownia oryginalna].
[PPP, firma mikro, 76]

W tej grupie było jednak bardzo duże zróżnicowanie. Ci, którzy godzili się na udzielenie wywiadu,
zwykle widzieli jakiś sens swojego udziału w szkoleniu, odwołujący się do korzyści ogólnopoznawczych
lub związanych z nawiązaniem nowych kontaktów. W tej (najliczniejszej) grupie mieścili się na przykład
szefowie mikrofirm, którzy przyszli na szkolenie, aby poznać lokalnych przedsiębiorców czy skorzystać
z okazji nietypowego szkolenia. Zapisując się na szkolenie nie mieli zatem ściśle zdefiniowanych
oczekiwań. Można sądzić, że w tej grupie, podobnie jak wśród doradców, liczne były przypadki tych,
którzy ulegli perswazji lub zostali namówieni do udziału w szkoleniu przez organizatora czy działających
w jego imieniu pośredników, z którymi mieli wcześniej inne relacje (np. wykonywali dla niego jakieś
usługi).
Szkolenie to zawsze jakaś możliwość rozwoju, można się coś nowego dowiedzieć, niekoniecznie
wykorzystać to na polu o partnerstwie, można, ale też ogólnie w jakichś rozmowach biznesowych,
w prowadzeniu negocjacji, po prostu chęć nauki. [PPP, firma mikro, 87]
W gruncie rzeczy brałam udział w tym projekcie, żeby dowiedzieć się, co to jest. A czego się
spodziewałam? Może w tym momencie nie interesowałam się tym, co mogę mieć z tego projektu, jego
korzyści. Tylko chciałam zobaczyć co to jest. [PPP, firma mikro, 97]
Jestem ciekawy świata. Poszedłem z ciekawości. Co to jest za projekt, z „czym to się je”, tylko dlatego.
[PPP, mała firma, 88]
Czasami lubię uczestniczyć w takiego typu szkoleniach, jeżeli nie jest to zbyt obciążające finansowo firmę.
Zainteresowało mnie to z tego tytułu, że nie mam większego doświadczenia w pracy z instytucjami
państwowymi, publicznymi. Nie znam ani procedur przetargowych ani… To znaczy może inaczej – nie
znałem jakiś czas temu, jak zaczynałem działalność. [PPP, firma mikro, 76]
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Z kolei uczestnicy, którzy byli rozczarowani swoim udziałem w projekcie, zwykle już na etapie rekrutacji
kwestionowali użyteczność szkoleń (nic nie mam do powiedzenia na ten temat, bo to było nie dla mnie;
odsiedziałem swoje, ale wiele nie pamiętam; obiecywali, że po szkoleniu mają być jakieś projekty, ale
szkolenie się skończyło i nikt już się nie odezwał) i odmawiali udziału w badaniu, uzasadniając to
brakiem czasu lub – było kilka takich przypadków – negatywną opinią na temat szkolenia i niechęcią
do stawiania organizatorów w złym świetle.
Można sądzić, że opisywane przez niektórych uczestników przejawy braku zaangażowania w odbiór
treści szkoleniowych dotyczyły zwłaszcza tej grupy przedsiębiorstw, ewentualnie niektórych spośród
doradców.
Niektórzy byli dociekliwi i chcieli się czegoś dowiedzieć, a niektórzy byli chyba po to, aby zaliczyć papiery.
[PPP, średnia firma, 85]
Dużej aktywności w trakcie prowadzenia tego wykładu nie było. Oni byli po prostu oddelegowani
i traktowali tę swoją obecność jako „odfajkowanie”. [PPP, mała firma, 84]

Zdominowanie realizacji projektów przez „trudną rekrutację” nie przeszkodziło beneficjentom
w dotarciu przynajmniej do kilku firm, w których wcześniej cokolwiek wiedziano o PPP, których
właściciele chcieli pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie lub którzy byli gotowi (lub tego nie
wykluczają) uczestniczyć w organizującym się rynku PPP. Częściej można było jednak spotkać
uczestników, dla których udział w szkoleniach miał charakter bardziej poznawczy niż praktyczny i raczej
nie mógł przełożyć się na gotowość do realizacji przedsięwzięć w formule PPP.

2.6.

Ocena PPP jako formy współpracy z sektorem publicznym
2.6.1. Ogólne opinie na temat PPP

Większość uczestników projektów zetknęła się z ideą PPP dopiero w trakcie szkoleń. Jeśli wiedzę na
ten temat posiadano wcześniej, to była ona raczej ogólna – ze szczegółowymi informacjami o PPP,
istocie tej formuły, procedurach spotykano się podczas uczestnictwa w projektach. Zatem
przedstawiony w niniejszym rozdziale obraz PPP ukształtował się w dużej mierze w wyniku informacji
przekazywanych w trakcie szkoleń.
Należy jednak zaznaczyć, że niektórzy badani nie byli w stanie wyrazić żadnych opinii na temat PPP
i zasłaniali się brakiem doświadczeń w tym zakresie. Poniższe fragmenty wywiadów
z przedsiębiorcami wskazują, że w niektórych grupach uczestników użyteczność szkoleń była
praktycznie zerowa, przy czym wydaje się, że był to efekt niezbyt trafnej rekrutacji. Przyswojenie
trudnej merytorycznie materii PPP przez osoby nie mające odpowiedniej motywacji do udziału
w projekcie lub nie będące w stanie dostrzec w tej formule szans dla swoich firm (często z powodu
niedopasowanego do istoty PPP profilu działalności) okazywało się niemożliwe.
Trudno mi się wypowiedzieć na ten temat [PPP]. Bo ja nie miałam możliwości realizowania tego.
A co jest takim głównym powodem, dlaczego Pani firma nie bierze w tym udziału?
Brak czasu.
Myśli Pani, że działania w tej formule są podobne czy różne w stosunku do zamówień publicznych?
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Ciężko mi powiedzieć. Nie brałam udziału. Nie mam nawet jak porównać.
A jakie są opinie innych przedsiębiorców z Państwa branży na ten temat?
Ciężko mi powiedzieć. Nie rozmawiałam z nimi. Nawet nie słyszałam o czymkolwiek, czy dobre, czy złe.
Nie zagłębiałam się w ten temat.
Czy w ogóle zna Pani przypadki firm z Pani branży, które wykonują przedsięwzięcia w formule PPP?
Wykonywać, może i wykonują. Aczkolwiek nie wiem tego. Przeważnie biura rachunkowe to tylko jakieś
takie firmy mniejsze biorą. W biurach rachunkowych przeważnie na takie rzeczy czasu nie ma.
(…) Czy jest coś, co szczególnie utkwiło Pani w pamięci?
Wie Pani co, ciężko mi powiedzieć, czy mi coś utkwiło. Troszkę szkoda, że to było w takie dni sobota
niedziela.
(…) Na początku powiedziała Pani, jakie były oczekiwania waszej firmy związane z udziałem
w projekcie. W jakim stopniu zostały one spełnione?
Dowiedziałam się mniej więcej o co chodzi. Po szkoleniu dostałam jeszcze dodatkowe książeczki w tym
zawarte. Przyznam się szczerze, nie czytałam. Nie miałam możliwości jeszcze zerknięcia do tego.
Czy były jakieś oczekiwania, które nie zostały spełnione?
Nie wiem, bo dopiero pierwszy raz się zastanawiam co to jest w ogóle i ciężko mi powiedzieć, czy były,
czy nie były. [PPP, firma mikro, 97]
Wie Pani co, ja…, no nie pamiętam. Trzeba by wrócić do tych materiałów i trochę sobie przypomnieć, bo
to jednak kilka miesięcy temu było to szkolenie. Ogólnie szkolenie przebiegało bardzo fajnie, prowadzący
prowadzili je w sposób bardzo fajny. Ale żebym konkretnie coś zapamiętała, to niestety nie, bo to było
przed świętami. [ PPP, firma mikro, 95]

Własne poglądy na temat PPP wyrażali zatem przede wszystkim uczestnicy, którzy do projektów
przystępowali oczekując dla własnych firm potencjalnych korzyści z PPP, a jednocześnie niewiele na
ten temat wiedzieli. Oceny PPP w tej grupie były podzielone. Można było spotkać się z opiniami, że
PPP do dobre narzędzie, dające obydwu stronom, publicznej i prywatnej, określone korzyści. Opinie
te prezentowano w sposób wskazujący na aktywne przyswojenie treści przekazywanych w trakcie
szkoleń.
Dla mnie tematyka PPP jest dość ciekawa. Przynajmniej tak to było przedstawione na szkoleniu, że jest
to projekt, który pozwala zarówno stronie samorządowej na wypełnianie jakiejś części swoich zadań,
czyli jakieś funkcji społecznej, przy finansowaniu strony prywatnej, która będąc zainteresowana zyskiem,
może być wynagradzana na zasadzie komercyjnej i na tym może zarabiać, ponieważ najczęściej tego
typu projekty mają związek z pewną odpłatnością po stronie np. mieszkańców, czy to rewitalizacja parku,
czy budowanie basenu, czy budowa drogi, zwłaszcza płatnej. Takie projekty mogą mieć element
odpłatności w sobie, pełnej czy współdzielonej między miasto a klientów do określonego w umowie
poziomu zysków. Stąd to nadal jest komercyjne dla firmy podejście, bo wyjdzie z inwestycji z zyskiem.
[PPP, firma mikro, 73]
Bardzo ciekawy sposób współpracy z jednostkami publicznymi. Jedynym warunkiem jest posiadanie
kapitału własnego na rozpoczęcie takiej współpracy. (…) Są różne sposoby finansowania inwestycji, bo
to przede wszystkim o finansowanie inwestycji chodzi. [PPP, firma mikro, 72]

Wyrażano również negatywne oceny formuły PPP jako instrumentu nieatrakcyjnego dla
przedsiębiorcy. O tej niskiej atrakcyjności decydowały przede wszystkim konieczność posiadania
środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji, ale także szereg innych czynników,
przedstawionych w dalszej części raportu. Podobnie jak w przypadku zamówień publicznych, decyzja
o udziale w przedsięwzięciu realizowanym w formule PPP jest bowiem wynikiem starannie
przeprowadzonego bilansu koniecznych do uruchomienia nakładów i spodziewanych korzyści.
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PPP to współfinansowanie projektów publicznych. Budownictwo publiczne to szkoły, szpitale, baseny.
Kapitał prywatny, który ma wejść w takie przedsięwzięcia jest albo chory, że chce w takie przedsięwzięcie
wejść, albo właściciele mają nadmiar kapitału i chcą się zapisać w historii jako szpital imieniem kogoś
tam. Ani basen, ani biblioteka, ani inne obiekty użyteczności publicznej nie są obiektami dochodowymi.
Kapitał prywatny, który angażuje się w takie przedsięwzięcie musi uzyskiwać z tych pieniędzy
zaangażowany zysk. Na dzień dzisiejszy nie widzę zysków w tym przedsięwzięciu. Chyba że są to zyski
długofalowe. Inwestycja na pokolenia. Nikt z poziomu mojego lub wyższego nie zaangażuje się w to
przedsięwzięcie, bo firmy średnie potrzebują zysku. Przedsięwzięcie PPP nie daje tego zysku szybko. [PPP,
mała firma, 88]
Po szkoleniu rozmawialiśmy z trzema czy czterema firmami zaprzyjaźnionymi i one znają pojęcie PPP,
tylko każda stwierdziła, że to nie jest dla nich – bo trzeba mieć wolne środki, trzeba mieć finansowanie,
trzeba się bardziej nad tym napracować i tak dalej. I to jest powód. Nie mówię o firmach ze szkolenia,
mówię ogólnie. Jak rozmawiałem z firmami innymi, to one powiedziały, że znają formułę, bo mają swoje
działy, które polują na te przetargi i przeczesują Polskę w poszukiwaniu przetargów. Trafiły swego czasu
na ogłoszenia z PPP, więc się zainteresowały, co to w ogóle jest. Tylko powiedzieli, że to była taka analiza
na zasadzie „przerzuciliśmy, zobaczyliśmy, jaka to jest formuła i stwierdziliśmy, że do tego nie
przystępujemy”. [PPP, firma mikro, 76]

Najczęściej pojawiającym się wątkiem rozmów z przedsiębiorcami był temat niedojrzałości rynku PPP
– uważano, że w Polsce jest to temat „nieznany”, „raczkujący”. Jednakże dostrzegano istotną
okoliczność sprzyjającą upowszechnieniu się tej formuły w nieodległej przyszłości – stopniowe
ograniczanie napływu środków unijnych90. Póki co, mając dostęp do „łatwiejszych” środków
finansowych na realizację inwestycji publicznych, zamawiający wybierają jednak sprawdzone sposoby
działania w oparciu o klasyczne zamówienia publiczne91. Przedsiębiorcy podkreślali, że w Polsce za
mało się mówi o PPP i postulowali potrzebę popularyzacji tej metody finansowania potrzeb
publicznych (z pożytkiem dla władzy i dla społeczeństwa) i rozwoju biznesu (z pożytkiem dla firm
i gospodarki). W pierwszym rzędzie działania te powinny być jednak kierowane – zdaniem badanych
widzących w PPP potencjał – do administracji rządowej i samorządowej, bo to ona musi zacząć chcieć
realizować inwestycje w tej formule.
Jeżeli pójdziemy do pierwszego lepszego urzędu i porozmawiamy z urzędnikami, dlaczego realizują
zamówienia w ten sposób, to powiedzą, że tak się robiło wcześniej. Stąd prawdopodobnie ta czwarta
literka „P”, ale to przede wszystkim kwestia edukacji. Gdyby szkolenia były odpowiednio przeprowadzone
w tych samorządach, to jestem przekonany, że wszyscy zaczęliby z tego korzystać, proste realizacje,
proste potrzeby, które są w samorządach, kanalizacje, oczyszczanie ścieków, oświetlenie,
termomodernizacja, czy ogólnie programy, które są związane z podniesieniem efektywności
energetycznej. [PPP, firma mikro, 100]

90

Na ten czynnik zwrócono uwagę w „Polityce rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. Oznacza to, że
strona publiczna swoje największe potrzeby inwestycyjne finansuje ze źródeł własnych, funduszami Unii Europejskiej bądź
środkami pozyskanymi od instytucji finansujących. To powoduje, że niezauważony pozostaje potencjał i korzyści płynące z
wykorzystania formuły PPP i stanowi jednocześnie negatywny sygnał dla pozostałych podmiotów publicznych stających przed
koniecznością zapewnienia społeczeństwu odpowiedniej infrastruktury i usług publicznych. Dostępne pod:
http://Pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/polityka-Rz%C4%85du-w-zakresie-rozw.-PPP.pdf
[data
dostępu
09.11.2018 r.).
91 O tym samym rodzaju inercji można mówić również w przypadku przedsiębiorców, na co niektórzy badani zwracali uwagę
– mając możliwość skutecznego działania w sposób dotychczas sprawdzony, np. pozyskując zlecenia z rynku komercyjnego,
przedsiębiorcy rzadko wkraczają na uznawany za trudniejszy i mniej atrakcyjny rynek zamówień publicznych. Podobnie mając
możliwość skutecznego pozyskiwania zleceń komercyjnych czy publicznych w znanym sobie trybie przetargu, rzadko decydują
się korzystać z PPP.

108

PPP w Polsce rozwinie się po tym, jak dotacje unijne zostaną ograniczone. Wtedy będzie dobry czas dla
PPP. W tej chwili to dopiero raczkuje. Tak jak ja to zrozumiałem i sądząc po ilości projektów. Realia
rynkowe wymuszą korzystanie z tej formuły, bo w przeciągu kilku lat skończą się pieniądze unijne. No i w
jaki sposób, skoro nie ma pieniędzy w budżecie, mamy deficyt, w jaki sposób mamy dalej kraj rozwijać?
Będzie potrzebny przedsiębiorca, który wyłoży pieniądze. [PPP, firma mikro, 77]
Bardzo możliwe, że rynek będzie sam w tę stronę zmierzał z powodu braku środków dotacyjnych na rynku
publicznym. Bo dopóki te środki z różnych programów będą duże, to tego nie będzie w ogóle, bo to jest
zaangażowanie środków prywatnych, które zamawiający musi oddać. On to odda w różnej formule, ale
musi oddać te pieniądze. Dotacyjnych wszystkich nie oddaje, więc dopóki one będą dostępne i będzie ich
dosyć dużo, to będzie to realizowane po staremu. Po stronie zamawiającego musi powstać potrzeba
takiej formuły. Jeśli będzie miał prostsze i tańsze możliwości realizacji zadań, to on pójdzie tą drogą i my
tu nic nie zmienimy ani nic nie zmieni ustawa. [PPP, firma mikro, 71]

Przedsiębiorcy byli przekonani, że jeśli w wyniku działań administracji publicznej zostanie
wykreowany rynek PPP, a przedsięwzięcia będą skonstruowane w taki sposób, że bilans koniecznych
do poniesienia nakładów w stosunku do korzyści okaże się pozytywny, to znajdą się firmy
zainteresowane współpracą z sektorem publicznym w formule PPP. W ostatecznym rozrachunku
współpraca z podmiotami publicznymi (generalnie określana jako trudna) musi się bowiem
przedsiębiorcom opłacać.
Zamawiający będą musieli realizować te zadania i jeśli się okaże, że to jest ta metoda, którą trzeba robić,
bo inną za bardzo nie można, to się zrobi rynek. I w tym momencie wykonawcy, tak jak my, będą na to
odpowiadać. Jak się wykreuje rynek, to znajdą się wykonawcy, którzy będą na to odpowiadać i będą
działać na tym rynku. Poobijają się, różnie to będzie. Raz sobie krzywdę robiąc, raz nie, ale oczywiście, że
pójdą na ten rynek. [PPP, firma mikro, 71]
Jeżeli partner publiczny miałby określone cele, wiedział, co chce zrealizować, to myślę, że by znalazł
partnera prywatnego, który by chciał te cele wspólnie realizować. Tylko musi powstać program, co to
ma być, w jakim zakresie jest partner publiczny w stanie pomóc, co chce zrealizować i ramowa umowa,
wiążąca po realizacji. (…) Buduje się biurowce, obiekty handlowe, ośrodki rekreacyjne, to są rzeczy, które
się długofalowo zwracają. Prywatni przedsiębiorcy to realizują. Siedzimy w biurowcu zrealizowanym
przez dewelopera, wynajmuje się ten biurowiec, on się będzie zwracał długofalowo. Także prywatny
przedsiębiorca się znajdzie, tylko musi wiedzieć, do czego i na jakich warunkach. [PPP, firma średnia, 85]

2.6.2. Czynniki atrakcyjności PPP
Poza ogólnie pozytywnymi opiniami na temat PPP, których przykłady przytoczono powyżej,
wskazywano również na różne czynniki powodujące, że formuła ta może się jawić przedsiębiorcom
jako atrakcyjna. Generalnie czynniki te były podobne jak w przypadku zamówień, chociaż specyficzne
cechy PPP, takie jak długofalowość, wzmacniały rangę niektórych atutów lub nadawały im
specyficznego znaczenia.
a) PPP jako źródło stabilnego, dodatkowego przychodu
Projekty realizowane w formule PPP były przez przedsiębiorców traktowane jako źródło potencjalnych
dodatkowych przychodów dla firmy. Długoterminowy charakter kontraktów powoduje, że PPP było
postrzegane jak możliwość zapewnienia firmie stabilnych wpływów finansowych w dłuższej
perspektywie czasowej, pochodzących od partnera publicznego, postrzeganego – jak wykazały
wywiady z uczestnikami rynku zamówień publicznych – jako podmiot wiarygodny i wypłacalny.
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Takie małe firmy jak moja, mikro, szukają zleceń i o zlecenie jest trudno, bo jest duża konkurencja na
rynku. W pierwszym kroku myśli się o firmach prywatnych. Dopiero w drugim kroku myśli się
o podmiotach publicznych, bo to nie jest oczywiste dla młodych przedsiębiorców czy przedsiębiorców
rozpoczynających działalność. Czyli PPP, moim zdaniem, to jest kolejna możliwość dotarcia do nowych
klientów, którzy nie są oczywiści. [PPP, firma mikro, 77]
Jeżeli dana firma świadczy jakieś usługi dla określonej rzeszy klientów komercyjnych, a jednocześnie jej
usługi czy produkty sprawiają, że może ona spełniać jakąś funkcję społeczną, to jak najbardziej dla mnie
jest to przesłanka, żeby zainteresować się poszerzeniem potencjalnej grupy docelowej o samorządy. Nie
tylko przetargi publiczne, tylko właśnie PPP. To są najczęściej umowy wieloletnie, co pozwala
ustabilizować przychody, więc to ma sens. Nie sądzę, żeby ktoś zrobił biznes życia skupiając się tylko i
wyłącznie na PPP, ale na pewno jako segment rynku stabilizujący firmę to jest jak najbardziej dobry
pomysł. [PPP, firma mikro, 73]
Według mnie to musi być tak, że tam trzeba przynajmniej dwa razy zarobić. Raz na samej realizacji
zadania i później na części eksploatacyjnej. Czyli normalnie mamy raz zrobiony kontrakt, zafakturowany,
jakaś marża i potem tylko koszty przez okres gwarancji. Natomiast tutaj powinno to być raz zrobione i
zafakturowane poprzez podmiot finansowy, który weźmie na siebie cały ciężar finansowy i zapłaci za tę
robotę, a później w trakcie utrzymania powinno to być tak policzone, że powinno wystarczyć na
utrzymanie z jakąś marżą dla firmy, która to utrzymuje. Jest to korzystne, bo potem przez wiele lat można
mieć stabilny przychód pieniądza. [PPP, firma mikro, 71]
Dla mnie to jest ustawienie biznesu na wiele lat do przodu. Wygrana w trzech-czterech przetargach PPP
pozwala na stały dochód dla firmy. To jest jak życie z abonamentu, coś w tym rodzaju. [PPP, firma mikro,
74]

b) PPP jako rozwiązanie przezwyciężające ograniczenia klasycznych zamówień publicznych
Pojawiały się także opinie (nie były one jednak zgłaszane często) o tym, że formuła PPP ma potencjał
przezwyciężenia ograniczeń klasycznych zamówień publicznych, takich jak stosowanie kryterium
niskiej ceny, a konsekwencji obniżanie jakości usług świadczonych sektorowi publicznemu, czy
nierówne traktowanie stron umowy. Dzięki większej otwartości PPP na negocjacje stron, w tym
możliwość ukształtowania umowy w sposób uwzględniający interesy obydwu stron, rozwiązanie to
było przez niektórych respondentów postrzegane jako swoiste antidotum na niedostatki udzielanych
w sposób „tradycyjny”, najczęściej w trybie przetargu nieograniczonego, zamówień publicznych.
W PPP te relacje byłyby chyba rzeczywiście bardziej partnerskie. Nie byłoby duszenia pewnych rzeczy.
Nie oszukujmy się, w przetargach bardzo często kwestia ceny, która jest dobijająca, jest to najważniejszy
z czynników, który świadczy o tym, czy oferta zostanie przyjęta, czy nie. To nie jest dobre. [PPP, firma
mikro, 78]

Zasadność tych opinii potwierdzali również specjalizujący się w tematyce PPP trenerzy, a także firma
aktywna na rynku PPP.
Ja przedsiębiorcom tłumaczę te zalety. Możecie rozmawiać o specyfikacji, trudnościach, ryzykach wprost.
Można to modyfikować, a nie, że jest gotowiec, na który nie macie wpływu. To jest naprawdę fajna
metoda. Jest karygodne, że jest jej tak mało. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
Uważam PPP na pewno za lepszą formę współpracy niż tradycyjne zamówienia publiczne. Można tam
uzyskać przede wszystkim lepszą współpracę, lepszą komunikację, lepszą efektywność wykonania
projektu i lepsze zaangażowanie podmiotu prywatnego, któremu będzie zależało na tym, aby projekt był
wykonany prawidłowo, optymalnie i przynosił jak największy zysk. [PPP, trener, 03]

110

Przy PPP co do zasady prowadzi się dialog konkurencyjny, w którym strony rozmawiają. I to jest ta
różnica, że spotykają się, wymieniają bezpośrednio opiniami, poglądami, jedna strona może wpłynąć na
drugą. Wykonawca ma większy wpływ na to, jak ostatecznie będzie wyglądała specyfikacja istotnych
warunków zamówienia. I gminy są bardziej skłonne godzić się na wprowadzanie zmian do projektów
umów. W PPP zdecydowanie mamy większe sukcesy, jeżeli chodzi o wpływ na treść umowy. Nawet jeżeli
nie dojdzie do złożenia oferty, a jesteśmy na etapie rozmów i dostaję którąś wersję projektu umowy, to
widzę, że dużo moich uwag jest uwzględnionych. Są bardziej otwarci, bo im zależy na tym, żebyśmy
chcieli przystąpić do tego. [PPP, mała firma, aktywna na rynku zamówień publicznych i PPP, 86]

2.6.3. Bariery związane z udziałem w przedsięwzięciach PPP
Bariery związane z realizacją przez przedsiębiorców projektów z zakresu PPP były zasadniczo podobne
do tych cechujących rynek zamówień publicznych. Specyficzną, a jednocześnie bardzo istotną barierą
w przypadku PPP okazał się brak zainteresowania administracji publicznej stosowaniem tej formuły.
Była to bariera trudna do ominięcia przez przedsiębiorców, bo znajdująca się poza zakresem ich
oddziaływania92.
a) Brak zainteresowania sektora publicznego stosowaniem formuły PPP
Brak zapotrzebowania na PPP u partnerów publicznych, brak inicjatyw w kierunku budowania
partnerstw z prywatnymi firmami to obszerny wątek wielu przeprowadzonych wywiadów.
Wskazywano, że głównie ten czynnik hamuje rozwój rynku PPP w Polsce. Respondenci nie
dostrzegają projektów prowadzonych w formule PPP w swoich wspólnotach samorządowych, czyli
na rynkach lokalnych, które były często postrzegane jako preferowane do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Lokalne samorządy nie są do tego w ogóle przygotowane. Te wszystkie rzeczy, które słyszeliśmy na
szkoleniu, dotyczyły innych miast. [PPP, firma mikro, 71]
Tutaj się nic nie dzieje. Nie ma nic u nas. Może jeszcze gospodarze gminy nie zostali odpowiednio
przeszkoleni z tego wszystkiego i nie są zaznajomieni z tym tematem. (…) Nam jako małej firmie nie
opłaca się gonić za projektem z Koszalina czy Gdańska. Chcielibyśmy się utrzymywać tutaj lokalnie,
a tutaj na razie nic się nie dzieje. [PPP, firma mikro, 96]
W tym momencie nie widzę takich, przynajmniej u nas, w [nazwa miasta], działań takich, żeby się miał
porozumieć inwestor publiczny z prywatnym na realizację inwestycji w takim układzie, jak było to
opisane na szkoleniu. (…) Może jest to kwestia przyszłości, że wszyscy do tego dojrzeją, dorosną i sytuacja
do tego zmusi. [PPP, średnia firma, 85]

Taki stan rzeczy tłumaczony był przez uczestników szkoleń wieloma czynnikami:


brakiem wiedzy urzędników na temat istnienia formuły PPP, brakiem kompetencji niezbędnych
do jej zastosowania, zwłaszcza w często skomplikowanych uwarunkowaniach merytorycznych
i technicznych potencjalnych projektów, na co wskazywali również trenerzy;
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Jak wynika z wcześniejszych rozważań, jedynym sposobem zmiany istniejącej sytuacji są próby samodzielnego inicjowania
przez przedsiębiorców rozmów z samorządowcami w celu skłonienia ich do skorzystania z PPP. Jak wspominano, zwykle
okazywały się one jednak nieskuteczne.
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Przychodzimy do pana burmistrza, mówimy, że chcemy im obciąć koszty energii o 15% i jesteśmy w stanie
do tego doprowadzić. Pan burmistrz jest zachwycony. Wskazuje nam pana dyrektora jakiegoś zakładu.
Pan dyrektor na prośbę pana burmistrza rozmawia z nami, po czym stwierdza, że oni już robią te
wszystkie rzeczy, o których my mówimy. I to się powtarza w 100% zawsze. Pan dyrektor nie był skłonny
wykazać swojej niekompetencji czy niekompetencji swoich pracowników. I to jest temat nie do przejścia.
[PPP, firma mikro, 79]
Ustawa [o PPP], która teraz obowiązuje, jest dość liberalna, jest w porządku, natomiast powinna być
zmieniona świadomość samorządowców i instytucji państwowych, aby chciały z tej instytucji korzystać.
[PPP, trener, 03]



niechęcią do sięgania po bardziej skomplikowane instrumenty prawne, wynikającą z tendencji do
minimalizowania wysiłku;
Wcale się nie dziwię, że administracja rządowa woli, jak każdy, poruszać się w obrębie zadań, które są
im znane, a nie wchodzić na nowy grunt. Do tego też trzeba dobrego włodarza i dobrej rady gminy, która
wyjdzie naprzeciw i zrozumie, że partnerstwo pozwala na o wiele szersze możliwości związane zarówno
z wypełnianiem zadań jednostek administracyjnych, jak i z możliwością finansowania projektów, które
normalnie realnie nie mają szans na realizację. [PPP, firma mikro, 74]



obawami związanymi z działaniem instytucji kontrolnych, własną odpowiedzialnością za skutki
ewentualnych błędów czy podjęcia inicjatyw wykraczających poza rutynowe schematy działania;
Samorządowcy się boją tej formuły. Wolą zrobić zwykły przetarg niż podpisywać jakieś umowy, gdzie
wykonawcy coś gwarantują, a oni później muszą za to odpowiadać. [PPP, firma mikro, 77]
Tak długo, jak długo nie będzie większego poczucia bezpieczeństwa w urzędach, że urzędnicy mogą
podejmować jakieś ryzykowne działania, tak długo z tego nic nie będzie wynikać. Wcale się nie dziwię,
że urzędnicy, gdyby wchodzili w te projekty publiczno-prywatne, muszą się liczyć z potężnymi kontrolami,
czy to wszystko było zgodnie z przepisami, więc tak długo, jak długo nie będzie większego poczucia
bezpieczeństwa czy nie będą narażeni na te ciągłe kontrole, czyli więcej będzie zaufania dla ich działania,
tak długo ten rynek się nie będzie rozwijał, absolutnie. Przekonałem się na swojej skórze, nie chcą tego
robić, bo później spotkają się z zarzutami. [PPP, mała firma, 84]



dostępem do środków unijnych lub własnych, co nie skłania do sięgania po trudniejsze formy
realizacji zadań publicznych;
Myślę, że jeszcze chwilę musimy poczekać na realizację [PPP]. Aż się dotacje wykończą. Gminy czy
jednostki publiczne nie są tym zainteresowane, bo trzeba w to więcej własnej pracy włożyć i inwencji.
Inwencja to jest raczej po stronie prywatnego partnera, bo on musi myśleć, jak na tym zarobić.
Ale nie ma prawnych ograniczeń, że podmiot publiczny, nawet jak ma dotację unijną, to…
Teoretycznie nie ma, ale praktycznie jest lenistwo po prostu. [PPP, firma mikro, 72]



niską jakością kadr;
Nie spotkałem się jeszcze z takimi inicjatywami, nie widzę ich na razie. Działamy w kilku gminach.
Największe perspektywy widzę w gminie [nazwa], bo ta gmina jest najlepiej zarządzana spośród
wszystkich, w których jesteśmy. Widzę też takie perspektywy w [nazwa miasta], bo tam władza lokalna
jest fajna, trwała, zdecydowana i tam się coś dzieje. A [nazwa miejscowości] i [nazwa miejscowości] to
są gminy źle zarządzane i tam niech sobie najpierw poradzą ze swoimi problemami, a potem mogą się
wziąć za jakieś partnerstwo, bo na razie to się do niczego nie nadają niestety. [PPP, średnia firma, 98]
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W konsekwencji opisywano przedstawicieli lokalnej administracji jako mało wrażliwych na potrzeby
lokalnych społeczności, które mogłyby być rozwiązane dzięki zastosowaniu formuły PPP. Postawę
samorządowców opisywano jako trudny do skruszenia urzędniczy beton/mur. Oceny te były oparte
na własnych doświadczeniach przedsiębiorców.
Naszym marzeniem jest, aby instytucje publiczne w [nazwa miasta] zainteresowały się naszą
działalnością na tyle, aby wejść w partnerstwo z nami. I to jest nasza oddolna inicjatywa, natomiast póki
co żadna instytucja publiczna nie jest zainteresowana PPP z nami. (…) Z naszej strony jest cała otwartość,
gotowość i łatwość. Ze strony urzędniczej jest mur i blok nie do przejścia. [PPP, firma mikro, 92]
Urzędnicy nie do końca czują to wszystko. Ja wiem po sobie, chcę wybudować boisko, od 2009 roku. Mam
problem z pieniędzmi, ale cały czas wiem, że chcę to zrobić, a gmina to tak: przyjdź jutro, a może coś za
miesiąc, na razie oni mają milion innych ważnych rzeczy.[PPP, firma mikro, 89]
Te inwestycje, które mnie interesowały, są nie do zrealizowania myślę, że jeszcze przez jedno pokolenie.
Chyba że ta zmiana będzie teraz już dobra. (…) Odnawialne źródła energii są teraz na topie. Kiedy 4 lata
temu poszedłem do ówczesnego burmistrza i powiedziałem, że wiem jak wykorzystywać szanse, żeby
odwrócić trend, odbiłem się od ściany. Nie chcę już walczyć z wiatrakami, bo działam w branży, gdzie
dotykam przedsiębiorców, z nimi rozmawiam. Ścieżka decyzyjna jest tu bardzo szybka. Nikt nie zwleka,
nikt nie przeciąga. W samorządach to wszystko kuleje.
[PPP, firma mikro, 100]

Wspominano również o innych ograniczeniach związanych z funkcjonowaniem administracji.
Kadencyjność władzy samorządowej powoduje, że horyzont jej działania jest krótki. Może to
ograniczać skłonność do podejmowania długofalowych inicjatyw, zarówno po stronie
samorządowców, jak i przedsiębiorców. Brak gwarancji ciągłości władzy dla tych ostatnich może
rodzić obawy związane z niestabilnością i nieprzewidywalnością partnera publicznego. Jak wynika
z wywiadów w obszarze zamówień publicznych, zamawiający to ludzie, z którymi współpraca może
układać się różnie.
Pytanie, czy podmioty publiczne, szczególnie na szczeblu lokalnym, czy one w ogóle planują? Czy oni żyją
w perspektywie 4-letniej czy raczej 3-letniej, bo pół roku po wyborach to jakieś tam układanie się, żeby
tę władzę zbudować, a pół roku przed wyborami, to też różnie bywa. No co można w 3 lata zrobić? Jeżeli
mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, powiem na podstawie tego przedsięwzięcia, które my
chcemy zrealizować, to jest proces trwający 3, 4 lata od pomysłu do uruchomienia. Jeżeli ja będę
rozmawiał w tym czasie z dwoma radami gminy albo z dwoma burmistrzami, którzy nie realizują tej
samej polityki, to będzie problem. Dużo lepiej to działa w gminach, gdzie ten sam burmistrz jest wybrany
n-ty raz, bo on realizuje cały czas tę samą politykę. [PPP, średnia firma, 98]
PPP będzie trudne, bo on [przedsiębiorca] nie wie, czy ustalenia z jakąś ekipą będą honorowane przez
kolejne ekipy. Jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę, w której strony się do czegoś zobowiązują, i jeżeli on
nie ma pewności, że z tą ekipą się umówił, potem są wybory, zmienia się burmistrz, starosta czy
ktokolwiek, przychodzi drugi i mówi: „A pan to co?” [PPP, firma mikro, 75]

Przedsiębiorcy, którzy w wyniku odbytego szkolenia potwierdzili czy wzmocnili swoje zainteresowanie
PPP, liczą jednak na zmianę nastawienia podmiotów publicznych wobec PPP, pod wpływem braku
dostępu do środków unijnych czy większej otwartości na ideę PPP kolejnych ekip rządzących.
b) Skomplikowane procedury PPP
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Na ten aspekt projektów realizowanych w formule PPP również bardzo często zwracano uwagę. PPP
jawiło się jako temat trudny, wymagający – od przedsiębiorców chcących uczestniczyć w tego typu
przedsięwzięciach – znajomości szczegółowych regulacji prawnych. Przypuszczano, że formuła ta, ze
względu na swoją małą popularność, będzie przedstawiała trudność również dla instytucji
publicznych. Realizacja PPP według ściśle sformalizowanych reguł (uwzględniających również proces
negocjacyjny) powoduje zdaniem badanych, że ubieganie się o zamówienie realizowane w tej formule
jest czasochłonne, pracochłonne i znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku zlecenia
komercyjnego czy nawet standardowego zamówienia publicznego.
Jest to klient bardziej wymagający formalnie, dłużej trzeba nad tym pochodzić. Procedury PPP mają
określony bieg, czas i pewnych kroków nie można przekroczyć, więc są to projekty długie, w które trzeba
zaangażować dużo czasu. Samorządy też nie do końca czują PPP, więc wiele procedur nie ma jeszcze
przetartej ścieżki, więc to trwa, są wątpliwości, pytania i analizy. To wszystko zajmuje czas
i prawdopodobnie wymaga więcej papierów niż współpraca między podmiotami komercyjnymi z obu
stron. [PPP, firma mikro, 73]
Czy mi zapadło coś w pamięci? Że jest to temat dosyć skomplikowany i żeby tym się zajmować, to trzeba
poświęcić trochę czasu, bo to są procedury bardzo skomplikowane, to są formy przetargów, itd., nie jest
to takie proste, usiąść przy stoliku i z kimś się dogadać. [PPP, mała firma, 84]
To jest chyba jeszcze bardziej papierologiczny twór niż przetargi publiczne. Przygotowanie koncepcji,
potem analiza tych możliwości wykonania, potem całe te negocjacje, podpisanie umowy,
przeprowadzenie tego, rozliczenie. To jest jeszcze bardziej uciążliwe dla podmiotów prywatnych niż
przetargi publiczne. [PPP, mała firma, 94]

Na trudności w zrozumieniu przez przedsiębiorców idei PPP zwracali uwagę również trenerzy
prowadzący szkolenia. Przyznawano, że informacje z zakresu PPP łatwiej przyswajali przedsiębiorcy
aktywni na rynku zamówień publicznych ze względu na znajomość procedury udzielania tych
zamówień.
Przedsiębiorcy się nie spodziewali, że to jest takie skomplikowane. Oni myśleli, że to jest zamówienie
publiczne, gdzie oni po prostu wykładają, a później będą mieli odbierane. Oni się tu gubili. Dlaczego to
nie może być takie proste jak w zamówieniach publicznych, robimy, fakturujemy, zamykamy, do
widzenia? Nie rozumieli podziału zadań i ryzyka na przykład. Trudno im było się przestawić z tej relacji
przeciągania liny. Gdzie jest zamawiający, wykonawca i oni trochę próbują przeciągnąć tę linę – kto
kogo. A w PPP dowiedzieli się, że to jest przedsięwzięcie realizowane wspólnie. Jadą na jednym wózku.
[PPP, trener, 01]

Dla uczestników szkoleń, w tym przedsiębiorców dostrzegających w PPP szansę biznesową, oczywisty
był fakt, że realizacja tego typu projektów wymaga specjalnej obsługi. Istotne jest przy tym nie tylko
posiadanie personelu zajmującego się bieżącą obsługą ofert czy projektów, ale przede wszystkim
uzyskanie kompetentnej pomocy prawnej, niezbędnej dla zachowania bezpieczeństwa prawnego, co
przy długofalowym kontrakcie ma szczególnie duże znaczenie. Podobnie jak w przypadku zamówień
publicznych, pozyskanie i obsługa projektu realizowanego w formule PPP postrzegane było jako
szczególnie duże wyzwanie dla firm małych, wręcz trudne do pogodzenia z codzienną działalnością
biznesową. Przedsiębiorcy zmotywowani do udziału w PPP dostrzegali w tym trudność, jednak
uznawali, że jest ona możliwa do pokonania.
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Nie znamy się na PPP od strony prawnej, żeby zdywersyfikować całe ryzyko związane z podpisaniem tak
dużej umowy na kilkanaście lat. Ważne jest, żeby mieć taką osobę, która nam powie i przetłumaczy na
polski, o co chodzi w tej całej umowie, żeby się nie „wkopać”, brzydko mówiąc. [PPP, firma mikro, 96]
Dużą rolę ma prawnik. Trzeba mieć dobrego prawnika, który się na tym zna, na zamówieniach i na PPP,
do którego się ma zaufanie. Bez tego nie ma możliwości zawarcia kontraktu w sposób odpowiedzialny.
[PPP, firma mikro, 71]
Trzeba mieć możliwości w firmie: prawne, księgowe, które podołają takiej formule. To jest dość
skomplikowana materia. To jest cywilno-prawna umowa kształtowana dowolnie między partnerem
i miastem. Trzeba mieć czas, żeby ją wynegocjować, żeby ją sprawdzić, żeby w swojej firmie
zabudżetować takie negocjacje, bo firma taka mała jak moja łapie oddech każdego dnia. Trzeba cały
czas zdobywać zlecenia, żeby mieć obroty. Proces negocjacji jest bardzo długi, a pieniądze trzeba
zarabiać codziennie. [PPP, firma mikro, 77]
Do przygotowania tego potrzebna jest wiedza analityczna, podparcie księgowe, prawne, więc to
wszystko trzeba zlecić na zewnątrz albo u siebie mieć tych wszystkich specjalistów. No to jest znowu
koszt dla takich firm. [PPP, mała firma, 94]

c) Konieczność posiadania środków finansowych lub dostępu do zewnętrznego finansowania
Często wskazywaną barierą udziału w projektach realizowanych w formule PPP była konieczność
posiadania znaczących środków finansowych umożliwiających realizację inwestycji. Niektórzy
respondenci właśnie z tego powodu przekreślali swoje firmy w roli ewentualnego partnera
prywatnego w przedsięwzięciach PPP. Postrzeganie PPP jako instrumentu wymagającego od
przedsiębiorstw odpowiedniej siły kapitałowej powodowało, że uznawano je za atrakcyjne dla
„firm dużych” i całkowicie nieadekwatne dla „firm małych”.
Trzeba mieć spore zaplecze finansowe, żeby wybudować jakąś halę, drogę itd. Trzeba mieć pieniądze na
inwestycje. Małe firmy mogą mieć z tym problem. [PPP, firma mikro, 96]
To jest przeznaczone dla dużych firm, które posiadają wolne środki finansowania. To nie jest szkolenie,
które może być przeze mnie wykorzystane na moim etapie działalności, ponieważ nie mam aż tak dużego
wolnego kapitału i nie mam aż tak dużej firmy, żeby móc w jakikolwiek sensowny sposób w tym
uczestniczyć. [PPP, firma mikro, 76]

Przedsiębiorstwa widzące dla siebie szansę w PPP (w tym również firmy mikro) nie uważały
omawianej bariery jako trwale wykluczającej je z tego rynku. Były bowiem zdania, że problem
braku kapitału może zostać rozwiązany dzięki pozyskaniu partnera finansowego. Więcej, uważały
wręcz, że tylko takie rozwiązanie ma ekonomiczny sens.
Firma [chcąca wejść w PPP] musi mieć zaplecze finansowe albo zabezpieczony sposób finansowania.
Niekoniecznie gotówka, bo to jest mało realne. [PPP, firma mikro, 72]
Trzeba mieć środki finansowe lub partnera finansowego, z którym można to robić, który żyje z pożyczania
pieniędzy. Bo to on musi te pieniądze pożyczyć. To może być oczywiście jakiś bank. Wiadomo, obrotowe
środki są, ale one nie służą temu, żeby je na 10 lat angażować w jedno przedsięwzięcie. [PPP, firma mikro,
71]
Małe i średnie firmy w Polsce mogłyby to robić na zasadzie zewnętrznego finansowania, gdzie doliczają
sobie koszt zewnętrznego finansowania do swojej marży i jeżeli im się to kalkuluje, to one mogłyby w to
iść. Wydaje mi się, że często firmy mają zbyt mało swoich wolnych środków, żeby móc je angażować
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w działalność poza działalnością główną. Nie ma tego wolnego kapitału, który można włożyć w biznes,
który zwraca się ratami i to jeszcze z jakimś tam, powiedzmy, ryzykiem. [PPP, firma mikro, 76]

d) Ryzyko biznesowe
W konsekwencji formuła PPP, podobnie jak zamówienia publiczne i z podobnych powodów,
postrzegana była jako rozwiązanie obarczone dużym ryzykiem. W relacjach badanych na pierwszy
plan wysuwało się ryzyko związane z niepewnym efektem czasochłonnej, pracochłonnej
i kosztochłonnej próby pozyskania projektu prowadzonego w tej formule.
To jest bardzo skomplikowane proceduralnie i potrzeba bardzo dużo czasu, żeby to zamówienie
przerodziło się w realizowany kontrakt. Od początku, od tych spotkań, negocjacji, dialogów trzeba dużo
czasu i energii poświęcić, żeby doprowadzić to do sukcesu. Trzeba zainwestować swój czas, mieć
przygotowaną firmę, żeby to umieć obsłużyć, z ryzykiem, że albo się do partnerstwa dojdzie albo nie. (…)
Ten czas to również pieniądze. Trzeba wielokrotnie większych nakładów niż na przygotowanie oferty do
typowego postępowania w zamówieniach publicznych. [PPP, firma mikro, 71]

Przedsiębiorcy o ponadprzeciętnym zrozumieniu idei PPP wskazywali również na ryzyka wynikające
z samej istoty PPP i długiego czasu trwania tych przedsięwzięć.
Każda firma tak naprawdę nie chce przejmować na siebie ryzyka. A takie rzeczy [PPP] wiążą się
z większym ryzykiem – trzeba bardziej przewidywać, nakładać większą marżę, bardziej się do tego
dopasowywać. (…) Małe i średnie firmy boją się przyjmować takie ryzyko na siebie, bo one chcą po prostu
wykonać szybką pracę, skasować wynagrodzenie i pójść dalej. Nie na tej zasadzie, że my musimy wnieść
swoje środki i zaryzykować, zakładając, że to nam przyniesie jakiś tam dochód przez określony czas. [PPP,
firma mikro, 76]
Przedsiębiorca realizując swoje zamierzenia inwestycyjne kieruje się przede wszystkim chęcią zysku. No
i teraz bardzo prosta decyzja: mamy jeden interes, którym jest powiedzmy zysk. Tymczasem jeżeli
mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to mamy już nie jeden interes i do tego mamy jeszcze
pewną nierównorzędność podmiotów, bo one niby są równe, ale nie są równe. Bo decyzyjność tak
naprawdę jest po stronie partnera lokalnego, a znowu konieczność włożenia kapitału jest po stronie
partnera prywatnego. No i to rodzi ogromny konflikt interesów, bo jak to się ma udać w takiej układance,
ja sobie tego nie wyobrażam, aczkolwiek będę próbował to zrealizować, ale zobaczymy. [PPP, firma
średnia, 98]

e) Dla „dużych”
Jako istotną barierę aktywności MŚP na rynku PPP wskazać należy także powszechne niemal
przekonanie badanych (co wydaje się potwierdzać działanie opisywanej bariery), że PPP jest dla
„dużych” czy nawet „wielkich” graczy, a nie „dla firm takich jak moja” (z segmentu MŚP). Jak
wspomniano, opinia ta wynika z przekonania o konieczności posiadania dużych środków finansowych
przez firmę zainteresowaną PPP, ale i z innych czynników.
Respondentom znane były przede wszystkim przypadki realizacji w formule PPP wielkich inwestycji
infrastrukturalnych (typu autostrady, gdzie opłaty za przejazd pobierają firmy, które je wybudowały),
czy innych dużych realizacji (np. budowy miejskiej oczyszczalni czy powiatowego szpitala). Mniejsze,
lokalne przedsięwzięcia PPP praktycznie w ogóle nie były znane.

116

To są skomplikowane rzeczy, skomplikowane umowy, obwarowane wieloma administracyjnymi
uwarunkowaniami, które są trudne do przeprowadzenia dla małego przedsiębiorcy. To musi być co
najmniej firma średnia, żeby mieć pieniądze na to, żeby układać sobie współpracę z takim podmiotem
publicznym. Wydaje mi się, że formuła PPP jest dla bardzo dużych firm, które realizują duże projekty
infrastrukturalne nieruchomościowe. [PPP, firma mikro, 77]
Jeżeli partner publiczny ogłasza konkurs na budowę autostrady, to nie może do niego stanąć pan Jan
Nowak, który nigdy nie zbudował domku dla ptaków, tylko musi to być silna, prężnie działająca firma
z doświadczeniami w tej danej dziedzinie. [PPP, firma mikro, 92]

Dodatkowo, o czym wspominano, przedsięwzięcia PPP uchodzą za trudne, czyli niejako z definicji
postrzegane są jako dostępne jedynie dla dużych, silnych kapitałowo i kompetencyjnie firm.
Trudność w ich realizacji wynika również z konieczności współdziałania z trudnym partnerem, za
jakiego uważany jest publiczny zamawiający, co zdaniem badanych mogą udźwignąć tylko duże firmy,
bo tylko one mają swoje działy prawne, kancelarie prawne, zabezpieczające je na wypadek gdyby coś
poszło nie tak.
Wielu przedsiębiorcom wyobrażeniu o współpracy z podmiotami publicznymi (szczególnie gdy chodzi
o milionowe, długookresowe realizacje, w które trzeba zaangażować własny kapitał) towarzyszy
przekonanie, że prywatna firma będzie zawsze partnerem słabszym, narażonym na różnego rodzaju
ryzyka i zagrożenia ze strony państwowych instytucji czy niechętnych firmie urzędników. Nawet jeśli
wykazujący takie obawy przedsiębiorcy nie potrafią powiedzieć, dlaczego miałoby tak być czy opisać
jak takie wadliwe partnerstwo mogłoby wyglądać, to obawa, że urzędnik mający za sobą instytucję
państwa może więcej niż prywatna firma, wydaje się być dość powszechne. W tym sensie nazwa „PPP”
jest rozumiana przez przedsiębiorców raczej jako partnerstwo z prywatną firmą na zasadach
określonych przez partnera publicznego93.
Kumulacja obaw przed współpracą z podmiotami publicznymi w największym stopniu dotyczy
uczestników szkoleń nie współpracujących z sektorem publicznym. Przedstawiciele firm, które
potencjalnie kwalifikują się do udziału w PPP i są taką formułą współpracy przynajmniej wstępnie
zainteresowane, reprezentowali bardziej wyważone poglądy. Największe obawy dotyczyły więc raczej
tych przedsiębiorców, którzy na mającym się rozwijać rynku PPP prawdopodobnie nigdy nie zaistnieją.
f)

Krótkoterminowe i zachowawcze strategie firm z sektora MŚP

Przedsiębiorcy nie dostrzegają istotniejszych barier rozwoju PPP po swojej stronie. Są przekonani, że
jeśli na formułę PPP będzie odpowiedni popyt (pojawią się w odpowiedniej liczbie ogłoszenia
o przedsięwzięciach), to będzie na niego odpowiedź ze strony firm. Zdaniem badanych
przedsiębiorców o zainteresowaniu firm lub jego braku decydować będą szczegółowe warunki
współpracy – czy będzie ona dla podmiotu prywatnego opłacalna. Zdecydowanie najbardziej
akcentowano właśnie czynnik ekonomiczny.
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Nie bez znaczenia są tu zapewne doświadczenia wielu firm z rynku zamówień publicznych, gdzie umowy są z zasady
nienegocjowalne i jednostronne.
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Nie była też przez przedsiębiorców specjalnie eksponowana bariera nieznajomości przez MŚP samej
idei i procedur realizacji PPP. Uczestnicy szkoleń (szczególnie ci pozytywniej nastawieni do PPP)
wprawdzie bardzo sobie cenili wiedzę, jaką uzyskali dzięki szkoleniu, ale nie uważali, aby miała ona
krytyczne znaczenie, przesądzające o możliwości pozyskania projektu realizowanego w formule PPP.
Raczej byli skłonni sądzić, że firma nie uczestnicząca w szkoleniu również poradzi sobie z PPP, jeśli tylko
będzie miała do zrobienia opłacalny projekt i będzie jej się chciało tego nauczyć.
W nielicznych wywiadach znaleźć można treści krytyczne, wskazujące na bariery dla rozwoju PPP
wynikające z niedostatków zarządzania strategicznego w MŚP. Brak długoterminowego planowania
i zachowawcza, ostrożnościowa polityka finansowa firm stoją w sprzeczności z wymogami, jakie przed
przedsiębiorcą stawia formuła PPP.
Małe i średnie firmy często nie myślą globalnie, na 5, 7, 10 lat do przodu. Duża część firm myśli o swojej
strategii na 2-3 lata do przodu. Patrząc po firmach -partnerach, to firmy, które się specjalizowały kiedyś
tylko w imporcie, nagle stały się producenckimi; firmy, które były producenckie, nagle stały się tylko
i wyłącznie importerami; są firmy, które się przebranżowiły z produkcji jednego sprzętu na zupełnie coś
innego; są firmy reklamowe, które produkują teraz sufity podwieszane, są firmy, które wywodzą się
z sanitariatów, a przerzuciły się na przykład na dekorację wnętrz. Wydaje mi się, ale to jest tylko moja
opinia, że dużo firm w ogóle nie ma potencjału, żeby o tym pomyśleć w ten sposób. [PPP, firma mikro,
76]
Mówiąc o przedsiębiorcach małych, średnich, powiedzmy tych „mniejszośrednich”, to tu nie widzę
możliwości, bo to są przedsiębiorcy, którzy budowali swój biznes od podstaw i pilnują każdej złotówki,
którą wydają i podejmują decyzje w sposób zdecydowany, taki uzurpatorski, i tu nie ma żadnego miejsca
na współpracę lokalną moim zdaniem. [PPP, średnia firma, 98]

2.7.

Ocena projektów przez przedsiębiorców
2.7.1. Ogólna ocena projektów

Szkolenia były oceniane przez przedsiębiorców bardzo różnie, ale z dominacją opinii pozytywnych.
Dały się również usłyszeć głosy bardzo krytyczne. Analizując opinie na temat jakości i użyteczności
projektów trzeba mieć na względzie zróżnicowane oczekiwania przedsiębiorców co do udziału w nich.
Pamiętać także należy, że niektórzy przedsiębiorcy znaleźli się na szkoleniach pod wpływem swego
rodzaju presji ze strony organizatorów. Inni liczyli na określone korzyści osobiste, przed innymi
roztoczono korzystne wizje biznesowe, których nie zrealizowano. Te czynniki mogły powodować
rozczarowanie uczestników. Z drugiej strony rekrutacja była prowadzona częściowo w gronie ludzi,
których łączyły różnego rodzaju powiązania (formalne i towarzyskie), co mogło sprawiać, że projektom
wystawiano wysokie oceny. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że wielu badanych nie miało
jasnego celu uczestnictwa w szkoleniach, stąd też trudne do odczytania przez ewaluatorów są
stosowane przez takie osoby kryteria oceny szkoleń. Z tego powodu, a także ze względu na opisaną
wyżej wielokierunkowość oddziaływania mechanizmów zniekształcających ocenę projektów, trudno
jest interpretować uzyskane dane. Trudno też odnieść się do – nielicznych wprawdzie – propozycji
działań usprawniających i formułować na ich podstawie jednoznaczne zalecenia optymalizujące
ewentualne przyszłe projekty. Zwłaszcza że znaczenie miało również to, że projekty nie
zafunkcjonowały w planowanym kształcie. Na przykład dość często wskazywano na potrzebę
pozyskania informacji o większej liczbie przedsięwzięć z zakresu PPP lub zapoznania się z realizacją krok
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po kroku projektu w tej formule. Tego typu oczekiwania były zaspokajane na szkoleniach
dedykowanych, jednak – jak można sądzić – osoby zgłaszające te propozycje z różnych powodów nie
brały w nich udziału.
a) Szkolenia ogólne
Z relacji respondentów wynika, że szkolenia ogólne – zgodnie z założeniami – miały charakter
wprowadzający do tematyki PPP. Pierwszy dzień tych szkoleń dotyczył podstaw prawnych PPP, drugi
– konkretnych przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Jak wynika z wywiadów,
atrakcyjniejszy, bo bardziej praktyczny, dający szansę odniesień do własnej branży czy choćby
własnych doświadczeń respondentów jako użytkowników usług publicznych, był drugi dzień szkoleń.
Trenerzy, bazując na swojej szerokiej wiedzy, poszukiwali przykładów bliskich doświadczeniu
respondentów – z podobnych branż czy bliskich w sensie geograficznym.
Mimo zasadniczo wykładowej formy szkolenia doceniano możliwość interakcji z prowadzącym
i grupą. Trenerzy wręcz do takich interakcji zachęcali i je stymulowali.
Było sporo teorii, potem każdy mógł opowiedzieć o swoim przypadku i porozmawiać z prowadzącym.
[PPP, firma mikro, 92]
Była prezentacja z komputera prowadzona według planu, który miał pan prowadzący, ale jak najbardziej
w dowolnym momencie można było zadawać pytania, wszcząć pewną dyskusję. [PPP, firma mikro, 71]
Ten drugi dzień był fajniejszy, bo tam już robiliśmy przykłady konkretne. Sami mieliśmy też, po kolei,
odpowiadać, co byśmy zrobili w danej sytuacji, coś w ten deseń. [PPP, firma mikro, 81]

Tym, co uczestnikom szczególnie zapadło w pamięć, były przykładowe przedsięwzięcia prowadzone
w formule PPP. Nie wszyscy jednak byli w stanie – często bo blisko dwóch latach od udziału w szkoleniu
– przypomnieć, jakiego rodzaju były to inwestycje. Jednak z całą pewnością ta część szkolenia była
najbardziej ciekawa, pozostawiając trwałe przekonanie, że tego typu przedsięwzięcia na polskim
rynku są możliwe do realizacji, choć nie są zbyt częste.
Dopiero jak na szkoleniu pokazali gdzie, w których miejscach, to ja pierwszy raz usłyszałem, że te zadania
tam były tak realizowane. Widzę, że coś takiego jest.
[PPP, firma mikro, 71]
Wiem, że jedno [przedsięwzięcie PPP] było 50- letnie. Tama lub zapora... nie pamiętam. Pamiętam tylko,
że 50 lat, więcej nie pamiętam. [PPP, firma mikro, 81]
Te przykłady różnych realizacji [najbardziej utkwiły w pamięci]. Co prawda nie z mojej branży, co mnie
tak średnio interesowało, ale to pokazuje, że można. I widziałem zainteresowanie w oczach innych osób,
które brały udział w tym szkoleniu. [PPP, firma mikro, 96]
Utkwiły mi w pamięci te wszystkie prezentacje, które pan mecenas robił, na temat i samej ustawy
o partnerstwie i na temat modeli , sama już tu używam tego słownictwa, bo są dwa różne modele: PPP
oparte na koncesjonowaniu i drugi model, bez koncesjonowania. Było to bardzo dobrze przedstawione,
jakie są różnice i podobieństwa i tę wiedzę mam cały czas. [PPP, mała firma, aktywna na rynku PPP, 86]

Zastrzeżenia, które pojawiały się pod adresem szkolenia ogólnego, wydają się być pochodną dużego
poziomu trudności omawianej problematyki i jej szerokiego zakresu. W przypadku niektórych
uczestników tematyka PPP, przekazywana w ciągu dwóch dni szkoleniowych, powodowała wrażenie
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natłoku informacji, których efektywne przyswojenie przerastało możliwości intelektualne.
O występowaniu tego zjawiska świadczą również przedstawione wcześniej wypowiedzi niektórych
badanych, którzy – nawet po zaliczeniu pełnego programu szkoleń (ogólnych i dedykowanych) – nie
byli w stanie merytorycznie rozmawiać z moderatorem na temat projektu.
Wyszedłem stamtąd z wrażeniem, że było to bardzo merytoryczne. Wręcz aż tak merytoryczne, że jak
jest natłok tej wiedzy, to człowiek przeraża się i przestaje uczestniczyć. Generalnie wyszedłem z opinią,
że to było dobre merytorycznie, ale też nie udało mi się wszystkiego zapamiętać, przetworzyć. Tam
naprawdę wchodziły takie tematy grube, że ja wiedziałem, że ja tego nigdy nie liznę. (…) Dużo było tego
materiału i dla laików, którzy w zasadzie nie mieli wtedy do czynienia z tym, to to jest tak jak ja bym
teraz kazał pani naprawiać komputer albo uczyć się o całej informatyce. [PPP, firma mikro, 93]
Ilość informacji przekazanych w krótkim czasie była tak obfita, że ona przekraczała moje możliwości
poznawcze, więc zmniejszyłbym zakres teoretycznych informacji przekazanych w tak krótkim czasie.
[PPP, mała firma, 84]

Z kolei inni respondenci (nie uczestniczący w szkoleniach dedykowanych) twierdzili, że przekazana
na szkoleniu wiedza była zbyt ogólna i wyrażali potrzebę uzyskania szczegółowych informacji
o sposobie przygotowania i realizacji zamówienia w formule PPP, w wybranych obszarach
branżowych. Jak wspomniano, dokładnie tę potrzebę miało wypełnić szkolenie dedykowane. Trudno
ocenić, czy mieliśmy tu do czynienia z brakiem zaspokojenia potrzeb, a jeśli tak, to z czego ono
wynikało, czy opisane niżej propozycje to jedynie luźne postulaty optymalizujące, wynikające
z przyjęcia przez respondentów sugerowanej im roli „racjonalizatora” projektu.
Dowiedziałem się, co to jest PPP, że jest coś takiego, że można w ten sposób pracować z samorządem,
ale w dwa dni ciężko było dokładnie zorientować się, jak ma wyglądać krok po kroku realizacja zlecenia.
[PPP, firma mikro, 77]
Krótkie, intensywne i, z całym szacunkiem oczywiście, nastawione na to, żeby zrobić swoje zadanie,
zakończyć, wziąć pieniądze i do widzenia. Jakości w tym było niewiele. Poza case study – to było dosyć
ciekawe, a tak to była baza prawna, czyli ważne rzeczy na pewno, ale to można sobie przeczytać. Dużo
było beletrystyki, trochę mało praktyki odnośnie tego, jak to zrobić. [PPP, firma mikro, 79]
[Należało] bardziej szczegółowo omówić jeden taki projekt realizowany. Bo tam były dwa, trzy
przywoływane, ale tak ogólnie, że tu ktoś chciał coś takiego, żeśmy się dogadali, stworzyło się umowę,
później realizacja, umowa długofalowa, dzielenie się korzyściami… Może trzeba by było poświęcić więcej
czasu na omówienie jednego przykładu od początku do końca. I taką rozpiskę, gotowca mieć, co po kolei
musisz robić, żeby dojść do celu. To może byłoby elementem, który by mógł udoskonalić to szkolenie.
[PPP, średnia firma, 85]
Więcej bym czasu poświęcił na warsztaty, które by pokazywały, jak praktycznie zastosować pewne
szczegółowe zagadnienia. Czyli oferta powinna być bardziej skierowana, bardziej szczegółowa, do
wybranych podmiotów zainteresowanych, żeby była bardziej ukierunkowana. [PPP, mała firma, 84]
Trudno byłoby zrobić tych szkoleń dziesięć zamiast jednego, żeby każdy skupił się tylko na swoim
przypadku. To oczywiście byłoby dla każdego najbardziej korzystne, ale też pewnie podniosłoby koszty.
To już byłyby raczej takie konsultacje jeden do jednego niż szkolenie. Inni uczestnicy nie musieliby słuchać
o przypadkach, które ich np. nie interesują. [PPP, firma mikro, 92]

Zdarzały się też opinie odmienne, kwestionujące potrzebę wchodzenia w „szczegóły” konkretnych
inwestycji na wstępnym etapie zapoznawania się z PPP.
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b) Szkolenia dedykowane
W szkoleniach dedykowanych uczestniczyli nieliczni badani. Opinie na ten temat były jednak wyłącznie
pozytywne. Można więc sądzić, że szkolenia dedykowane – gdyby były prowadzone na większą skalę
lub były kierowane do wszystkich osób nimi zainteresowanych – w pełni zaspokoiłyby wyżej opisane
oczekiwania dotyczące bardziej szczegółowej prezentacji konkretnych postępowań. Pozytywne było
również to, że przynajmniej część tych szkoleń prowadzono pod precyzyjnie rozpoznane potrzeby
przedstawicieli określonych branż. Jak wynika z przytoczonych niżej wypowiedzi, szkolenia
dedykowane zawierały w sobie elementy doradztwa, ukierunkowanego na rozpoznanie szans, jakie
PPP może potencjalnie przedstawiać dla każdego z uczestników.
Prowadzący starał się nas tym zainteresować. Pokazywał szanse, możliwości, było dużo przykładów. Nie
było to suche szkolenie tylko i wyłącznie. Dużo było przykładów takich z życia, co zostało zrobione, jak to
można było zrobić. Dużo było ćwiczeń w postaci takiej, że szukamy sobie pomysłów, wymyślamy sobie
pomysły na coś takiego. [PPP, firma mikro, 76]
Były osoby z różnych firm, nie tylko zajmujących się stricte budownictwem, ale firm
z „okołobudownictwa”. Na koniec było coś w rodzaju warsztatów, na których mogliśmy omawiać
konkretne przykłady konkretnych postępowań z naszej branży, nawet naszej firmy – mogłam po prostu
wziąć z postępowania, w którymi braliśmy udział bądź zastanawialiśmy się, czy wziąć udział,
memorandum informacyjne, które jest pierwszym dokumentem, który wychodzi ze strony podmiotu
publicznego, który planuje PPP, i na podstawie tego memorandum mogliśmy omówić na zajęciach, w jaki
sposób powinniśmy w tym postępowaniu działać, co by było dla nas najbardziej korzystne. [PPP, mała
firma, aktywna na rynku PPP, 86]

Pozytywnie wypowiadano się również na temat podejmowanych na szkoleniu zagadnień dotyczących
budowy konsorcjum na potrzeby realizacji PPP.
Było ćwiczenie praktyczne, w jakiś sposób połączyć siły, żeby pozyskać partnera do konsorcjum, które
mogłoby występować wspólnie, jeżeli chodzi o przetargi. [PPP, firma mikro, 74]

c) Zakres tematyczny szkoleń
Większość badanych przedsiębiorców nie miała żadnej wiedzy na temat PPP, w związku z czym trudno
oczekiwać od nich co do zakresu tematycznego szkoleń. Tego typu uwagi zgłosiła tylko jedna firma,
aczkolwiek najbardziej spośród badanych doświadczona w PPP – aktywnie działająca na tym rynku
(realizująca jedną umowę i starająca się kolejne). Zastrzeżenia dotyczyły braku w programie szkolenia
zagadnienia stanowiącego duże wyzwanie w projektach PPP, a mianowicie modelu finansowania
inwestycji. Postulowano też wprowadzenie tego tematu również do programu szkoleń dla
samorządowców. Z całą pewnością jest to potrzeba firm już działających na tym rynku lub planujących
(realnie, a nie tylko deklaratywnie w bliżej nieokreślonej przyszłości) udział w przedsięwzięciu PPP. Jak
wynika z wywiadu z przedsiębiorcą planującym poważnie wejście na ten rynek (poprzez złożenie oferty
w postępowaniu), kwestia zapewnienia finansowania, znalezienia partnera finansowego jest bardzo
ważna, a jej niepomyślne rozwiązanie zmusi do wycofania się z udziału w postępowaniu.
Uważam, posiadając doświadczenie w projektach PPP, że instytucje szkolące, przekazujące informacje
jakiekolwiek na temat PPP do sektora publicznego, bo to tam jest problem, nie u nas, nie informują
podmiotów publicznych o wszystkich tych aspektach finansowych. Nie przyjmują w żaden sposób od nas
argumentów dotyczących naszej kondycji finansowej pod kątem realizacji projektu PPP. I z całym
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przekonaniem, jeżeli sektor publiczny nie będzie podchodził przychylnie do zmiany modelu finansowania
w projektach PPP, to tych projektów będzie coraz mniej, PPP nie będzie się rozwijało i dużo inwestycji,
które mogłyby zostać zrealizowane w ten sposób, najzwyczajniej w świecie nie wystartuje, bo my - sektor
prywatny - nie jesteśmy tym przysłowiowym świętym Mikołajem, my nie mamy w szafie tyle pieniędzy,
żeby pobudować 10 basenów w Polsce i czekać na te pieniądze. My musimy mieć te wierzytelności
zabezpieczone. Inaczej te projekty realizowane nie będą. Sektor publiczny w żaden sposób nie jest
przygotowany do praktycznych aspektów finasowania projektów PPP. Ja muszę mieć zabezpieczenie
kredytu na budowę basenu, bo jeżeli takiego nie będzie, to pobudujemy dwa baseny w Polsce w formule
PPP, zamkniemy firmę i wszyscy pójdziemy do domu, bo nie będziemy mieli żadnej płynności
finansowej.(…) Na tym szkoleniu nie było kwestii finansowania, jakie są w ogóle te modele finansowania.
Swoją wiedzę na temat tych modeli zaczerpnęłam z praktyki. Kiedyś mieliśmy spotkanie z
przedstawicielami banku i dopiero tutaj, w tej rozmowie, byłam w stanie sobie usystematyzować tę
wiedzę. [PPP, mała firma, aktywna na rynku PPP, 86]

d) Praca trenerów
Praca trenerów była opisywana w samych superlatywach. W taki sposób wypowiadały się również
osoby, które formułowały przedstawione wyżej uwagi krytyczne na temat samego szkolenia i jego
programu. Chwalono przygotowanie merytoryczne trenerów, uzyskane w wyniku praktyki, udziału
w projektach z zakresu PPP w roli doradców – był to szczególnie często podkreślany element, dzięki
któremu przedsiębiorcy mieli wrażenie kontaktu z osobami, które wiedzą, o czym mówią. Również
kompetencje miękkie i umiejętności dydaktyczne trenerów pozostawały bez zarzutu. Trenerzy byli też
otwarci na poszkoleniowe kontakty z uczestnikami i spełniali ich dodatkowe prośby (np. przekazano
wzory umów PPP uczestniczącej w szkoleniu kancelarii prawnej czy odpowiadano na pytania nie
związane bezpośrednio z PPP). Chociaż w projektach były elementy, które można uznać za obniżające
rangę projektu (bardzo małe grupy szkoleniowe, przekładane terminy itp.), to jakość trenerów z całą
pewnością do nich nie należała. Można wręcz sądzić, że była to najmocniejsza strona projektów.
Absolutny praktyk, był kompetentny. Prowadzi takie projekty, jest prawnikiem i zna zastosowanie prawa,
ponieważ koordynuje projekty. [PPP, firma mikro, 75]
Dla niego powiedzenie tego samego tematu drugi raz jest niemożliwe. Zawsze coś ubarwi, doda. On jest
bardzo blisko w innych realizacjach PPP w Polsce. Po prostu zaraża nas tym. (…) [Imię] jest praktykiem.
On nam to wszystko na przykładach praktycznie przedstawiał. (..) Dał wszystkim numer telefonu, zaprosił
do dialogu, do rozmowy, powiedział, że pomoże zainteresowanym. [PPP, firma mikro, 100]
Ten pan miał bardzo wysokie kompetencje. Jeden z nielicznych, którego warto było posłuchać. Dużo
miał do powiedzenia, bo wiedzę miał ogromną. Jakbyśmy chcieli, to byśmy trzeci dzień poświęcili na to,
w jaki on sposób tworzy umowy. [PPP, firma mikro, 81]
Miałam wrażenie, że jest to osoba doświadczona, z dużą wiedzą, potrafiąca odpowiednio sformułować
myśli. Bardzo dobrze do mnie trafiały treści z tych wypowiedzi. Były pytania, były rozmowy, były
odpowiedzi, były też pytania od prowadzącego do uczestniczących, jak zrobiliby to czy tamto. [PPP, mała
firma, aktywna na rynku PPP, 86]

e) Warunki lokalowe/kwestie logistyczne
Opinie na temat warunków lokalowych i kwestii logistycznych nie były centralnym przedmiotem
badania. Jednak bazując na opiniach przedsiębiorców można stwierdzić, że zapewniono właściwe
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warunki do realizacji szkoleń. Nie odnotowano – z jednym wyjątkiem94 – uwag krytycznych na temat
sal wykładowych, wyżywienia, możliwości dojazdu na miejsce szkolenia.
f)

Odpłatny udział w projekcie

Podobnie jak w przypadku projektów dotyczących zamówień publicznych konieczność uiszczania
częściowej opłaty za udział w projekcie nie była problemem dla uczestników szkoleń. Pamiętać
jednak należy, że opinie te pochodzą od tych, którzy zdecydowali się uczestniczyć w szkoleniu i byli
w stanie ponieść tę kwotę. Nie mieliśmy natomiast kontaktu z osobami, które z powodu odpłatności
nie wzięły udziału w szkoleniu – według wcześniej cytowanych opinii trenerów i kierowników projektu
takie zjawisko również miało miejsce.
Przez uczestników szkoleń kwota odpłatności nie była uważana za wysoką. Niektórzy przedsiębiorcy
twierdzili, że w relacji do jakości usługi szkoleniowej była to wręcz kwota wręcz niska, bo tego typu
usługi są na rynku dużo droższe.
To było na pewno mniej niż tankowanie baku w samochodzie. W skali obrotu firmowego w ogóle nie
bolało. [PPP, firma mikro, 76]
Nie była to duża suma. Czasami są szkolenia mniej przydatne i o wiele więcej kosztują. [PPP, firma mikro,
97]
Jak jest coś nie zapłacone, to jest niedocenione. To było wysokie dofinansowanie, więc ta opłata była
symboliczna, można śmiało powiedzieć, że wystarczyła ta opłata na zorganizowanie obiadu i wejściówki.
Za taki poziom wiedzy, który dostaliśmy, to są śmieszne pieniądze. [PPP, firma mikro, 100]

Dostrzegano różne zalety odpłatności. Podobnie jak uczestnicy projektów dotyczących zamówień
publicznych, badani uważali, że element płatności zmienia na korzyść postrzeganie jakości
oferowanych usług. Pojawiały się również opinie, że wniesienie opłaty mobilizuje do uczestnictwa
w projekcie, choć w pojedynczych przypadkach wyrażano odmienne stanowiska – że wysokość opłaty
była zbyt mała, aby skutecznie pełnić funkcję mobilizującą.
Jeżeli robi się zupełnie bezpłatnie, to często te szkolenia są traktowane po macoszemu na zasadzie, że
może są mniej warte niż te, które są chociaż odrobinę płatne. [PPP, firma mikro, 78]
Jak jest wszystko dofinansowane, to człowiek tego nie szanuje i połowa ludzi potem nie przychodzi.
Chyba że karę trzeba zapłacić za to, jak ktoś nie przychodzi. Jak już jest dofinansowanie, to powinno się
karę płacić wtedy, jak ktoś nie przychodzi. [PPP, firma mikro, 81]
To było coś w granicach 100 złotych. Jak jeden dobry obiad. (…) Ta odpłatność nie jest duża. Jeżeli ktoś
zapłaci, ale nie będzie miał czasu, bo będzie miał inne rzeczy, to i tak nie przyjdzie. To nie jest bariera,
żeby nie przyjść. [PPP, firma mikro, 71]

Przede wszystkim jednak uznawano, że konieczność uiszczenia opłaty pełni funkcję selekcyjną –
powoduje, że potencjalny uczestnik szkolenia rozważy gruntownie zasadność swojego w nim udziału,
dzięki czemu w składzie grup szkoleniowych będzie mniej osób „z przypadku”. Choć nie zgłoszono w tej
94 Szkolenie odbywało się w spółdzielni społecznej i obecne były w trakcie jego trwania osoby nie będące uczestnikami procesu

szkoleniowego.
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sprawie żadnych kontrargumentów, to warto zauważyć, że funkcja selekcyjna współpłacenia za udział
w szkoleniu jest również – podobnie jak funkcja mobilizująca – powiązana z wysokością opłaty (opłata
może być zbyt mała, aby pełnić funkcję selekcyjną, zwłaszcza gdy w podejmowaniu decyzji o udziale
rolę grają również inne okoliczności, np. powiązania biznesowe i towarzyskie). Wydaje się zresztą, że z
osłabieniem roli selekcyjnej właśnie w wyniku niezbyt wysokiej opłaty wstępnej mieliśmy do czynienia
w analizowanych projektach.
To nieduża kwota. Ja myślę, że „nie ma nic za darmo”, więc to powinno być jak najbardziej płatne, bo
wtedy bardziej to działa wybiórczo, idzie ten, kto jest naprawdę tym zainteresowany. A jeśli jest
bezpłatne, to pójdzie ktoś, żeby zrobić tłum, a niewiele z tego będzie wynikać. [PPP, mała firma, 84]
[Współfinansowanie] w minimalnym stopniu powinno być. Weryfikuje potrzebę. Niedużo, ale żeby
przynajmniej ktoś się zastanowił, czy na pewno potrzebuje? [PPP, firma mikro, 72]

g) Formalności związane z przystąpieniem do projektu
Mimo że realizatorzy projektów uskarżali się na nadmiar formalności związanych z przystąpieniem do
projektu i traktowali je jako barierę w rekrutacji lub okoliczność budującą niekorzystny klimat wokół
projektu, to wśród badanych uczestników szkoleń takie skargi (wyrażane spontanicznie) były
odosobnione, przy czym frustrację budził przede wszystkim brak wsparcia przy wypełnianiu
dokumentów.
Zostały rozdane jakieś dokumenty bardzo obszerne, które trzeba wypełnić, żeby spełnić wymagania PARP
i inne. I nikt nie potrafił wytłumaczyć, co tam ma być napisane, co ja mam odhaczyć. Osoba, która to
rozdawała, nie wiedziała, co to są za papiery. Ona ma rozdać i zebrać. Powiem tyle, że tam była pewna
umowa, którą miałem podpisać. „A w jaki sposób druga strona podpisze tę umowę? – „Ja nie wiem” –
„To może ktoś do mnie zadzwoni?” – „Nie, ale dam panu numer. Zadzwoniłem tam. „Proszę pana, my
tylko organizujemy szkolenia, my nie wiemy, co tam jest.” [PPP, firma mikro, 75]

2.7.2. Efekty udziału w projektach
Projekty dotyczące PPP miały za zadanie przekazanie przedsiębiorcom wiedzy na temat nowego
potencjalnego obszaru działalności, jakim jest PPP. Dzięki temu mieli oni uzyskać przewagę nad
konkurencją, która – nie uczestnicząc w szkoleniach – ze względu na barierę wiedzy i kosztów
doradztwa prawnego wolniej rozpoznaje szanse, jakie niesie rynek PPP. Ponadto oczekiwano, że udział
w projektach zbuduje w przedsiębiorcach postawę otwartości (zainteresowania) wobec
niedostępnego dla nich wcześniej rynku PPP. Docelowo i raczej w perspektywie długofalowej
uczestnicy projektów mieli uczestniczyć w przedsięwzięciach realizowanych w formule PPP w roli
partnerów prywatnych.
Cele te zostały zrealizowane tylko w pewnym zakresie. Główną przyczyną tego stanu rzeczy były
problemy rekrutacyjne wynikające z braku zainteresowania MŚP problematyką PPP, skutkujące
otwarciem projektów na uczestników nie spełniających kryteriów ścisłej grupy docelowej.
W pojedynczych przypadkach (osób, z którymi merytoryczna rozmowa o projekcie i jego przedmiocie
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była bardzo trudna, o czym już wspominano) można wręcz mówić o całkowitym braku efektów95.
Należy jednak podkreślić, że przy założeniu udziału w projektach uczestników o wysokim stopniu
motywacji i zainteresowania tematyką PPP miały one wszelkie szanse, aby postawione cele
realizować – w rozumieniu ich zdolności/potencjału wywoływania oczekiwanych efektów (choć nie
na poziomie zaplanowanych wskaźników, bo te były za wysokie). Tezę tę potwierdzają nieliczne
przypadki badanych wykazujących zainteresowanie PPP i rzeczywistą motywację biznesową, co
najmniej do dokonania oceny potencjału PPP, o czym dalej mowa. Koniecznym warunkiem zaistnienia
oczekiwanych zmian była również adekwatność między profilem działania firmy a profilem dostępnych
przedsięwzięć PPP.
Niekwestionowanym efektem uczestnictwa w projektach było nabycie przez przedsiębiorców wiedzy
na temat podobszaru zamówień publicznych, jakim jest PPP. Przy czym, ze względu na problem
rekrutacyjny i jego skutki, wiedza ta – zwłaszcza po upływie długiego czasu – to raczej świadomość, że
istnieje taka forma współpracy publiczno-prywatnej jak PPP i ogólne wyobrażenie, na czym to ona
polega.
Wyciągnąłem z tego ogólne spojrzenie na temat, na problem. W razie potrzeby wiem, o czym się mówi i
wiem, do kogo uderzyć, jeżeli będę potrzebował pomocy. [PPP, średnia firma, 85]
Nie miałem oczekiwań, a największy sukces jest taki, że dowiedziałem się w ogóle o takiej formule, bo
nie wiedziałem wcześniej o niej. Jak gdyby to jest temat do rozważenia, pewnie w przyszłości. Że można
coś takiego zrobić. Ale nie mam w głowie jakiegoś swojego pomysłu na takie PPP. [PPP, mała firma, 94]
Po dwóch dniach szkolenia człowiek nie ma wiedzy nie wiadomo jakiej, bo do tego trzeba praktyki, ale
informacje, które chciałam uzyskać, podstawowe, nawet więcej niż podstawowe, uzyskałam. [PPP, firma
mikro, 81]
Przede wszystkim zdobyłem pewną wiedzę na temat PPP. Wyszedłem z przekonaniem, że w tym
mechanizmie jest pewien potencjał, który warto wykorzystywać. [PPP, firma mikro, 73]

Warunkiem zaistnienia dalszych oczekiwanych efektów projektów, takich uzyskanie przewagi
konkurencyjnej i otwarcie się na rynek PPP (które można rozumieć jako zainteresowanie tym rynkiem
lub – w wariancie najbardziej oczekiwanym – jako wejście na ten rynek) jest jednak nie tyle nabycie
wiedzy, co jej wykorzystanie w praktyce. Wyniki ewaluacji on-going pokazały, że wiedza uzyskana
w trakcie szkoleń jest wykorzystywana przez co drugiego uczestnika projektów, a zatem niezbyt często,
niekiedy bez zamiaru własnego uczestnictwa w przedsięwzięciu PPP. Prawie połowa badanych w
ewaluacji on-going stwierdziła, że nie będzie w ich przypadku możliwości wykorzystania tej wiedzy w
praktyce.
Niniejsze badanie jakościowe ujawniło kilka możliwych scenariuszy zastosowania wiedzy pozyskanej
w wyniku udziału w projektach.
a) Nabycie wiedzy o PPP przy braku możliwości jej wykorzystania
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Może to wynikać z nietrafnej rekrutacji, ale też z innych czynników, np. zbyt małych kompetencji do przyswojenia
uznawanej za trudną tematyki PPP.
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Analizując wypowiedzi niektórych respondentów można wątpić, czy świadomość istnienia PPP,
a nawet głębsze zrozumienie tej idei, zostaną przez nich kiedykolwiek wykorzystane. Niektórzy
badani (często były to osoby reprezentujące kategorię doradców biznesowych) wprost zwracali
bowiem uwagę na brak możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w swojej działalności. Inni, nawet
jeśli deklarowali jej potencjalne wykorzystanie w przyszłości, brzmieli niezbyt przekonująco. Dobrym
wskaźnikiem użyteczności pozyskanej wiedzy wydaje się być również sposób „zagospodarowania”
otrzymanych materiałów szkoleniowych – w przypadku większości respondentów „lądowały” one
w najlepszym przypadku w przysłowiowej szafie.
To było jednorazowe. Po prostu posłuchałam, w zasadzie przyznam się szczerze, że nasza firma nie
znalazła takiej możliwości, żeby w tej chwili coś z tego wykorzystać. (…) Mam firmę konsultingową,
więc to partnerstwo dotyczy mnie pośrednio, bo ja mogę tylko spróbować rozmawiać z moimi klientami,
którzy chcieliby wejść w taki projekt. [PPP, firma mikro, 78]
Poszłam bardziej z ciekawości, zaznajomienia się, co to jest, koleżanka mi powiedziała, że to jest
związane z zamówieniami publicznymi. Natomiast do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby to wykorzystać.
[PPP, firma mikro, 83]
Dostałem pendriva. Nie chcę kłamać, że go przeglądałem. [PPP, mała firma, 94]
To szkolenie odbyło się już jakiś czas temu i... no jakoś tak, na razie przynajmniej, nie przydało się tak
jakby nic. [PPP, firma mikro, 95]
W gruncie rzeczy nie rozpatrywałam tego jeszcze. Nie szukałam. Nie mam czasu. Dopiero zatrudniłam
osoby do siebie do biura. Powoli, gdy już taki chaos w biurze mi przeminie, na pewno będę szukała,
patrzyła, oglądała. (…) Nie przeglądałam bardzo [materiałów szkoleniowych], ale mam. Nie wyrzuciłam,
to już jest duży plus. Czasami po niektórych szkoleniach, jak szkolenie było naprawdę okropne, te
książeczki, wszystko ląduje w śmietniku, bo jakie szkolenie, takie i książki. [PPP, firma mikro, 97]

Niektórzy respondenci wprost przyznawali, że – nie znajdując możliwości wykorzystania w praktyce
zdobytej wiedzy – szkolenie należy ocenić jako bezużyteczne. Taka bezpośredniość wymagała jednak
pewnej odwagi, stąd też zdobywali się na nią nieliczni. Częściej mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem
odwrotnym – mało udanymi próbami prezentowania efektów edukacyjnych projektów, w sytuacji
gdy prawdopodobnie wystąpiły one w niewielkim zakresie lub utraciły swoją trwałość w wyniku
niestosowania pozyskanej wiedzy. Mimo że otwarcie o niewielkiej lub zerowej użyteczności szkoleń
mówili pojedynczy respondenci, takie oceny mogły być udziałem znacznie większej liczby
przeszkolonych przedsiębiorców.
Dużo było takich rzeczy czysto merytorycznych, o których trzeba pamiętać, wiedzieć. Jeżeli ktoś z tym
obcuje, to sobie radzi, ale jeżeli nie, to gorzej.
Czyli zapomniał Pan te informacje?
Tak. Zdecydowanie. [PPP, firma mikro, 93]
Posiedziałem, kawę wypiłem, ciasta zjadłem i dostałem trochę papierów. 90% rzeczy już wyleciało mi
z głowy. (…) Papiery są takie, że sobie każdy znajdzie w Internecie, czy one jednak mają jakąś inną, lepszą
wartość? Jeśli bym tak dobrze pogrzebał, to pewnie bym znalazł te wszystkie informacje. Tu mam w
jednym miejscu i to jest ten plus. (…) Nie chodzi o pieniądze czy o czas, tylko o to, że to było
bezproduktywne po prostu. Ta współpłatność jest jak najbardziej zrozumiała. Mógłbym nawet całość
pokryć, jeśli rzeczywiście ta inwestycja by się zwróciła. Natomiast tutaj to pieniądze wyrzucone w błoto,
jakie by one nie były. [PPP, firma mikro, 79]

126

Opisane wyżej przypadki respondentów, którzy nabyli wiedzę o PPP, ale nie zamierzają jej
wykorzystywać, każą wątpić w to, czy wiedza ta może się stać – zgodnie z założeniami Działania 2.2 –
źródłem jakiekolwiek przewagi konkurencyjnej. Stawianie znaku równości między nabyciem wiedzy
i nabyciem przewagi na rynku wydaje się w tych przypadkach dalece niezasadne. W tej zatem grupie
respondentów – stanowiącej, jak można sądzić, znaczną część uczestników szkoleń – nie doszło więc
raczej do wystąpienia oczekiwanych efektów, choć niewątpliwie świadomość istnienia PPP wzrosła.
b) Nabycie wiedzy o PPP z możliwością jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości
Częste były również przypadki respondentów, którzy nie wykluczali – przynajmniej deklaratywnie –
możliwości potencjalnego wykorzystania pozyskanej wiedzy. Były to w większości firmy działające
w obszarach, w których mogą pojawić się inwestycje w formule PPP, związane z szeroko rozumianym
budownictwem. Decyzję o podjęciu konkretnych działań na rynku PPP przedsiębiorcy uzależniali
jednak od innych czynników – najczęściej od pojawienia się odpowiednich przedsięwzięć, pozyskania
partnera finansowego, utworzenia zespołu. Możliwości wykorzystania wiedzy o PPP w przyszłości nie
wykluczali również niektórzy doradcy biznesowi. Choć poniższe deklaracje mogły być składane na
wyrost (dla wykazania sensu projektów i własnego w nich uczestnictwa), to można przyjąć, że –
niezależnie od dalszych działań na rynku PPP – w tej grupie respondentów pojawiła się elementarna
otwartość na ideę PPP.
To, co usłyszałem, otworzyło mi spojrzenie na ten problem. Takie ogólne spojrzenie jak najbardziej dało,
natomiast do realizacji konkretnego działania trzeba by i tak zespół zbudować. [PPP, średnia firma, 85]
Głównym efektem jest wiedza, że istnieje możliwość wspólnej realizacji jakiegoś projektu publicznoprywatnego, to jest ogólna wiedza. Żeby to później wykorzystać w praktyce, trzeba determinacji, jeżeli
inicjatywa wypływa ze strony inwestora prywatnego, to raczej, według mojego doświadczenia, nie
dojdzie do realizacji tego zadania, trzeba raczej czekać na inicjatywę z drugiej strony i do tego się
dopasować i zaproponować swoją usługę. [PPP, mała firma, 84]
Nie ma tych zleceń, więc ciężko mi mówić o korzyściach, ale na pewno jest chęć, narobiliśmy sobie smaka.
Jakby się coś pojawiło, to byśmy szukali, drążyli, myśleli, żeby się załapać na jakiś projekt, więc jest
większe zainteresowanie. [PPP, firma mikro, 96]
Przede wszystkim wiem, że coś takiego istnieje. Znam ogólną zasadę, na jakiej to funkcjonuje i jak to
można wykonać. Dysponuję materiałami, do których mogę wrócić, jeżeli bym kiedyś chciał z jakimś
partnerem realizować coś takiego. Moją rolą jest proponowanie rozwiązań firmie prywatnej, szukanie
dla niej rynku, szukanie dla niej projektów i później ich realizowanie. [PPP, firma mikro, 76]

c) Nabycie wiedzy o PPP prowadzące do negatywnej oceny potencjału tego rozwiązania
Dość często w wyniku udziału w szkoleniach przedsiębiorcy dochodzili do wniosku, że PPP nie jest
atrakcyjną dla nich formułą. Wskazywano na różne uzasadnienia takiej oceny:


Niedopasowanie branżowe obszaru działalności respondenta (IT) i realizowanych w Polsce
przedsięwzięć PPP;
Na pewno ubogaciło moją wiedzę to szkolenie, ale czy mi pomoże? Raczej nie. To jest szkolenie dla firm
wod-kanowskich, ochrony środowiska, deweloperów. To jest moim zdaniem ta branża. To nie jest moja
branża z tego, co zrozumiałem z PPP i z realizowanych projektów. [PPP, firma mikro, 77]
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Negatywny wizerunek sektora publicznego – nadmierny formalizm, proceduralizm;
Nie zdarzyło się, żebym dotąd poczuł potrzebę skierowania swojej uwagi na sektor zamówień publicznych
lub PPP, uczciwie mówię, z tego tytułu, że właściwie 100% moich możliwości i mocy przerobowych w tym
momencie jest na rynku komercyjnym i widzę tam bardzo szerokie możliwości. A praca z urzędami
publicznymi jest trudniejsza proceduralnie i wszystko jest trudniejsze. [PPP, firma mikro, 76]



Brak kapitału;
Wiem, że w takie przedsięwzięcie nie mam nawet szans wejść, chociażbym chciał. Nawet nie wiem, czy
tacy wielcy jak Kulczyk świętej pamięci w coś takiego wchodzą, czy oni już budują swoje rzeczy.
Prawdopodobnie jest ta granica kapitału, dla której się nie opłaca wchodzić. To są takie granice, że ktoś
jest za biedny, żeby wejść. Ktoś ma na tyle wolnego kapitału, że wchodzi, a ci więksi to już robią sami
takie przedsięwzięcia na swój koszt. Pomoc państwa jest im wtedy do niczego nie potrzebna. [PPP, mała
firma, 88]



Brak opłacalności;
Doszedłem do wniosku, że nie za bardzo to ma jakiś większy sens dla naszej firmy. Wiąże się to z naszej
strony z dużymi nakładami i z nie do końca pewnymi zwrotami albo rozłożonymi na 10, 20 lat. Bo jeżeli
miasto ma jakiś niszczejący szpital, a firma ma go wyremontować za 50 milionów i potem przez kolejne
30 lat odzyskiwać ten wkład, to może są jakieś inne na rynku lepsze inwestycje. (…) Na razie się nie
interesujemy. Mamy za dużo pracy. Ale może w przyszłości. [PPP, mała firma, 94]



Nieudana próba zainteresowania samorządu terytorialnego przedsięwzięciem PPP;
W jakiś sposób mnie to zainteresowało wtedy, jak byłem na tym szkoleniu, chciałem to przełożyć na
swoje potrzeby, ale mi się nie udało. Teraz ostatnio, tak samo, tutaj z Miastem zaczęliśmy rozmawiać
na temat budowy jakichś wspólnych parkingów ogólnie dostępnych, jednak ta obawa urzędników przed
zarzutami o korupcję spowodowała, że te rozmowy zostały absolutnie zarzucone. Zarzuciliśmy ten temat
i nie będziemy budować parkingów ogólnodostępnych, które by obsługiwały i nas i miasto przy okazji.
[PPP, mała firma, 84]

d) Nabycie wiedzy o PPP i jej stosowanie w praktyce
Tego typu rezultaty udziału w szkoleniach, polegające nie tylko na pozyskaniu wiedzy, ale i na jej
wdrożeniu do praktyki biznesowej, to najbardziej pożądane efekty Działania 2.2. Nie były one jednak
zbyt częste.
Tylko jeden przedsiębiorca spośród badanych w wyniku udziału w szkoleniu podjął realne działania
na rynku PPP (systematyczne śledzenie postępowań, złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniach). Do zaistnienia tego korzystnego rezultatu przyczynić się mogło wiele innych
czynników sprzyjających. Firma działała aktywnie (wyłącznie) na rynku zamówień publicznych
i powstała z zamiarem obsługi tego rynku, w branży oświetlenia zewnętrznego, w której postępowania
PPP są prowadzone. Właściciel firmy to doświadczony przedsiębiorca, osoba o szerokich horyzontach
i proaktywnym podejściu do prowadzenia biznesu, mająca świadomość istnienia PPP jeszcze przed
udziałem w projekcie, o dużej motywacji pozyskania wiedzy na temat PPP, inicjator pomysłu na
realizację szkolenia dedykowanego dotyczącego jego branży.
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Śledzimy to. Nawet złożyliśmy do dwóch postępowań wnioski o dopuszczenie, ale to idzie tak wolno, że
nie wiem, na jakim to jest etapie. Nie było jeszcze żadnego spotkania. Jesteśmy w jednym albo w dwóch
na Pomorzu, ale ten zamawiający wcale się nie spieszy z takimi postępowaniami. To wszystko bardzo
długo trwa. (…) Z tego, co wiem, potem będą jakieś spotkania między innymi w zakresie umowy i bez
prawnika to się nie da. (…) Powoli coś się zaczyna zdarzać, tak. Gminy same z siebie też tą drogą idą.
[PPP, firma mikro, 71]

Bardzo pozytywne efekty udziału w szkoleniu odnotowała także firma już obecna na rynku PPP – z całą
pewnością doszło w niej do wzrostu profesjonalizacji działania zespołu obsługującego PPP,
a deklarowane korzyści są tu podobne jak w przypadku najbardziej aktywnych uczestników rynku
zamówień publicznych w projektach typu 2: wzrost wiedzy, wzrost rutyny i pewności siebie związany z
wykorzystywaniem wiedzy w praktyce, nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji,
opiniowania/przygotowywania umów, wzrost efektywności pracy zespołu ds. PPP.
Zdecydowanie wiedza się zwiększyła po odbyciu tego szkolenia. Koleżanka, która pracuje
w zamówieniach publicznych, zgłaszała, że kompletnie nie ma pojęcia, o co chodzi z tym PPP. Po
szkoleniu już ta ogólna orientacja się pojawiła, przekazała mi, że rozumie w końcu, o co chodzi. Ja też
miałam pojęcie tylko ogólne, nie brałam wcześniej udziału w realizacjach, ani w postępowaniach tego
typu, więc wiedza była niska. Natomiast po szkoleniu na pewno skoczyła na wyższy poziom. (…)
W tamtym okresie zaczęłam mieć więcej do czynienia z tym, więcej umów czytałam, jeździłam na PPP,
na rozmowy, więc ta wiedza się u mnie rozwijała, ale były obawy, że coś przeoczymy, a jednak jest to
umowa wiążąca na długie lata i kiepsko by było, gdyby się okazało, że coś przeoczyłam. Ale teraz czuję
się zdecydowanie pewniej, nie powiem jeszcze, że jestem ekspertem od PPP, ale już czuję temat i to
szkolenie mi naprawdę bardzo pomogło. (…) Z każdym postępowaniem ta moja wiedza się pogłębia,
praktyka jest bardzo ważna, bo wiadomo wtedy, na co zwrócić uwagę, o co pytać. Nawet druga strona
może nie mieć świadomości, bo oni zazwyczaj robią jedno PPP, a my jak jeździmy po tych gminach, po
raz któryś z rzędu, bardziej wiemy, o czym rozmawiać, o co pytać. (…) Po prostu posiadam umiejętności,
które realnie wnoszę do tej firmy, jeżdżę na negocjacje, opiniuję projekty umów, udzielam odpowiedzi
kolegom na ich wątpliwości dotyczące PPP, także realnie jest to widoczne. [PPP, mała firma, aktywna na
rynku PPP, 86]

2.8.

Ocena projektów przez ich realizatorów

Projekty realizowane były pod znakiem opisanych wcześniej problemów rekrutacyjnych – to one
wysunęły się na pierwszy plan, wpływając na niektóre aspekty merytoryczne.
a) Kształt projektu
Już na podstawie samych założeń dotyczących kształtu projektów można było przewidywać, że
szczególnie trudny do realizacji będzie komponent szkoleń dedykowanych, wymagających od ich
uczestników – przynajmniej w założeniach – rzeczywistego (a nie tylko teoretycznego/potencjalnego)
zainteresowania konkretnymi przedsięwzięciami realizowanymi w formule PPP. To przypuszczenie
okazało się słuszne.
Generalnie jednak w ocenie realizatorów projektów wprowadzony przez PARP podział na szkolenia
ogólne i dedykowane był uzasadniony.
Szkolenia ogólne miały służyć zapoznaniu uczestników z podstawową wiedzą na temat PPP. W sytuacji
ciągle jeszcze małej liczby postępowań realizowanych w formule PPP (i tym samym małej wiedzy na
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ten temat wśród przedsiębiorców) wsparcie adresowane było zasadniczo do MŚP, które nie miały
doświadczeń z PPP i poprzez udział w szkoleniu miały dopiero być do tego przygotowywane.
Szkolenia dedykowane miały za zadanie przygotować MŚP do udziału w konkretnych planowanych
do realizacji postępowaniach PPP. Przybliżały one uczestnikom praktyczne aspekty PPP za pomocą/na
przykładzie konkretnych postępowań realizowanych w branży adekwatnej do profilu działalności
uczestników i – jak wynika z wcześniejszych analiz – rzadko kiedy przygotowywały do startu w tych
konkretnych postępowaniach.
Ta forma szkolenia, czyli wiedza bardziej ogólna i wiedza pogłębiona, prace na konkretnym przypadku,
to jest odpowiednia forma wsparcia dla tematyki PPP. [PPP, kierownik projektu, 03]
Podział na szkolenie ogólne i dedykowane ma bardzo duży sens, bo założenie jest takie, że najpierw oni
muszą złapać bakcyla, zrozumieć, o co chodzi, a później część z nich będzie chciała poznać temat bardziej
szczegółowo. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
Wydaje mi się, że szkolenia ogólne i dedykowane dla tych ludzi stanowiły integralną jedność.
Wprowadzenie teoretyczne, a później można było popróbować, porozmawiać, poćwiczyć na prawie
żywym organizmie na podstawie tych przykładów. [PPP, trener, 03]

Gdyby były ku temu warunki, przynajmniej większość firm powinna zdaniem beneficjentów przejść
przez obydwa rodzaje szkolenia. Jedynie długi czas ich trwania stanowił przeszkodę w rekrutacji.
Realizatorzy doświadczali więc permanentnie sytuacji, gdzie „dbałość o program” ograniczała zdolności
realizacyjne. Łatwiej było rekrutować uczestników na szkolenia ogólne, bo nie były one bezpośrednio
zależne od aktywności podmiotów publicznych i wymagały jedynie ogólnego (potencjalnego)
zainteresowania problematyką PPP. Trwały one również krócej niż blok łączący obydwa moduły
szkoleń.
Przedsiębiorcy i pracownicy tłumaczą się, że nie mają czasu na szkolenia, więc łatwiej było nam
zrekrutować na szkolenia ogólne, a trudniej na szkolenia i ogólne i dedykowane lub na szkolenia
dedykowane. Sam czas trwania tych szkoleń bardzo często był zaporą. W zasadzie w większości
uczestników mieliśmy na szkoleniach ogólnych. [PPP, kierownik projektu, 03]
Po to były dedykowane, że jak się zbliża jakieś postępowanie, a wiemy o tym, bo samorządy się chwalą,
robią testy rynku czasem, to wtedy szukamy ludzi z konkretnych branż. Np. idzie postępowanie wod-kanowskie, to szukamy tych od wod-kanu. Mówię: „przyjedźcie, opowiem wam o konkretnym dealu, może
między wami są ludzie, którzy chcą współpracować i razem złożyć postępowanie”. [PPP, kierownik
projektu, trener, 04]
Szkolenia specjalistyczne polegały na wejściu głęboko w określone aspekty projektu. To były hipotetyczne
projekty, które mogły się gdzieś pojawić, czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w [nazwa miasta], to w [nazwa
miasta] mógłby to być projekt polegający na rewitalizacji kamienicy, która pozostaje własnością miasta.
Partner prywatny ją rewitalizuje, modernizuje, buduje na nowo i na przykład otrzymuje część powierzchni
i na tym hipotetycznym przykładzie robiliśmy analizę przepływów, żeby zobaczyć, jak to się będzie
zachowywało. Dla nich to było wartością dodaną, bo oni zobaczyli, jakie potencjalnie mogłyby być
przychody, zyski. [PPP, trener, 01]

b) Zakres tematyczny szkoleń
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Nie zgłaszano zastrzeżeń pod adresem zakresu tematycznych szkoleń96. Zwracano uwagę na korzystne
połączenie w projekcie teorii z praktyką. Zagadnienia praktyczne miały co do zasady być podejmowane
w trakcie szkoleń dedykowanych. Jednak również w module szkoleń ogólnych, w których
przedsiębiorcy częściej uczestniczyli, przewidziano wątki o charakterze bardziej praktycznym,
prezentując przykłady realizacji przedsięwzięć PPP, przykładowe umowy, źródła informacji o
projektach PPP itp.
Pojawiały się jednak również jednostkowe opinie, że realizacja programu szkoleń ogólnych wymagała
pośpiechu, w związku z czym czas ich trwania mógłby zostać wydłużony o jeden dzień.
Być może jeszcze bym dorzucił jeden dzień do szkoleń ogólnych, bo wbrew pozorom dwa dni to jest mało.
Bo jak się zacznie mówić, ktoś tam zacznie dopytywać, to czasami trzeba z tym materiałem gonić, żeby
zdążyć przekazać ludziom całą wiedzę. [PPP, trener, 01]

c) Grupa docelowa
Jak już wspominano, uznanie MŚP za odbiorcę wsparcia szkoleniowego z zakresu PPP z jednej strony
było uznawane za merytorycznie uzasadnione, bowiem dostrzegano w tej grupie potencjał z punktu
widzenia rozwoju PPP. To stanowisko podzielali zwłaszcza specjalizujący się w tematyce eksperci
(funkcjonujący w projektach w roli trenerów i/lub kierowników projektu).
Ja bym nie zaryzykował takiej tezy, że MŚP się nie odnajdą na tym rynku, bo jak się popatrzy na te
projekty, które są realizowane we Francji, w Niemczech przede wszystkim, to tam sektor średnich
przedsiębiorstw jest bardzo dobrze rozwinięty. I oni aktywnie biorą udział, często jako podwykonawcy,
może nie sami wykonawcy, bo często są to duże firmy. Ja dobrze robię termomodernizację, ty dobrze
zarządzasz energią, więc połączmy siły. To jest możliwe. U nas ten rynek nie jest jeszcze na tyle głęboki,
wydaje mi się, żeby to zaczęło funkcjonować, chociaż idea jest słuszna. Kierunek jest właściwy, tylko
zabrakło tej dojrzałości rynku. Tak to oceniam. Czyli to założenie jest usprawiedliwione, tylko pozostaje
pytanie, czy to jest właściwy moment. [PPP, trener, 01]

Z drugiej strony, brak możliwości świadczenia usług dla firm uznawanych na dzień dzisiejszy za
najbardziej zainteresowane PPP, tj. firm dużych, spółek komunalnych i z nimi współpracujących
oceniono jako okoliczności istotnie utrudniające skuteczne prowadzenie działań rekrutacyjnych.
W konsekwencji do grupy docelowej włączono także przedsiębiorców świadczących usługi doradcze
z obszaru PPP. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji niezbyt rozwiniętego rynku PPP byli to
przedsiębiorcy, którzy ewentualnie dopiero potencjalnie mogą chcieć doradzać w tym zakresie.
W ocenie ewaluatorów była to jednak ścieżka wykorzystywana zbyt często i interpretowana
nadmiernie szeroko, prowadząc do pojawienia się wśród szkolonych osób, dla których użyteczność
projektu była z definicji niska.

96

Zgodnie z minimalnym zakresem usługi opracowanym przez PARP szkolenie ogólne miało obejmować co najmniej
zagadnienia: przepisy regulujące partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce; kompetentny i wiarygodny partner prywatny,
budowanie kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć PPP; zagadnienia związane z nawiązaniem współpracy
publiczno-prywatnej; PPP na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej; udział w postępowaniu
na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia PPP – analiza poszczególnych etapów procedury; możliwość wykorzystania
funduszy UE do realizacji projektów PPP; praktyka PPP, przykłady realizacji przedsięwzięć PPP.
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Generalnie jednak, jak w wynika z wypowiedzi trenerów (a także z badania uczestników szkoleń),
beneficjentom udawało się przynajmniej częściowo dotrzeć do przedsiębiorców, którzy – choćby ze
względu na swój przedmiot działalności – mogli być uznani za przedstawicieli ścisłej grupy docelowej.
Dużo podmiotów było z zakresu działalności gastronomicznej, którzy chcieli wejść na rynek partnerstwa
w zakresie np. obsługiwania stołówek szkolnych. Ciekawy koncept, jednak właśnie tutaj spotkali się
z murem ze strony urzędników, że to się nie da. Ja uważam, że się da. (…) Dużo samorządów odchodzi
o tego, żeby były kuchnie w szkołach, bo jest to uciążliwe z różnych względów. Były podmioty z zakresu
produkcji. Były 2 czy 3 firmy produkujące meble drewniane, oczywiście użytkowe, czyli biurka, stoliki,
takie rzeczy, i oni też chcieli pod kątem doposażenia szkół, urzędów. (…) Były jakieś jednostkowe
przypadki, które „jadły już z talerza publiczno-prywatnego” i chciały pogłębić swoją wiedzę. [PPP, trener,
03]
Przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa, które świadczą usługi różnego rodzaju dla budowlanki
czy ocierające się o usługi publiczne, czyli około PPP. Dominowały firmy, które mogłyby potencjalnie
zafunkcjonować na rynku. [PPP, trener, 01]

Nie zanotowano problemów w prowadzeniu szkoleń (od strony metodycznej) wynikających ze
zróżnicowanego składu grup szkoleniowych. Z pewnością prowadzenie szkoleń – mimo odbiorców
z różnych branż i o różnym poziomie motywacji – ułatwiał fakt, że dla większości uczestników była to
tematyka kompletnie nieznana. Wszyscy „startowali” zatem z podobnie niskiego poziomu wiedzy
o PPP.
W mojej ocenie nie mieli zielonego pojęcia o takiej formie współpracy. Ja nie prowadziłem dużych grup,
bo to była końcówka. Ale rozmawiałem z ludźmi, to może maksymalne 5% osób wiedziało wcześniej, że
istnieje taka forma współpracy i że można taką formę współpracy nawiązać. Uważam, że wiedza
w zakresie tego tematu była wśród tych podmiotów znikoma. (…) Podczas szkoleń też nie narzekali, że
oni już to wiedzą, czy ktoś tego nie wie. [PPP, trener, 03]

Przygotowanie kompetencyjne do odbioru treści szkolenia różniło się jednak – według relacji innego
trenera – wśród przedsiębiorców aktywnych na rynku zamówień publicznych i wśród tych na nim
nieobecnych. W tym kontekście – choć trudno na podstawie wyników badania jakościowego czynić
jakiekolwiek uogólnienia – liczba badanych przedsiębiorców mających doświadczenie z publicznym
zamawiającym wydaje się mała (około jednej trzeciej). Czynnik ten mógł zatem zwiększać poziom
trudności zadania, jakim było wyjaśnienie istoty PPP (szczególnego rodzaju zamówienia publicznego)
przedsiębiorcom, którzy o zamówieniach publicznych nie mieli żadnego pojęcia.
Wydaje mi się, że osobom, które funkcjonują na rynku zamówień publicznych, łatwiej jest wytłumaczyć,
na czym polega różnica między tradycyjnymi zamówieniami a PPP. Oni to, wydaję mi się, złapią szybciej
niż osoba, które w ogóle nie miała do czynienia z rynkiem zamówień publicznych. [PPP, trener, 01]

Wyzwaniem dydaktycznym – w przypadku szkoleń dedykowanych, których uczestników grupowano
według możliwości współdziałania w ramach konsorcjum w omawianym przedsięwzięciu PPP97 – była
obecność osób reprezentujących nawet skrajnie różne branże.
Mieliśmy chaos, bo jeden był od kebabu, drugi od dróg. (…) To zadanie dla dobrego trenera, żeby
wszystkim uświadomić ich potencjał i wytłumaczyć wiedzę w sposób, żeby oni ją uznali za użyteczną. To
jest właśnie fajne i szkolenia są niepowtarzalne, a w szczególności dedykowane, bo na dedykowanych
trzeba być po części doradcą. [PPP, kierownik projektu, trener, 04]
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W taki sposób grupy szkoleniowe były one tworzone w jednym projekcie.
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Wymuszona problemami rekrutacyjnymi otwartość projektów na różnych uczestników i stosowane
strategie rekrutacyjne skutkowały również tym, że w niektórych grupach szkoleniowych pojawiały się
specyficzni uczestnicy, np. przedsiębiorstwa ekonomii społecznej czy obsługujący je doradcy,
rekrutowani spośród uczestników innego realizowanego przez beneficjenta projektu. W trakcie
szkoleń pojawiały się więc, na prośbę uczestników, specyficzne dla danej grupy pytania, niekoniecznie
ściśle powiązane z przedmiotem szkolenia98.
Ciekawym tematem dla przedsiębiorstw ekonomiki społecznej były klauzule społeczne w ewentualnym
partnerstwie publiczno-prywatnym, ponieważ to były podmioty, które zatrudniały osoby wykluczone
społecznie czy osoby niepełnosprawne. W pewnym momencie było dużo pytań z zakresu klauzul
społecznych, czy w partnerstwie może to być wykorzystywane, a jak tak, to jak to wykorzystać? To było
ponad program, do którego oni mieli dostęp na początku. Dopytywałem, czy w kolejnym dniu chcieliby
coś jeszcze dopracować, to w tym zakresie klauzul społecznych padały pytania. [PPP, trener, 03]
Wadą tego szkolenia było to, że pan bardzo mocno trzymał się programu i nie chciał wyskoczyć poza,
nawet jak zadawaliśmy pytania, to odpowiadał, ale nie za daleko, bo jednak programu się trzymał
bardzo, bardzo, bardzo. [PPP, firma mikro, 81]

98

Podobne sytuacje miały również miejsce w projektach dotyczących zamówień publicznych, zwłaszcza w przypadku
doradztwa poszkoleniowego. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy nie mający szczególnych potrzeb w tym zakresie (np. nieaktywni
na rynku zamówień publicznych) wykorzystywali możliwość kontaktu z doradcą do pozyskania informacji na inne interesujące
ich tematy.

133

VI. Podsumowanie – weryfikacja założeń teorii Działania 2.2 PO WER w świetle wyników badania
ewaluacyjnego
1. Zamówienia publiczne (projekty typu 2)
Założenia teorii zmiany

Obszar

Grupa docelowa

Stan i źródło
problemu

99

Ocena założeń
Uzasadnienie
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego
Definicja problemu (co jest przyczyną Działania?)
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
Częściowo trafne, choć

Jeśli celem projektów typu 2 miał być „wzrost aktywności przedsiębiorstw z sektora
zainteresowane ubieganiem się o zamówienia
sposób zdefiniowania
MŚP na rynku zamówień publicznych”, to w definicji grupy docelowej należało
publiczne na terenie Polski.
grupy docelowej – w
wyeksponować przedsiębiorstwa dotąd nieobecne na rynku zamówień publicznych,
kontekście celu „wzrost
ale zainteresowane wejściem na ten rynek. Bo to one przede wszystkim mogą
aktywności
wygenerować efekt w postaci wzrostu aktywności.
przedsiębiorstw na rynku

Literalne brzmienie definicji grupy docelowej pozwalało jednak na włączenie do
zamówień publicznych” –
niej zarówno przedsiębiorstw obecnych, jak i nieobecnych na rynku zamówień
może budzić wątpliwości.
publicznych, co miało miejsce we wszystkich realizowanych projektach, przy
zdecydowanej dominacji firm aktywnych.

Obecność w gronie uczestników głównie firm aktywnych na rynku zamówień
publicznych ograniczała możliwości wystąpienia korzystnych efektów w sferze
wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku publicznym. W tej grupie
przedsiębiorstw wzrost aktywności mógłby nastąpić przede wszystkim w wyniku
zwiększenia podaży zleceń, która jest niezależna od wykonawców.
(Zbyt) niska aktywność przedsiębiorstw Częściowo trafne.

Niedoreprezentowane na rynku zamówień publicznych są przede wszystkim
z sektora MŚP na rynku zamówień publicznych,
mikroprzedsiębiorstwa. Udział w tym rynku sektora MŚP jako całości jest niewiele
wynikająca z braku wystarczającej wiedzy na
mniejszy niż jego udział w populacji przedsiębiorstw w Polsce 99. Z tego punktu
ten temat.
widzenia trafnym posunięciem było limitowanie udziału firm średnich wśród
uczestników projektów (do 20%).

Wśród źródeł problemu małej aktywności MŚP na rynku zamówień publicznych
wiedzy o rynku przypisano zbyt dużą rangę, uznając ją za przyczynę nieobecności
na rynku, jak i główny czynnik, który może tę aktywność stymulować.

Nie doceniono znaczenia wielu innych, mających bardziej doniosłe znaczenie barier
udziału w tym rynku, takich jak: niska opłacalność, nadmierne sformalizowanie,
nierówność stron umowy, konieczność posiadania środków finansowych itp.

Wniosek ten oparty jest na danych pochodzących z badania z 2010-2011 r. Nie wydaje się jednak, aby sytuacja w tym zakresie diametralnie się zmieniła.
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Założenia teorii zmiany
Obszar

Dodatkowe
założenia

Konstytutywne
elementy programu

Intensywność
pomocy

Ocena założeń
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego
Częściowo trafne.

Uzasadnienie

Wiedzę z zakresu zamówień publicznych

Przeszacowano stopień trudności tematyki zamówień publicznych –
w
można najefektywniej zdobyć w systemie
podstawowym zakresie jest ona możliwa do pozyskania w wyniku samokształcenia,
profesjonalnych szkoleń i doradztwa
choć niewątpliwie uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu jest bardzo dobrą
prawnego. Istnieje bariera finansowa w
formą zdobywania i aktualizacji wiedzy.
dostępie sektora MŚP do wiedzy z zakresu

Trafnie zwrócono uwagę na problemy (bariery) MŚP z sięganiem po pomoc
zamówień publicznego.
zewnętrznych ekspertów.
Krytyczne zasoby (co jest niezbędne do rozwiązania problemu?)
Pakiet działań edukacyjnych, obejmujących:
Częściowo trafne.

Należy wysoko ocenić zaplanowaną formułę realizacji działań projektowych

grupowe szkolenia (ogólne i praktyczne)
z punktu widzenia jej wpływu na osiąganie celów edukacyjnych (nabycie wiedzy i
z zakresu PZP
umiejętności).

oraz indywidualne doradztwo prawne,

Wysoko oceniali ją również uczestnicy projektów, przy czym przedsiębiorcy
dotyczące problemów związanych
z
działający na rynku zamówień publicznych zdecydowanie bardziej cenili sobie
udziałem przedsiębiorcy w konkretnych
doradztwo prawne.
postępowaniach.

Dla przedsiębiorców nieobecnych na tym rynku najbardziej użyteczne były
Określono standard świadczenia usług
szkolenia. Dyskusyjna jest natomiast w ich przypadku wartość doradztwa –
szkoleniowo-doradczych, w tym:
w sytuacji, gdy nie uczestniczyli w żadnych postępowaniach o udzielenie

Minimalny zakres tematyczny (program)
zamówienia publicznego.
szkoleń,

Dokonane modyfikacje elementów programu począwszy od konkursu 9/2017

Sposób świadczenia doradztwa należy ocenić za trafne i odpowiadające potrzebom uczestników.
w drodze bezpośrednich spotkań, a od

Przewidziany program szkoleń, obejmujący zgodnie ze wskazaniami Instytucji
konkursu 9/2017 – również
Wdrażającej cały zakres ustawy PZP, był zbyt obszerny w stosunku do potrzeb
z uwzględnieniem form zdalnych jako
uczestników. Nie obejmował jednak tematu zamówień „podprogowych”,
uzupełniających,
stanowiących istotną i jednocześnie ważną dla firm z sektora MŚP część rynku

Minimalny czas trwania poszczególnych
zamówień publicznych.
form wsparcia,

Określając standard usługi szkoleniowo-doradczej nie sformułowano wymogów

Wprowadzono wymóg uczestnictwa
dotyczących składu grup szkoleniowych – co do zasady mogły one być
jednocześnie w szkoleniach
zróżnicowane ze względu na branżę i doświadczenia z rynkiem zamówień
i indywidualnym doradztwie
publicznych, co utrudniało prowadzenie szkoleń i obniżało ich skuteczność.
poszkoleniowym; od konkursu 9/2017
uczestnik projektu mógł wybrać, z której
z tych form chce skorzystać.
Dwudniowe szkolenie ogólne, dwudniowe
Częściowo trafne.

Czas przewidziany na szkolenia był zbyt długi (łącznie 4 dni) i stanowił barierę
szkolenie praktyczne, minimum 8 godzin
uczestnictwa w projektach ze względu na koszty związane z nieobecnością
indywidualnego doradztwa poszkoleniowego.
pracowników.

Czas trwania indywidualnego doradztwa poszkoleniowego był oceniany jako
odpowiedni lub zbyt krótki. Efektywność doradztwa byłaby większa, gdyby istniała
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Założenia teorii zmiany
Obszar

Produkty

Rezultaty

Relacja między
działaniami
a rezultatami

Ocena założeń
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego

Uzasadnienie

możliwość korzystania z niego w dłuższym odstępie czasu, wówczas, gdy ujawniają
się problemy związane z planowanymi do pozyskania lub realizowanymi
postępowaniami.
Oczekiwane produkty i rezultaty (co wyniknie z Działania?)
Założono objęcie wsparciem do 2023 r. 2071 Trafne.

Doświadczenia konkursu 1/2016 pokazują, że przyjęte dla tego konkursu
MŚP. W konkursie 1/2016, w którym
minimalne wskaźniki produktu zostały zrealizowane – wsparciem objęto (na dzień
wyłoniono projekty objęte niniejszą ewaluacją,
01.08.2018 r.) 977 przedsiębiorstw, co stanowi blisko 50% szacowanej wartości
przewidziano udzielenie wsparcia minimum
docelowej w perspektywie 2023 r.
897 MŚP.

Czynnikiem ułatwiającym osiąganie wskaźnika produktu była nowelizacja PZP
w 2016 r., skłaniająca wykonawców do aktualizacji wiedzy.

W podobny sposób działać będą zapewne planowane dalsze zmiany w prawie
zamówień publicznych (nowa ustawa przewidywana na 2019 r.), elektronizacja
zamówień (2020 r.). Można więc sądzić, że docelowa wartość wskaźnika produktu
zostanie zrealizowana.
Założono, że do 2023 r. w wyniku udziału Częściowo trafnie.

Sformułowany wskaźnik rezultatu: nabycie przez przedsiębiorstwa wiedzy
w projektach 1864 MŚP nabędzie wiedzę
z zakresu zamówień publicznych odpowiada celowi szczegółowemu Działania 2.2,
(poprzez swoich przedstawicieli) w zakresie
jakim jest wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje
zamówień publicznych (wskaźnik rezultatu), co
w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.
pozwoli – docelowo – na zdobycie przewagi na

Można zgodzić się z tym, że wiedza o rynku zamówień publicznych może być
rynku i przełoży się na wzrost ich
czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa
konkurencyjności. Analogiczny wskaźnik dla
rzeczywiście dzięki tej wiedzy uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku, jest
konkursu 1/2016 wynosił 807. Oczekiwano
jednak bardzo trudna.
także wzrostu aktywności przedsiębiorstw na

Z pewnymi zastrzeżeniami można uznać, że wskaźnikiem rzeczywistej przewagi
rynku zamówień publicznych.
konkurencyjnej może być wzrost aktywności na rynku zamówień publicznych
(w tym wejście na ten rynek).

Zakładanej sekwencji rezultatów nie można zatem odmówić logiki. Również
założona wartość wskaźnika rezultatu wydaje się możliwa do zrealizowania
w
perspektywie 2023 r., zwłaszcza w świetle doświadczeń konkursu 1/2016,
w
którym założony wskaźnik cząstkowy zrealizowano.

Dla celu związanego ze wzrostem MŚP na rynku zamówień publicznych w wyniku
udziału w projektach nie określono wskaźników rezultatu, co utrudnia
monitorowanie stopnia osiągania tego celu.
Procesy pośredniczące (w jaki sposób Działanie doprowadzi do rozwiązania problemu?)
Wpływ Działania na nabycie wiedzy
Trafnie.

W wyniku poprawnie zaprojektowanych działań łączących teorię i praktykę
w obszarze zamówień publicznych
zamówień publicznych, a także umożliwiających skonsultowanie problemów i
wątpliwości w tym obszarze z doradcami prawnymi, następowało przekazywanie
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Założenia teorii zmiany
Obszar

Ocena założeń
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego

Uzasadnienie

uczestnikom projektów wiedzy (a także umiejętności), a w efekcie wzrost jej
poziomu.
Wpływ Działania na budowę przewagi
Ocena niejednoznaczna.

Przy założeniu, że wiedza jest czynnikiem przewagi konkurencyjnej, można uznać,
konkurencyjnej
że wzrost wiedzy prowadził do wzrostu konkurencyjności (budowy przewagi), choć
trzeba pamiętać o następujących ograniczeniach: a) najbardziej widoczny był on po
stronie podmiotów aktywnych, mniej oczywisty po stronie podmiotów
nieaktywnych; b) u części podmiotów ujawni się on dopiero w określonym
kontekście sytuacyjnym – potrzeby skorzystania z pozyskanej wiedzy; im mniej
możliwości do jej stosowania, tym większe niebezpieczeństwo dla trwałości efektu
wzrostu konkurencyjności.

Dyskusyjny jest wpływ Działania na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
w znaczeniu zdolności do oferowania produktów (usług), których ceny, jakość
i inne walory są bardziej atrakcyjne od produktów (usług) konkurentów.
Wpływ Działania na wzrost aktywności
Nietrafnie.

Ze względu na wielość barier funkcjonowania na rynku zamówień publicznych
przedsiębiorstw na rynku zamówień
Działanie nie mogło bezpośrednio przyczyniać się do większej aktywności firm na
publicznych
tym rynku. Z pewnością projekty zwiększały umiejętności poruszania się po tym
rynku, radzenia sobie z problemami, ale nie niwelowały innych, istotnych barier.
Wdrożenie (w jaki sposób Działanie będzie realizowane?)
Działania realizowane w pięciu
Trafnie.

Zapewniono wybór beneficjentów gwarantujących możliwość prawidłowej
Kapitał
makroregionach Polski za pomocą operatorów
realizacji projektów (dysponowali doświadczeniem w realizacji podobnych
organizacyjny,
doświadczonych w organizacji projektów
projektów, odpowiednim zapleczem i motywacją, przynajmniej niektórzy mieli
ludzki
i kadry profesjonalnych trenerów i doradców
rozpoznawalną pozycję na lokalnych rynkach).
z zakresu zamówień publicznych.

Zapewniono wybór wysokiej jakości trenerów i doradców.
Przyjęto określone założenia dotyczące
Częściowo trafnie.

Adekwatnie do budżetu, jakim dysponował PARP, beneficjentom zapewniono
warunków finansowych realizacji projektów
możliwość osiągania celów. Minusem były interpretacje indywidualne dotyczące
i uczestnictwa w nich. Wprowadzono zasadę
opodatkowania dotacji unijnych podatkiem VAT. Była to jednak okoliczność
częściowej odpłatności uczestników za udział
niezależna od PARP.
Kapitał
w projektach oraz finansowania działań

Odpłatność za udział w projekcie była przez uczestników projektów oceniana
ekonomiczny
promocyjnych i rekrutacyjnych z kosztów
pozytywnie co do zasady (wiedza musi kosztować), jak i wysokości (nie stanowiła
pośrednich projektu.
bariery, była jednocześnie atrakcyjna, zwłaszcza w kontekście cen rynkowych).

Pojawiały się krytyczne komentarze beneficjentów dotyczące konieczności
finansowania promocji i rekrutacji z kosztów pośrednich projektu – kwoty te były
uznawane za nieadekwatne do skali niezbędnych do podjęcia działań.
Źródło: Opracowanie własne.
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2. Partnerstwo publiczno-prywatne (projekty typu 3)
Założenia teorii zmiany

Obszar

Grupa docelowa

Stan i źródło
problemu

Dodatkowe
założenia

Konstytutywne
elementy programu

Ocena założeń
Uzasadnienie
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego
Definicja problemu (co jest przyczyną Działania?)
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
Częściowo trafne.

Wskazanie MŚP jako odbiorcy projektowanych działań jest generalnie słuszne –
zainteresowane udziałem w przedsięwzięciach
przedsiębiorstwa z tego sektora często były stroną zawartych umów PPP. Według
planowanych do realizacji w PPP.
opinii ekspertów specyfika postępowań PPP w Polsce (postępowania o relatywnie
niewielkich wartościach, realizowane na szczeblu lokalnym) powoduje, że MŚP jawi
się jako odpowiedni partner dla instytucji publicznych.

Definicja grupy docelowej została sformułowana szeroko. Choć założenie to – przy
obecnym poziomie rozwoju PPP w Polsce – było słuszne, to w praktyce niekiedy
otwierało możliwość rekrutacji podmiotów należących do sektora, ale
niedostosowanych branżowo do obszarów, w których realizowane są
przedsięwzięcia z zakresu PPP. Należy dążyć do zapewnienia udziału w projektach
przedstawicieli branż odpowiadających sektorom realizowanych i planowanych
inwestycji z zakresu PPP, minimalizując tym samym ryzyko pojawienia się wśród
uczestników projektów podmiotów nie posiadających potencjału do udziału w PPP
w roli partnera prywatnego.
(Zbyt) niska aktywność przedsiębiorstw
Częściowo trafne.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP niewątpliwie posiadają bardzo małą wiedzę na
z sektora MŚP w realizacji przedsięwzięć PPP,
temat możliwości współpracy z sektorem publicznym w formule PPP. Jest to jeden
wynikająca z braku wystarczającej wiedzy na
z czynników ich nieobecności na rynku PPP.
ten temat.

Nie mniej ważne są jednak inne bariery udziału w tym rynku: niewielka liczba
postępowań, brak zaufania do publicznych zamawiających, brak kapitału.
Wiedzę z zakresu PPP można najefektywniej
Trafne.

PPP to znacznie trudniejszy (dla przedsiębiorców, ale i zamawiających) instrument
zdobyć w systemie profesjonalnych szkoleń.
prawny niż „tradycyjne” zamówienia publiczne, rządzący się inną, trudną do
Istnieje bariera finansowa w dostępie sektora
zrozumienia logiką.
MŚP do wiedzy z zakresu PPP.

Ze względu na poziom trudności i bardzo niski poziom wiedzy o PPP wśród MŚP
(nawet tych działających na rynku zamówień publicznych) specjalistyczne szkolenia
są bardzo dobrym narzędziem do przekazywania wiedzy na ten temat.
Krytyczne zasoby (co jest niezbędne do rozwiązania problemu?)
Pakiet działań szkoleniowych, obejmujących:
Trafne.

Formułę uwzględniającą szkolenia ogólne i dedykowane należy ocenić pozytywnie,

szkolenie ogólne z podstaw prawnych
jako godną ewentualnej dalszej kontynuacji w projektach tego typu. Z punktu
PPP
widzenia aktywizacji przedsiębiorstw wokół konkretnych postępowań

szkolenie dedykowane, poświęcone
planowanych do realizacji przez podmioty publiczne szczególnie wysoko należy
konkretnemu
przedsięwzięciu
ocenić szkolenia dedykowane.
planowanemu do realizacji w formule
PPP.
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Założenia teorii zmiany
Obszar

Intensywność
pomocy

Produkty

Rezultaty

Określono standard świadczenia usług
szkoleniowych, w tym minimalny zakres
tematyczny (program) szkoleń i czas ich
trwania. Dopuszczono możliwość uczestnictwa
w jednym lub dwóch rodzajach wyżej
wymienionych szkoleń.
Minimum dwudniowe szkolenie ogólne
i minimum dwudniowe szkolenie
dedykowane.

Ocena założeń
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego

Niejednoznaczna ocena.

Uzasadnienie



Chociaż ewaluacja projektów z zakresu PPP nie wykazała istnienia takich
problemów, być może również z tego względu, że szkoleń dedykowanych nie było
w nich wiele, nie można wykluczyć, że – w przypadku projektów realizowanych na
szerszą skalę – 4-dniowy (lub dłuższy) program szkoleniowy mógłby okazać się zbyt
długi, zwłaszcza że w projektach PPP spodziewać się należy częstego uczestnictwa
właścicieli firm.
Oczekiwane produkty i rezultaty (co wyniknie z Działania?)
Założono objęcie wsparciem do 2023 r. 953 Niejednoznaczna ocena

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem na dzień 01.08.2018 r. wyniosła 178.
MŚP. W konkursach 3/2016 i 6/2016, w których

Chociaż do końca 2023 r., w którym założony wskaźnik produktu ma zostać
wyłoniono projekty objęte niniejszą ewaluacją,
zrealizowany, pozostało jeszcze sporo czasu, to obecny poziom realizacji tego
przewidziano udzielenie wsparcia minimum
wskaźnika wydaje się nieduży, zwłaszcza w kontekście problemów z rekrutacją
827 MŚP.
i tego, że możliwości realizacyjne badanych beneficjentów są na obecną chwilę
w zasadzie wyczerpane.

O ile nie wystąpią znaczące zmiany w otoczeniu projektów, np. wzrost liczby
przedsięwzięć PPP, osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika wydaje się
zagrożone.
Założono, że do 2023 r. w wyniku udziału Założenia co do wielkości 
Zaplanowane rezultaty Działania układają się – z pewnymi zastrzeżeniami –
w
w projektach 858 MŚP nabędzie wiedzę wskaźników
–
logiczną całość, choć dla niektórych z tych rezultatów nie określono wskaźników.
(poprzez swoich przedstawicieli) w zakresie niejednoznaczna ocena z 
Sformułowany wskaźnik rezultatu: nabycie przez przedsiębiorstwa wiedzy
z
PPP (wskaźnik rezultatu), co pozwoli – powodów
wyżej
zakresu PPP odpowiada celowi szczegółowemu Działania 2.2, jakim jest wzrost
docelowo – na zdobycie przewagi na rynku wymienionych. Założenia
liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach
i przełoży się na wzrost ich konkurencyjności. co
do
sekwencji
pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Analogiczny wskaźnik dla konkursów 3/2016 rezultatów – trafne.

Podobnie jak w przypadku zamówień publicznych, wiedza o PPP może być
i 6/2016 wyniósł 809. Oczekiwano także
czynnikiem przewagi konkurencyjnej, ale nie prowadzi automatycznie do wzrostu
wzbudzenia w przedsiębiorcach postawy
konkurencyjności. Wskaźnikiem rzeczywistej przewagi konkurencyjnej,
otwartości/zainteresowania PPP i – w dalszej
świadczącej jednocześnie o otwartości na PPP, mógłby być udział MŚP
w
perspektywie czasowej – wzrostu aktywności
przedsięwzięciach z zakresu PPP.
przedsiębiorstw na rynku PPP.

Procesy pośredniczące (w jaki sposób Działanie doprowadzi do rozwiązania problemu?)
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Założenia teorii zmiany
Obszar
Wpływ Działania na nabycie wiedzy
w obszarze PPP

Ocena założeń
w kontekście wyników
badania ewaluacyjnego
Trafnie.

Uzasadnienie



W wyniku poprawnie zaprojektowanych działań szkoleniowych, realizowanych
przez wysokiej klasy ekspertów, następowało przekazywanie uczestnikom
projektów wiedzy.

Wyjątkiem byli uczestnicy o mniejszej motywacji do udziału w projektach, u
których ten efekt ograniczał się do uzyskania świadomości istnienia PPP, a
niekiedy nie odnotowano żadnych efektów.
Wpływ Działania na budowę przewagi
Ocena niejednoznaczna.

Bardzo ograniczone możliwości wchodzenia MŚP na rynek PPP, wynikające
z
konkurencyjnej
uwarunkowań od nich niezależnych (małej liczby postępowań) i/lub z braku
zainteresowania, nakazują wątpić w możliwość wystąpienia takiego efektu.
Relacja między

Trudno mówić bowiem o jakiekolwiek przewadze konkurencyjnej wynikającej
działaniami a
z pozyskania wiedzy, której możliwość wykorzystania w praktyce jest bardzo
rezultatami
niepewna.
Wpływ Działania na ukształtowanie
Trafnie.

Pod wpływem udziału w szkoleniach niektórzy przedsiębiorcy zainteresowali się
w przedsiębiorcach postawy otwartości
formułą PPP i nawet podjęli działania w kierunku realizacji przedsięwzięć PPP (np.
i zainteresowania PPP
złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Takie efekty mogą
jednak wystąpić u przedsiębiorców zmotywowanych do udziału
w
projektach oraz działających w sektorach, w których przedsięwzięcia PPP są
realizowane.
Wpływ Działania na wzrost aktywności
Nietrafnie.

Ze względu na niedojrzałość rynku PPP trudno mówić o wystąpieniu takich
przedsiębiorstw na rynku PPP
efektów – choć teoretycznie są one jak najbardziej możliwe – na większą skalę.
Wdrożenie (w jaki sposób Działanie będzie realizowane?)
Działania realizowane za pomocą operatorów
Trafnie.

Zapewniono wybór beneficjentów gwarantujących możliwość prawidłowej
Kapitał
doświadczonych w organizacji projektów
realizacji projektów (dysponowali doświadczeniem w realizacji podobnych
organizacyjny,
i kadry profesjonalnych trenerów i doradców
projektów, odpowiednim zapleczem i motywacją do realizacji projektów).
ludzki
z zakresuPPP.

Do projektów zaangażowano wysokiej jakości trenerów i doradców.
Przyjęto określone założenia dotyczące
Częściowo trafnie.

Odpłatność za udział w projekcie była przez uczestników oceniana pozytywnie,
warunków finansowych realizacji projektów
podobnie jak w przypadku projektów dotyczących zamówień publicznych.
i uczestnictwa w nich. Wprowadzono zasadę

Zdecydowanie negatywnie wypowiadano się o konieczności finansowania
Kapitał
częściowej odpłatności uczestników za udział
promocji i rekrutacji z kosztów pośrednich projektu – środki te były
ekonomiczny
w projektach oraz finansowania działań
niewystarczające, zwłaszcza wobec skali i rodzaju działań wymaganych dla
promocyjnych i rekrutacyjnych z kosztów
skutecznej rekrutacji (przedstawienie istoty PPP i korzyści) oraz niewielkiej
pośrednich projektu.
wartości projektów.
Źródło: Opracowanie własne.
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VII.

Rekomendacje

Przedmiotowa tabela wdrażania rekomendacji nie ma charakteru ostatecznego. Jej ostateczny kształt zostanie opracowany w toku konsultacji z adresatami
poszczególnych rekomendacji.
Numer Tytuł Raportu

1 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Wniosek

Dotychczasowa formuła
realizacji projektów zdała
egzamin, gwarantowała
wybór beneficjentów
mogących zapewnić
wysoką jakość wsparcia.

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

Warto zachować
Ministerstwo
Utrzymanie formuły
dotychczasową formułę
Inwestycji i
realizacji w przyszłej
dystrybucji wsparcia
Rozwoju, PARP perspektywie
szkoleniowo-doradczego za
finansowej (w
pośrednictwem
przypadku projektów
beneficjentów, z
PPP - w razie decyzji o
jednoczesnym zachowaniem
ich kontynuacji).
kryteriów wyboru dających
duże szanse na wyłonienie
podmiotów
charakteryzujących się wysoką
jakością pracy, posiadających
odpowiednie zaplecze
finansowe i kadrowe, w tym
również mogących wykazać się
zdolnością skutecznej
rekrutacji doświadczonych
trenerów i doradców (był to
jeden z ważnych czynników
sukcesu ewaluowanych
projektów).
Zamówienia publiczne
2 Ocena
Aktywność przedsiębiorstw Jeśli projekty szkoleniowoMinisterstwo
Do uwzględnienia na
gotowości
na rynku zamówień
doradcze mają być kierowane Inwestycji i
etapie opracowywania
polskich
publicznych, zwłaszcza
do firm już obecnych na rynku Rozwoju, PARP dokumentacji
przedsiębiorstw tych, które są już na nim
zamówień publicznych, to nie
działań/poddziałań o
do realizacji
obecne, w niewielkim
należy od nich oczekiwać
zbliżonym charakterze
zadań
stopniu zależy od stopnia
wzrostu aktywności
(przyszła perspektywa
publicznych
znajomości zasad
podmiotów na tym rynku.
finansowa). Jeżeli to
funkcjonowania tego
Głównym celem działań
możliwe, to warto

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Instytucja
Zlecająca

Rekomendacja
programowa,
strategiczna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

Jeżeli jest możliwe, Rekomendacja
dokonanie korekty programowa,
dla nowo
strategiczna
ogłaszanych
konkursów w
ramach obecnej
perspektywy 2014
-2020 (III kw.

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

Zgodnie z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.
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Numer Tytuł Raportu

Wniosek

rynku. Poziom aktywności
na rynku w przypadku tej
grupy przedsiębiorstw
zależy przede wszystkim od
liczby pojawiających się
zamówień oraz od oceny
ich atrakcyjności.

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

skierowanych do tej grupy
podmiotów powinna być
aktualizacja wiedzy, której
potrzeba ujawnia się
szczególnie w sytuacji zmian w
prawie zamówień publicznych.
Warto więc uruchamiać
projekty szkoleniowodoradcze dla firm działających
na rynku zamówień
publicznych zwłaszcza po
wprowadzeniu zmian
legislacyjnych w PZP.
3 Ocena
Wzrost aktywności
Jeśli projekty mają zwiększać
Ministerstwo
gotowości
przedsiębiorstw na rynku
aktywność MŚP na rynku
Inwestycji i
polskich
zamówień publicznych
zamówień publicznych, to
Rozwoju, PARP
przedsiębiorstw może być jedynie wynikiem powinny być kierowane
do realizacji
pojawienia się na tym
przede wszystkim do
zadań
rynku przedsiębiorstw
przedsiębiorców na nim
publicznych
dotąd na nim nieobecnych nieobecnych.
lub tych, które się z tego
Wskaźniki realizacji tego celu
rynku wycofały. Wejście na powinny zostać jednak
rynek zamówień
określone z dużą ostrożnością,
publicznych (lub
ze względu na istnienie wielu
ewentualny powrót na ten czynników zniechęcających do
rynek) wymaga zdobycia
udziału w rynku zamówień
(lub zaktualizowania)
publicznych.
wiedzy, jednak wśród
Grupą mającą potencjał
innych czynników
skorzystania z tego wsparcia
uwzględnianych w podjęciu (jednakże bez gwarancji
takich decyzji ma ona
masowego wchodzenia na
znaczenie drugorzędne.
rynek) jest grupa firm
Ponadto wiedza ta jest
nowopowstałych, szczególnie
możliwa zdobycia w
zainteresowanych
wyniku samokształcenia.
potencjalnymi rynkami zbytu.
Tym, co powstrzymuje
Należy jednak mieć na
przedsiębiorców przed
uwadze, że przed decyzją o

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

dokonać korekty w
działaniach/poddziałan
iach, które jeszcze nie
zostały uruchomione
w ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów).

2020). W innym
przypadku - okres
wdrożenia zgodny
z harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Do uwzględnienia na
etapie opracowywania
dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
(przyszła perspektywa
finansowa). Jeżeli to
możliwe, to warto
dokonać korekty w
działaniach/
poddziałaniach, które
jeszcze nie zostały
uruchomione w
ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów).

Jeżeli jest możliwe Rekomendacja
dokonanie korekty programowa,
dla konkursów w
strategiczna
obecnej
perspektywie
finansowej (III kw.
2020). W innym
przypadku - okres
wdrożenia zgodny
z harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020
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Instytucja
Zlecająca

PARP

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

wejściu na rynek zamówień
publicznych, dokonają one
analizy jego opłacalności, a jej
wynik może być niekorzystny.
Efektem projektów
szkoleniowych z zakresu
zamówień publicznych
prowadzonych w takiej
hipotetycznej grupie
odbiorców byłaby więc przede
wszystkim weryfikacja
potencjału rynku, która - w
pewnej części przypadków skutkowałaby decyzją o
wejściu na rynek.
4 Ocena
Zróżnicowanie uczestników Grupy szkoleniowe powinny
Ministerstwo
gotowości
projektów ze względu na
być tworzone według
Inwestycji i
polskich
branżę oraz poziom wiedzy podobieństwa branż (rynków), Rozwoju, PARP
przedsiębiorstw i doświadczeń z rynkiem
wpływających na specyfikę
do realizacji
zamówień publicznych
potencjalnych/realizowanych
zadań
zmniejszało efektywność i zamówień oraz według
publicznych
skuteczność działań
poziomu doświadczeń z
szkoleniowych.
rynkiem zamówień
Profilowanie ostatecznego publicznych, mających wpływ
odbiorcy wsparcia
na poziom wiedzy
zwiększyłoby skuteczność
uczestników. W przypadku
prowadzonych działań.
objęcia wsparciem zarówno
przedsiębiorstw obecnych na
rynku zamówień publicznych,
jak i tych na nim nieobecnych,
wskazane jest uruchomienie
kilku ścieżek projektowych, w
zależności od poziomu
zaawansowania
przedsiębiorstwa w tematyce
zamówień publicznych.

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Instytucja
Zlecająca

wejściem lub powrót na
rynek zamówień
publicznych jest negatywna
ocena jego atrakcyjności
biznesowej, wynikająca z
wielu czynników, z których
najważniejszym jest niski
poziom opłacalności.

Do uwzględnienia na
etapie opracowywania
dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
(przyszła perspektywa
finansowa). Jeżeli to
możliwe, to warto
dokonać korekty w
działaniach/poddziałan
iach, które jeszcze nie
zostały uruchomione
w ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów) wprowadzenie
wymogu tworzenia
grup szkoleniowych
według zasady
podobieństwa
branżowego i poziomu

Jeżeli jest możliwe, Rekomendacja
dokonanie korekty programowa,
dla kolejnych
operacyjna
konkursów w
ramach obecnej
perspektywy
finansowej (III kw.
2020). W innym
przypadku - okres
wdrożenia zgodny
z harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020
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PARP

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Instytucja
Zlecająca

wiedzy i doświadczeń z
rynkiem zamówień
publicznych w
minimalnym
standardzie usługi
szkoleniowo-doradczej
w dokumentacji
projektowej.

5 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Obecność wśród
uczestników projektów
firm chcących pozyskać
wiedzę o zamówieniach
publicznych z pozycji
zamawiającego (np.
doradzających
zamawiającym,
realizującym projekty
unijne, w których w
wydatkowaniu środków
obowiązuje zasada
konkurencyjności)
zaburzała przebieg szkoleń
i obniżała ich skuteczność.

W projektach powinny
uczestniczyć przedsiębiorstwa
zainteresowane udziałem w
rynku zamówień publicznych
w roli wykonawcy, tj.
pozyskujące lub zamierzające
pozyskiwać zamówienia
publiczne. Przedsiębiorstwa o
innej motywacji nie powinny
być dopuszczane do udziału w
projektach.

Ministerstwo
Do uwzględnienia na
Inwestycji i
etapie opracowywania
Rozwoju, PARP dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
(przyszła perspektywa
finansowa). Jeżeli to
możliwe, to warto
dokonać korekty w
działaniach/poddziałan
iach, które jeszcze nie
zostały uruchomione
w ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów) doprecyzowanie grupy
docelowej.

Jeżeli jest możliwe, Rekomendacja
dokonanie korekty programowa,
dla kolejnych
operacyjna
konkursów w
ramach obecnej
perspektywy
finansowej (II kw.
2020). W innym
przypadku - okres
wdrożenia zgodny
z harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020
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PARP

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Instytucja
Zlecająca

6 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Szkolenia były bardziej
przydatne dla firm
nieaktywnych na rynku
zamówień publicznych. Z
kolei doradztwo miało
większe znaczenie dla
podmiotów aktywnych.

Szkolenia powinny być
Ministerstwo
skierowane do podmiotów nie Inwestycji i
mających doświadczeń z
Rozwoju, PARP
rynkiem zamówień
publicznych. Gdyby projekty
miały obejmować zarówno
przedsiębiorstwa aktywne na
rynku zamówień publicznych,
jak i dotąd na nim nieobecne warto utrzymać wprowadzoną
w konkursie 9/2017 zmianę, tj.
odejście od obligatoryjności
szkolenia i indywidualnego
doradztwa poszkoleniowego,
na rzecz możliwości wyboru
preferowanej formy wsparcia.

Zgodnie z
harmonogramami
prac nad
działaniami
obecnej (III kw.
2020) i przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

7 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Szkolenia obejmowały
wiele zagadnień z zakresu
PZP, co przekładało się na:
a) długi czas ich trwania były postrzegane przez
niektórych uczestników
jako nużące oraz b)
poczucie, że program jest
niedostosowany lub zbyt
obszerny w stosunku do
potrzeb uczestników.
Problem niepełnego
dostosowania do potrzeb
uczestników był
potęgowany przez
zróżnicowany skład
przedsiębiorstw: z
perspektywy

Wskazane jest odciążenie
dydaktyczne programu
szkoleń. Będzie to możliwe
dzięki jego dostosowaniu do
"wyjściowego" poziomu
wiedzy uczestników na temat
zamówień publicznych i
stopnia aktywności na tym
rynku. Zmiana programu
szkoleń powinna również
obejmować wprowadzenie do
programu zagadnień
związanych z zamówieniami
podprogowymi (patrz
rekomendacja 10).

Zgodnie z
harmonogramem
prac nad
konkursami w
obecnej
perspektywie (III
kw. 2020) oraz
zgodnie z
harmonogramami
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

Zmiana została
wprowadzona w
konkursie 9/2017
(uczestnicy mogą
obecnie brać udział w
szkoleniach i
doradztwie lub
zdecydować się na
korzystanie tylko z
jednej formy
wsparcia). Zmianę
należy utrzymać oraz
wprowadzić do
przyszłych działań o
zbliżonym charakterze
(następna
perspektywa
finansowa).
Ministerstwo
Do uwzględnienia na
Inwestycji i
etapie opracowywania
Rozwoju, PARP dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
(przyszła perspektywa
finansowa). Jeżeli to
możliwe, to warto
dokonać korekty w
działaniach/poddziałan
iach, które jeszcze nie
zostały uruchomione
w ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów) wprowadzenie w
minimalnym

145

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

Rekomendacja

doświadczonych
uczestników rynku
zamówień publicznych
niektóre zagadnienia były
zbyt podstawowe, z
perspektywy uczestników
niedoświadczonych i o
przeciętnych potrzebach
szkoleniowych niektóre
treści były zbyt
zaawansowane,
nieprzydatne w codziennej
praktyce.

8 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Potrzeba korzystania z
doradztwa prawnego w
zakresie zamówień
publicznych ujawnia się
wraz z pojawieniem
określonych problemów do
rozwiązania, w trakcie
pozyskiwania zamówienia
publicznego lub jego
realizacji.

Dobrze odebrane przez
uczestników projektów byłoby
stworzenie możliwości
korzystania z doradztwa w
dłuższym okresie czasu (np.
zamiast 8-godzinnego
spotkania w firmie cztery
krótsze sesje doradcze,
realizowane również on-line i
drogą telefoniczną wówczas,
gdy po stronie przedsiębiorcy
pojawią się potrzeby
skorzystania z doradztwa).

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

standardzie usługi
szkoleniowo-doradczej
w dokumentacji
projektowej
modyfikacji
dotyczących
wymaganego
programu szkoleń, np.
zaproponowanie
programów odrębnych
dla uczestników
działających na rynku
zamówień publicznych
oraz dla tych na nim
nieobecnych (w tym
uwzględniając
problematykę
zamówień
podprogowych).
Ministerstwo
Zmiana została
Inwestycji i
wprowadzona w
Rozwoju, PARP konkursie 9/2017
(doradztwo może być
obecnie świadczone w
trakcie bezpośrednich
spotkań, jak i w sposób
zdalny). Zmianę należy
utrzymać oraz
wprowadzić ją do
przyszłych działań o
zbliżonym charakterze
(następna
perspektywa
finansowa).

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Rekomendacja
wdrożona w
całości. Ponadto
do uwzględnienia
zgodnie z
harmonogramami
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

146

Instytucja
Zlecająca

PARP

Numer Tytuł Raportu

9 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

10 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji

Wniosek

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Przedsiębiorcy bardzo
wysoko oceniali
komponent doradczy
projektu. Pomoc doradcza
przynosiła konkretne
efekty: rozstrzygnięcie
wątpliwości, napisanie
pisma, skorygowanie
błędnego sposobu
działania, nauczenie
sposobu wypełniania
Jednolitego
Elektronicznego
Dokumentu Zamówienia
(JEDZ). Potrzeba
korzystania z doradztwa
pojawia się wraz z
pojawieniem określonych
problemów do
rozwiązania. Problemy te
nie występują w sposób
stały, lecz ujawniają się w
toku realizacji konkretnych
postępowań.

Warto zastanowić się nad
uruchomieniem punktów
doradczo-konsultacyjnych.
Byłyby one szczególnie
atrakcyjne dla podmiotów
aktywnych na rynku zamówień
publicznych. Takie podmioty
często potrzebują pomocy w
rozwiązywaniu bieżących
problemów. Uczestnicy
badania pozytywnie
podchodzili do pomysłu
budowy punktów
konsultacyjnych, przy czym
raczej woleliby, aby usługa
była świadczona zdalnie niż
wymagała bezpośredniego
kontaktu. Potrzeby
skorzystania z doradztwa
mogą też dotyczyć, lecz na
znacznie mniejszą skalę,
również obszaru PPP. Do
rozważenia pozostaje zatem
również, czy ewentualne
doradztwo w ramach punktów
nie powinno dotyczyć również
tematyki PPP jako elementu
systemu zamówień
publicznych.

Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju, PARP
(opcjonalnie
UZP)

Potencjalnym obszarem
dużej aktywności MSP są
zamówienia podprogowe
(nie wymagające
stosowania ustawy PZP).
Badanie pokazało, że w

Sposób Wdrożenia

Przeprowadzenie
badania popytu na
tego typu usługę, w
tym określenie
preferencji co do
formuły jego działania.
Niniejsza ewaluacja
miała charakter
jakościowy,
rzeczywiste
zapotrzebowanie na
usługę powinno zostać
zweryfikowane w
ramach badania
ilościowego.
Potwierdzenie
zasadności
uruchomienia
punktów
konsultacyjnych
powinno skutkować
rozpoczęciem prac
koncepcyjnych
dotyczących sposobu
ich organizacji, w tym
również określenia
źródeł finansowania
(środki unijne lub
polskie środki
publiczne).
Warto rozważyć uruchomienie Ministerstwo
Poszerzenie programu
działań szkoleniowych
Inwestycji i
szkoleń o zamówienia
adresowanych do uczestników Rozwoju, PARP podprogowe - jeżeli to
lub potencjalnych uczestników
możliwe, to warto
rynku "podprogowego".
dokonać tej korekty w
działaniach/poddziałan

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Harmonogram
dalszych działań w
zależności od
możliwości
wykorzystania
środków obecnej
lub przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
strategiczna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

30 września 2019
(lub zgodnie z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

147

Instytucja
Zlecająca

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

zadań
publicznych

tych zamówieniach istnieją
bariery (dla
przedsiębiorców) wejścia,
jak również
funkcjonowania na tym
rynku.

11 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w
ramach projektów typu 3
była dużo niższa niż
planowana mimo
znacznych wysiłków
rekrutacyjnych ze strony
beneficjentów.
Realizatorzy stwierdzili - w
momencie realizacji
badania - brak zdolności do
dalszego zwiększania liczby
uczestników projektów.

12 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji

Podmiotami
predysponowanymi do
realizacji przedsięwzięć w
formule PPP - ze względu
na orientację na

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Instytucja
Zlecająca

iach, które jeszcze nie perspektywy
zostały uruchomione
finansowej)
w ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów). W
przeciwnym razie - do
uwzględnienia na
etapie opracowywania
dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
(przyszła perspektywa
finansowa).
Partnerstwo publiczno-prywatne
Nie należy ogłaszać kolejnych
konkursów typu 3 w ramach
Działania 2.2. PO WER. Decyzja
o ewentualnej kontynuacji
projektów powinna być
podjęta w toku prac na
działaniami przyszłej
perspektywy finansowej - po
dokonaniu oceny stanu
zaawansowania rozwoju PPP
w Polsce, m.in. po analizie
liczby uruchamianych
postępowań i pod warunkiem
jej wzrostu (zgodnie z
założeniami "Polityki rządu w
zakresie PPP").
Rekomendujemy włączenie
tematyki PPP - w
podstawowym zakresie - do
szkoleń w ramach projektów
typu 2 - dotyczących

Ministerstwo
Do uwzględnienia na
Inwestycji i
etapie opracowywania
Rozwoju, PARP dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
w obecnej i przyszłej
perspektywie
finansowej.

30 czerwca 2019,
oraz zgodnie z
harmonogramami
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
strategiczna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

Ministerstwo
Do uwzględnienia na
Inwestycji i
etapie opracowywania
Rozwoju, PARP dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze

30 czerwca 2019
Rekomendacja
(jeżeli jest możliwa programowa,
korekta dla
strategiczna
konkursów, w
innym przypadku

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

148

Numer Tytuł Raportu

zadań
publicznych

Wniosek

Rekomendacja

publicznego
zamawiającego i
doświadczenie we
współpracy z tego typu
zamawiającym - są firmy
aktywne na rynku
zamówień publicznych.
Firmy te dysponują wiedzą
na temat zamówień
publicznych, co również
ułatwia im przyswajanie
treści związanych z PPP. W
firmach choćby
potencjalnie
zorientowanych na PPP
zadania z tym związane
(np. śledzenie postępowań
czy ich obsługa) ulokowane
są w tych samych
komórkach/stanowiskach,
które odpowiadają za
zamówienia publiczne.

zamówień publicznych. PPP
jest elementem systemu
zamówień publicznych - może
więc być uznane za naturalną
kontynuację/rozszerzenie tej
problematyki. Obecność
"podstaw PPP" w programie
szkoleń z zakresu zamówień
publicznych wydaje się - na
chwilę obecną - najlepszym
możliwym sposobem
popularyzacji tej problematyki
w najbardziej odpowiednim do
tego celu gronie
przedsiębiorstw już
zaangażowanych w realizację
zadań publicznych.

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

(przyszła perspektywa
finansowa) - w
przypadku braku
decyzji o kontynuacji
projektów z zakresu
PPP. Jeżeli to możliwe,
to warto dokonać
korekty w projektach
typu 2, które jeszcze
nie zostały
uruchomione w
ramach bieżącej
perspektywy
finansowej (korekta
dla konkursów) modyfikując program
szkoleń w standardzie
usługi szkoleniowodoradczej.

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

okres wdrożenia
zgodny z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej).
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Instytucja
Zlecająca

Numer Tytuł Raportu

13 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Wniosek

Uczestnicy szkoleń z
zakresu PPP byli
zróżnicowani pod
względem rzeczywistego
zainteresowania PPP i
motywacji do udziału w
projekcie. Pewną grupę
uczestników stanowili
uczestnicy z góry
wykluczający możliwość
udziału w
przedsięwzięciach PPP w
roli partnera prywatnego.
Obniżało to znacznie
efektywność i skuteczność
działań szkoleniowych.

Rekomendacja

W przypadku podjęcia decyzji
o kontynuacji projektów
szkoleniowych z zakresu PPP
należy zadbać o trafny dobór
uczestników szkoleń pod
kątem ich rzeczywistego
zainteresowania PPP.
Wskazany jest dobór
uczestników pod kątem branż,
w których przedsięwzięcia PPP
są - obecnie lub potencjalnie realizowane i wykluczenie z
grona uczestników doradców
biznesowych (ewentualnie dla
podmiotów rzeczywiście
zainteresowanych
świadczeniem usług
doradczych z zakresu PPP
należy przygotować odrębny
rodzaj pomocy lub odrębną
ścieżką projektową).
14 Ocena
Założenia Działania 2.2 PO W przypadku podjęcia decyzji
gotowości
WER wykluczały możliwość o kontynuacji projektów
polskich
uczestnictwa w projektach szkoleniowych z zakresu PPP
przedsiębiorstw typu 3 firm dużych oraz
do grupy docelowej warto
do realizacji
spółek komunalnych. Z
włączyć przedsiębiorstwa
zadań
opinii trenerów,
duże, w tym spółki komunalne.
publicznych
doświadczeń projektu
systemowego
"Partnerstwo publicznoprywatne", a także z
wyników badań
prowadzonych przez
niektórych beneficjentów
wynika, że są to grupy
najbardziej zainteresowane

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Instytucja
Zlecająca

Ministerstwo
Do uwzględnienia na
Inwestycji i
etapie opracowywania
Rozwoju, PARP dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
w przyszłej
perspektywie
finansowej.

Zgodnie z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

Ministerstwo
Do uwzględnienia na
Inwestycji i
etapie opracowywania
Rozwoju, PARP dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
w przyszłej
perspektywie
finansowej.

Zgodnie z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

PARP

150

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

uczestnictwem w
przedsięwzięciach PPP.
15 Ocena
Problemem utrudniającym
gotowości
realizację projektów i
polskich
osiąganie zakładanych
przedsiębiorstw celów były
do realizacji
niewystarczające środki na
zadań
rekrutację i promocję,
publicznych
znajdujące się w puli
kosztów pośrednich (przy
niewielkich wartościach
projektów nie były to duże
środki). Zdaniem
beneficjentów rekrutacja
przedsiębiorców - przy
małej popularności PPP w
Polsce - wymagała
intensywnych działań
wykraczających poza
standardowe procedury
rekrutacyjne. Ze względu
na nieznajomość PPP
wśród przedsiębiorców
konieczne było w trakcie
rekrutacji wyjaśnienie im
istoty PPP i przedstawienie
potencjalnych korzyści.
Trudno uznać tego rodzaju
czynności za czynności o
charakterze "ściśle
administracyjnym", które
co do zasady są ponoszone
w ramach kosztów
pośrednich projektu.

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Realizatorom projektów
Ministerstwo
szkoleniowych dotyczących
Inwestycji i
PPP należy zapewnić - w
Rozwoju, PARP
przypadku podjęcia decyzji o
ich kontynuacji - środki
niezbędne do prawidłowej
rekrutacji przedsiębiorstw w
ramach kosztów
kwalifikowanych. Jest to
wskazane również z punktu
widzenia zwiększenia trafności
rekrutacji: obejmowania
wsparciem tych
przedsiębiorstw, które
rzeczywiście mają potencjał do
udziału w przedsięwzięciach
PPP (w ogóle i tych
analizowanych w ramach
szkoleń dedykowanych), co
wymaga działań o charakterze
doradczym.

Sposób Wdrożenia

Do uwzględnienia na
etapie opracowywania
dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
w przyszłej
perspektywie
finansowej.

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Zgodnie z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Klasa
rekomendacji

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

151

Instytucja
Zlecająca

PARP

Numer Tytuł Raportu

16 Ocena
gotowości
polskich
przedsiębiorstw
do realizacji
zadań
publicznych

Wniosek

Formuła szkoleń z zakresu
PPP, łącząca szkolenia
ogólne (z podstaw PPP) i
dedykowane
(ukierunkowane na
konkretne przedsięwzięcia
PPP) wydaje się właściwa.
Ze względu na problemy z
rekrutacją szkolenia
dedykowane były
testowane w niewielkiej
skali, jednak ich
użyteczność - dla
podmiotów
zainteresowanych PPP była wysoka. Podawano
następujące sugestie
udoskonalenia szkoleń z
zakresu PPP:
prezentowanie analizy
efektywności finansowej
inwestycji realizowanych w
formule PPP, spotkania z
przedsiębiorcami
realizującymi udane
inwestycje PPP, inicjowanie
spotkań potencjalnych
partnerów:
przedsiębiorców i
samorządowców, dużych
firm i ich kooperantów z
sektora MŚP, czy
kandydatów do budowania
konsorcjów mogących
ubiegać się o zamówienia
realizowane w formule
PPP. Tego typu rozwiązania

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

W przypadku podjęcia decyzji Ministerstwo
o kontynuacji projektów z
Inwestycji i
zakresu PPP zasadne wydaje
Rozwoju, PARP
się utrzymanie formuły szkoleń
ogólnych i dedykowanych.
Działania szkoleniowodoradcze powinny więc być
uruchamiane pod rzeczywiste
potrzeby/plany podmiotów
publicznych związane z
realizacją przedsięwzięć w
formule PPP. Najlepsze efekty
osiągać mogą działania
skierowane – w zależności od
charakteru planowanych
przedsięwzięć PPP - do
lokalnych MŚP, które po
odbytych szkoleniach miałyby
możliwość późniejszego
uczestniczenia w
postępowaniach publicznych
realizowanych w formule PPP.
Dla zwiększenia korzyści
płynących z udziału w
szkoleniach wskazane jest
dopuszczenie możliwości
udziału w nich w roli
"gospodarza postępowania" (a
więc w roli informacyjnej, a
nie edukacyjnej) lokalnych
samorządów czy innych
podmiotów planujących
przedsięwzięcia PPP.

Sposób Wdrożenia

Do uwzględnienia na
etapie opracowywania
dokumentacji
działań/poddziałań o
zbliżonym charakterze
w przyszłej
perspektywie
finansowej.

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Zgodnie z
harmonogramem
prac nad
działaniami
przyszłej
perspektywy
finansowej.

Klasa
rekomendacji

Rekomendacja
programowa,
operacyjna

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

Przedsięb Wiedza
iorczość Edukacja
Rozwój
2014-2020

152

Instytucja
Zlecająca
PARP

Numer Tytuł Raportu

Wniosek

Rekomendacja

Adresat
Rekomendacji

Sposób Wdrożenia

Termin Wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
Tematycz
ny

Program
Operacyjny

wzbogacające formułę
szkoleń stosowane były w
niektórych badanych
projektach i mogą być
uznane za "dobre
praktyki".

153

Instytucja
Zlecająca

