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Wstęp
Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w Polsce zawarte zostały 122 umowy 

na realizację projektów realizowanych z wykorzystaniem partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) [Baza PPP, 2017]. Biorąc pod uwagę sied-
mioletni horyzont czasowy funkcjonowania tej koncepcji, nie jest to dużo. 
Wśród przyczyn niewielkiej liczby projektów realizowanych w tej formule 
można wskazać m.in. znaczny stopień skomplikowania oraz problemy 
z określeniem efektywności tego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych.

Celem artykułu jest rozpatrzenie możliwości uzupełnienia projektów 
realizowanych w formule PPP o proces zarządzania interesariuszami. 
W artykule przedstawione zostanie środowisko funkcjonowania partner-
stwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz przybliżona zostanie teoria 
interesariuszy, a także proces zarządzania interesariuszami. Sformułowany 
także zostanie schemat procesu zarządzania interesariuszami w projektach 
inwestycyjnych realizowanych w formule PPP.

1. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania 
projektów inwestycyjnych w jednostkach samorządu 
terytorialnego

Jednostki sektora publicznego, a zwłaszcza podsektora samorządo-
wego, coraz częściej zmuszone są do poszukiwania ponadstandardowych 
rozwiązań w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych. Koniecz-
ność zaspokajania potrzeb społecznych generuje coraz więcej projektów 
inwestycyjnych. Jednocześnie rosnący poziom zadłużenia samorządów 
uniemożliwia stosowanie tradycyjnego finansowania (dochody własne, 
środki UE lub środki rządowe). Widać to wyraźnie w tablicy 1, w której 
zaprezentowana została relacja zobowiązań do dochodów w jednostkach 
samorządu terytorialnego.
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Tablica 1. Relacja zobowiązań do dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 2010–2015

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JST ogółem 33,84% 38,38% 38,24% 37,70% 37,11% 35,99%
Gminy 30,33% 34,27% 33,37% 32,20% 31,30% 29,01%
Miasta na prawach 
powiatu

43,49% 49,38% 48,29% 48,09% 47,53% 47,07%

Powiaty ziemskie 24,16% 26,06% 26,53% 25,47% 24,99% 24,67%
Samorządy 
wojewódzkie

30,43% 36,87% 40,12% 41,10% 41,05% 41,81%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W związku z tym, poszukując takich źródeł finansowania projektów, 
które nie zwiększają zadłużenia, samorządy w coraz większym stopniu 
wykorzystują partnerstwo publiczno-prywatne pozwalające uniknąć 
konieczności wydatkowania środków i zobowiązujące do tego partnera 
prywatnego. W zależności od stopnia odpowiedzialności za przedmiot 
umowy oraz stopnia zaangażowania partnera prywatnego można wyróżnić 
różne typy partnerstwa publicznego (tab. 2).

Tablica 2. Rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego
Lp. Nazwa Forma współpracy
1. Kontrakt serwisowy Podmiot publiczny podpisuje umowę 

na świadczenie usług przez podmiot prywatny. 
2. Kontrakt zarządczy Umowa na świadczenie usług jest rozszerzona 

o zarządzanie przedmiotem umowy. Podmiot 
publiczny przenosi na prywatny ryzyka 
zarządcze.

3. Projektuj-buduj Podmiot publiczny umową obliguje 
podmiot prywatny do zaprojektowania 
i wybudowania przedmiotu umowy zgodnie 
z zapotrzebowaniem zamawiającego.

4. Projektuj-buduj- 
-zarządzaj-eksploatuj

Podmiot prywatny projektuje, buduje, zarządza 
przedmiotem umowy i eksploatuje go przez czas 
z niej wynikający. 

5. Buduj-posiadaj- 
-zarządzaj-przekaż

Podmiot prywatny odpowiedzialny jest 
za budowę, zarządzanie przedmiotem 
umowy. Przez czas z niej wynikający staje się 
właścicielem.

6. Buduj-posiadaj- 
-zarządzaj

Podmiot prywatny zobligowany jest do 
wybudowania i zarządzania przedmiotem 
umowy. Podmiot publiczny przekazuje prawo 
własności podmiotowi prywatnemu.

Źródło: [Understanding…, 2011, s. 3–4].
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Należy jednak podkreślić, że partnerstwo publiczno-prywatne nie jest 
pozbawione słabości. Należą do nich przede wszystkim skomplikowane 
i długotrwałe procedury wyłaniania partnera prywatnego oraz ogranicze-
nie wpływu partnera publicznego na sposób realizacji, a także późniejszej 
eksploatacji infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Stopień 
skomplikowania procedur, mnogość typów partnerstwa oraz zmienia-
jące się środowisko prawne budzą obawy o możliwość odzyskania przez 
partnerów prywatnych zaangażowanych w przedsięwzięcia inwestycyjne 
nakładów. Warto podkreślić, że np. spośród 37 ogłoszonych projektów 
realizowanych w formule PPP w mieszkalnictwie 22 postępowania zostały 
umorzone [Błaszczak, 2016].

W formule PPP realizowane są przedsięwzięcia istotne dla społeczności 
lokalnych, jak np. drogi, oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie projekty 
te należą do grupy „społecznie wrażliwych”, bowiem mogą się wiązać 
z oddaniem zarządzania czy przekazaniem własności przedmiotu umowy 
podmiotowi prywatnemu. Kluczowe więc dla możliwości realizacji pro-
jektów wydaje się analiza interesariuszy, czyli podmiotów, na które może 
wpływać realizowany projekt, lub które mogą na taki projekt wpływać.

2. Analiza interesariuszy jako metoda oceny
Jedną z najwcześniejszych definicji pojęcia interesariuszy wprowadził 

E.R. Freeman, uważany za twórcę teorii interesariuszy. Scharakteryzował 
ich jako podmioty, które mogą wywierać wpływ i mogą być dotknięte 
skutkami realizacji celów organizacji [Freeman, 1984, s. 46]. W związku 
z realizacją projektów infrastrukturalnych (takie podlegają ocenie woje-
wodów) w dziedzinie ochrony zdrowia pojęcie interesariuszy nabiera 
szczególnego znaczenia, ponieważ ta sfera należy do sfer wrażliwych 
społecznie. W związku z tym można zaobserwować wszystkie typy postaw 
charakterystycznych dla interesariuszy, tj. wspierającą, neutralną oraz 
antagonistyczną [Chinyio, Olomolaiye, 2010, s. 32]. Należy też podkreślić, 
że w przypadkach skrajnych interesariusze mogą przyczynić się do znaczą-
cego opóźnienia lub nawet przerwania realizacji projektu [Ward, Chapman, 
2008, s. 565]. Jeśli więc ich rola jest tak ważna, warto dokonać klasyfikacji 
interesariuszy, aby określić ich możliwości wpływu na realizację projektu 
[Goodijk, 2003, s. 225–241].

W literaturze można spotkać wiele klasyfikacji interesariuszy. Naj-
prostsze z nich identyfikują dwa rodzaje interesariuszy: pierwszorzęd-
nych i drugorzędnych [Freeeman i inni, 2007, s. 24]. Prace E.R. Freemana 
zostały rozwinięte i szerzej upowszechnione przez R.K. Mitchella, 
proponującego uwzględnienie trzech atrybutów określających waż-
ność interesariuszy dla organizacji, tj. siły, legitymizacji oraz pilności 



308 Sebastian Susmarski

[Mitchell i inni, 1997, s. 853–886]. Wraz z rozpowszechnieniem teorii inte-
resariuszy liczba atrybutów ulegała rozszerzeniu o takie, jak: nastawie-
nie, wpływ, zaangażowanie [Bourne, 2009, s. 73]. Dokonując klasyfikacji 
w oparciu o najpowszechniej występujący podział, uwzględniający trzy 
atrybuty, można określić zarówno typ interesariusza, jak i rodzaj jego 
potencjalnego wpływu na realizacje projektu. Sposób podziału uwzględnia-
jący możliwe kombinacje atrybutów interesariuszy został przedstawiony 
na rysunku 1.

Rysunek 1. Klasyfikacja interesariuszy ze względu na posiadane atrybuty

Źródło: [Hester i inni, 2012, s. 229].

Na podstawie liczby posiadanych przez poszczególnych interesariuszy 
atrybutów, a także ich rodzajów, można dokonać następującej klasyfikacji 
[Mitchell i inni, 1997, s. 874]:

1. Interesariusze uśpieni – posiadają uprawnienia skutkujące moż-
liwością narzucenia swojej woli, ale nie posiadają uzasadnionych 
związków ani pilnych roszczeń.

2. Interesariusze uznaniowi – posiadają tytuł prawny, ale nie są wypo-
sażeni w odpowiednią siłę, aby wpływać na projekt oraz nie mają 
pilnych roszczeń.

3. Interesariusze roszczeniowi – eksponują roszczenia w sposób natar-
czywy, ale nie mają odpowiedniej siły oddziaływania, ani uzasad-
nionych związków z projektem.

4. Interesariusze dominujący – są skuteczni i posiadają odpowiednie 
umocowanie prawne, aby wpływać na losy projektu.

5. Interesariusze groźni– nie mają żadnego tytułu prawnego, ale posia-
dają odpowiednią władzę i są natarczywi.

6. Interesariusze zależni – mają pilne i uzasadnione roszczenia, ale nie 
posiadają odpowiedniej siły oddziaływania.
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7. Interesariusze ostateczni – mają zarówno tytuł prawny, jak i władzę. 
Są członkami dominujących koalicji w organizacjach.

8. Interesariusze neutralni, niewykazujący zaangażowania, nieposia-
dający wpływu ani umocowania prawnego.

Warto zaznaczyć, że zdaniem autorów klasyfikacji atrybuty, w które 
wyposażeni są interesariusze, mają charakter płynny. Mogą oni jedne stra-
cić, inne zyskać. Nie zawsze też interesariusze są świadomi posiadanych 
atrybutów, często też ich wyobrażenie o rzeczywistej ich sile rozmija się 
z rzeczywistością [Mitchell i inni, 1997, s. 876].

Identyfikacja interesariuszy i ich atrybutów służy do oceny ich wpływu 
na projekt. Znając te informacje, można w stosunku do nich wdrożyć pro-
cedury zarządcze.

3. Proces zarządzania interesariuszami
Zarządzanie interesariuszami koncentruje się na relacjach pomiędzy 

organizacją realizującą projekt infrastrukturalny a interesariuszami będą-
cymi zarówno osobami fizycznymi, jak i organizacjami. Te relacje mogą 
mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny charakter. Potrzeba zarządzania 
interesariuszami wywodzi się z konieczności realizacji celu strategicz-
nego – sukcesu projektu infrastrukturalnego. Staje się ona koniecznością 
w celu minimalizacji negatywnego wpływu na realizację projektu [Chinyio, 
Olomolaiye, 2010, s. 32]. Z uwagi na fakt, iż organizacja realizująca projekt 
infrastrukturalny podlega interakcjom przenikających się i wywierają-
cych wpływ wzajemnie na siebie interesariuszy, szczególną uwagę należy 
poświęcić identyfikacji różnych, podlegających dynamicznym zmianom 
interesów stron, które mogą stać się potencjalnym źródłem konfliktów 
[Goodijk, 2003, s. 225–241]. Podsumowując, w skutecznym procesie zarzą-
dzania interesariuszami można zauważyć następujące etapy [Oyegoke, 
2010, s. 70–73]:

1. Identyfikacja interesariuszy.
2. Identyfikacja potencjalnych obszarów konfliktów.
3. Kształcenie interesariuszy w zakresie potencjalnych zagrożeń i szkód 

oraz w jaki sposób można je złagodzić i uczynić źródłem korzyści.
4. Współdziałanie z interesariuszami.
5. Zaangażowanie innych podmiotów, w szczególności publicznych, 

wskazując, że procesy są w dalszym ciągu realizowane.
6. Nadzorowanie procesu.
W poszczególnych etapach nacisk położny jest na przebieg procesu 

w kontekście celu, jakim jest sukces realizowanego przedsięwzięcia. Nie-
zwykle istotne jest zatem nawiązanie relacji z interesariuszami i wskazanie, 
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w jaki sposób zagrożenia, które ich zdaniem niesie za sobą projekt, mogą 
stać się dla nich źródłem korzyści.

Kluczowe dla pierwszego etapu jest rozpoznanie wszystkich interesariu-
szy zaangażowanych w realizację danego przedsięwzięcia oraz zdefiniowa-
nie ich roli w relacji do realizowanego przez organizację projektu. Należy 
zatem poddać analizie otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, 
uwzględniając specyfikę realizowanego projektu. Rozpoznanie specyfiki 
interesariuszy wiąże się z nadaniem im atrybutów, co ma miejsce w etapie 
drugim. Klasyfikacja z wykorzystaniem atrybutów wiąże się z nadaniem 
poszczególnym interesariuszom priorytetów, co zostało przedstawione 
powyżej.

Ważna jest też identyfikacja celów interesariuszy, ponieważ możliwe 
staje się zdefiniowanie obszarów potencjalnych konfliktów [Ackermann, 
Eden, 2011, s. 180–183], co powoduje przejście do etapu drugiego. Acker-
mann i Eden podkreślają, że oprócz identyfikacji oraz klasyfikacji intere-
sariuszy fundamentalne dla projektu znaczenie ma zbadanie interakcji 
pomiędzy poszczególnym interesariuszami [Ackermann, Eden, 2011, s. 180].

Rozpoznanie potrzeb interesariuszy w kontekście realizacji projektu 
umożliwia dobór sposobu komunikacji z poszczególnymi interesariuszami, 
co jest charakterystyczne dla etapu trzeciego i czwartego. Wyróżnić tu 
można następujące strategie [Szwajca, 2016, s. 332]:

– bierną – polegającą na ignorowaniu sygnałów płynących od intere-
sariuszy i braku jakiejkolwiek reakcji na ich żądania i naciski. Warto 
wspomnieć, że funkcjonując w ramach społeczeństwa informacyj-
nego, żaden inwestor chcący realizować projekt nie może pozwolić 
sobie na zastosowanie tego typu strategii. Ignorowanie interesariuszy 
prowadzi bowiem, jak wspomniano wcześniej, do powstania lub 
eskalacji konfliktów, co wiąże się z istotnym zwiększeniem nakładów 
inwestycyjnych, czy wręcz zatrzymaniem realizacji całego projektu;

– reaktywną – zakładającą odpowiadanie i reagowanie na oczekiwa-
nia oraz naciski interesariuszy dopiero wtedy, gdy jest to uznane za 
niezbędne;

– proaktywną – zgodnie z którą monitoruje się potrzeby i oczekiwania 
interesariuszy po to, aby przewidywać i możliwie wcześnie wykry-
wać problemy oraz przygotować odpowiednie programy działania, 
umożliwiające skuteczną i natychmiastową reakcję;

– interaktywną – polegającą na ciągłym komunikowaniu się z intere-
sariuszami, prowadzeniu dialogu i rozwijaniu bliskiej współpracy 
w celu identyfikowania ich oczekiwań, preferencji oraz ewentualnych 
problemów w taki sposób, aby można je było wspólnie i bezkonflik-
towo rozwiązać.
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Zastosowanie wybranej strategii nie gwarantuje inwestorowi sukcesu, 
bowiem atrybuty nie są na stałe przypisane do interesariuszy. Dlatego 
zadaniem inwestora jest dążenie do maksymalnego zaangażowania inte-
resariuszy w realizację projektu i monitoring zachowań interesariuszy.

4. Proces zarządzania interesariuszami w projektach 
realizowanych w ramach PPP

Kluczową kwestią, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania proce-
dur, dla projektów realizowanych w formule PPP nie jest przekroczenie 
terminów ani budżetu. W australijskich projektach realizowanych w tej 
formule średnie przekroczenie budżetu wyniosło w 2008 r. 4%, średnie 
przekroczenie harmonogramu czasowego wyniosło odpowiednio 1,4% 
[PPP Reference Guide 2.0, 2014, s. 44], zaś we Francji, w latach 2005–2012 
tylko w 10% projektów zanotowano przekroczenie budżetu, a w 23% pro-
jektów – odchylenia od harmonogramu [Saussier, Phuong, 2012, s. 20].

Największym problemem, biorąc pod uwagę efektywność gospodaro-
wania funduszami publicznymi, jest uzasadnienie wyboru tej formy finan-
sowania projektu oraz dialog społeczny wyjaśniający oddanie partnerowi 
prywatnemu infrastruktury w zarząd i umożliwienie czerpania pożyt-
ków. Wychodząc z założenia, że zastosowanie partnerstwa publiczno-
-prywatnego w procesie finansowania projektów inwestycyjnych jest 
przedsięwzięciem wrażliwym społecznie, szczególnego znaczenia nabiera 
w tym przypadku podejście procesowe w odniesieniu do zarządzania 
interesariuszami przybierające postać schematu, co zostało przedstawione 
na rysunku 2.

Rysunek 2. Schemat zarządzania interesariuszami w projektach 
realizowanych w formule PPP

Wybór projektu i sformułowanie jego celów

Wybór partnera prywatnego i formuły współpracy

Identyfikacja interesariuszy

Klasyfikacja interesariuszy z uwzględnieniem atrybutów

Dobór strategii komunikacji z interesariuszami

Realizacja strategii komunikacji z interesariuszami

Monitoring postaw interesariuszy wobec projektu 
i ewentualna modyfikacja strategii komunikacji

Źródło: Opracowanie własne.
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Zastosowanie schematu w procesie zarządzania interesariuszami ma za 
zadanie uporządkować postępowanie wobec nich, zgodnie z zasadą cele- 
-strategie-środki. Właściwa komunikacja z interesariuszami z uwzględ-
nieniem ich atrybutów i monitorowaniem zmian niewątpliwie przyczynia 
się do sukcesu w realizacji projektu. Niedostrzeganie roli interesariuszy 
w projektach może skończyć się znaczącym wydłużeniem harmonogramu 
projektu (np. projekt zagospodarowania Wyspy Spichrzów czy Młode 
Miasto w Gdańsku), znaczącym zwiększeniem nakładów inwestycyjnych 
bądź też koniecznością odstąpienia od realizacji projektu.

Zakończenie
Kondycja finansowa polskich jednostek samorządu terytorialnego, 

biorąc pod uwagę zadłużenie, w sposób znaczący ogranicza możliwość 
realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych za pomocą źródeł 
wewnętrznych oraz zewnętrznych w postaci kredytów bankowych i obli-
gacji municypalnych. Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na reali-
zację istotnych dla społeczności lokalnych projektów bez zwiększania 
wskaźników zadłużenia. Wybór PPP jako modelu realizacji projektów 
inwestycyjnych nie jest jednak prosty. Dużą rolę odgrywają tu czynniki 
ryzyka [Dylewski, Filipiak, 2015, s. 502–504; Gwizdała, 2011, s. 105]. Zasto-
sowanie analizy interesariuszy pozwala na weryfikację ich wpływu na pro-
jekt i rzeczywistą możliwość jego realizacji. Wobec tego kluczową dla 
projektów kwestią staje się wdrożenie procesu zarządzania interesariu-
szami. Przyjęcie i zastosowanie właściwej strategii komunikacji jednego 
z istotnych elementów procesu podczas całego cyklu życia przedsięwzięcia 
inwestycyjnego umożliwia ograniczenie czynników ryzyka podczas jego 
realizacji. Dlatego umieszczenie w budżecie wydatków na zarządzanie 
interesariuszami staje się wyrazem przezorności inwestora.
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Streszczenie
W artykule przedstawione zostało zastosowanie analizy interesariuszy 

w projektach inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Zawarto w nim prezentację koncepcji partnerstwa publiczno-
-prywatnego, potrzeby jego zastosowania w projektach realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na koncepcję teorii intere-
sariuszy, w tym analizę interesariuszy, typologię interesariuszy oraz ich atrybuty. 
Część rozważań poświęcono procesowi zarządzania interesariuszami, a także 
możliwości zastosowania algorytmu w projektach realizowanych w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego.



314 Sebastian Susmarski
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rialnego

Stakeholders management in public-private partnership (Summary)
In this article the application of stakeholder analysis in public-private partner-

ships was presented. It includes the presentation of the concept of public-private 
partnership, the need for its use in projects implemented by local government units. 
Attention was put on the concept of stakeholder theory, including stakeholder 
analysis, stakeholder typology, and attributes. Part of the discussion was devoted 
to the process of managing stakeholders, as well as the possibility of applying 
the algorithm in projects of public-private partnership.
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