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Dlaczego nie udają się wielkie projekty publiczne? 
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Czy w czasach kryzysu musimy jako społeczeństwo tracić setki milionów, a może 

miliardy złotych w związku z nieumiejętnością realizacji wielkich projektów 

publicznych?  

Wiadomościom o zakończeniu w Polsce prac nad budową dużych obiektów, takich jak 

autostrady, stadiony na EURO 2012, druga linii metra w Warszawie, lub nad wdrażaniem 

ogólnokrajowych projektów informatycznych – że przytoczę najbardziej znane przykłady – 

częstą towarzyszą ostatnio informacje o przekroczeniu budżetu, opóźnieniu terminu 

zakończenia prac, licznych usterkach, bankructwach realizatorów projektów czy opóźnieniach 

w płatnościach dla podwykonawców, często kończących się i ich bankructwem. Warto się 

zastanowić, czy wymienione sytuacje są przypadkowymi skutkami realizacji poszczególnych 

projektów, czy też mają poważniejsze, systemowe powody. Według mnie przyczyn takiego 

stanu rzeczy należy szukać już na poziomie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

decydującej o sposobie realizacji projektów publicznych w Polsce.  

Powstaje pytanie: czy Prawo zamówień publicznych obowiązujące w naszym kraju jest tak 

samo dobrze przygotowane do kontraktowania względnie niewielkich, powtarzalnych 

prac, typu dostawy oleju napędowego do jednostki policji lub budowa placu zabaw przy 

szkole, jak i do kontraktowania największych projektów? 

Twierdzę, że nie i to jest podstawowy powód niepowodzeń związanych z realizacją wielkich 

przedsięwzięć. Żeby go wyeliminować, należy przebudować Prawo zamówień publicznych, 

głównie poprzez wprowadzenie dla największych projektów specjalnego trybu ich zlecania i 

realizacji – nazwijmy go trybem wielkich projektów. Nie dotyczyłby on prac niewielkich, 

bo w stosunku do nich Prawo zamówień publicznych w dotychczasowej formie zasadniczo 

spełnia swoje zdania. Zapewne głównym kryterium, powodującym zakwalifikowanie 

zamówienia do grupy wielkich projektów, byłoby wstępne oszacowanie budżetu prac. Czy to 

będzie 200, 300 czy 500 milionów złotych, to kwestia do dalszej dyskusji.  

Sprawne zarządzanie – pierwszy warunek powodzenia 

Zastanówmy się, czym się różni na przykład wykonanie przyszkolnego placu zabaw od 

wielkiego projektu – budowy Stadionu Narodowego w Warszawie?  

W przypadku placu zabaw, jeżeli oferent posiada odpowiednie uprawnienia i ma już na 

koncie ze dwa podobne obiekty, można założyć, że poradzi sobie z kolejnym, podobnym do 

tamtych. To podstawowe kryterium wyboru jego usług. Do kierowanie pracami przy takim 

przedsięwzięciu wystarczy jedna osoba i to w niewielkim ułamku etatu. Kierownik owej 

niedużej budowy nie musi mieć szczególnych talentów organizacyjnych. 

W przypadku budowy rozmiaru Stadionu Narodowego należy zadać sobie dwa pytania. Po 

pierwsze: czy w Polsce istnieją firmy, które mogą się pochwalić wybudowaniem stadionów 
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analogicznych rozmiarów? Po drugie: czy wybudowanie podobnego obiektu w przeszłości 

gwarantuje pomyślną realizację następnego? 

Odpowiedź na obydwa te pytania jest negatywna. Ile polskich firm budowało wcześniej 

stadiony narodowe? Ile wdrażało kompleksowe systemy informatyczne wspomagające 

zakłady ubezpieczeń społecznych? Żadna albo prawie żadna. Oznacza to, że albo wybór 

wykonawcy będzie obciążony ryzykiem niewłaściwej realizacji prac, wynikającym z braku 

doświadczenia (przypomnijmy problemy z budową KSI ZUS), albo że do przetargu staną 

wykonawcy zagraniczni, którzy wykonywali podobne prace za granicą Polski, co nie 

przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki. 

Do wyboru wykonawców wielkich projektów realizowanych w Polsce zastosowano, zgodnie 

z obowiązującym prawem, kryterium doświadczenia i wiedzy. Czyli wybrano takich, którzy 

mieli już na koncie budowę wielkich obiektów i stosunkowo sprawnie wywiązali się z umów. 

Dlaczego zatem niektórym z nich nie udało się ta sztuka w Polsce? W kilku przypadkach 

konieczna stała się nawet zmiana wykonawcy – najbardziej znanymi przykładami są budowa 

fragmentu autostrady A2, budowa Stadionu Miejskiego we Wrocławiu czy budowa jednego z 

południowych odcinków autostrady A1.  

Dlaczego tak się stało? Jak dobrze wiemy, żadne dwa stadiony nie są takie same i na pewno 

nie są budowane w takich samych uwarunkowaniach prawnych, organizacyjnych czy 

technicznych. Nawet jeżeli Covec stworzył w Chinach i w Afryce setki kilometrów autostrad, 

to nie znaczy, że automatycznie poradzi sobie z podobnym zadaniem w Polsce. Do tego nie 

wystarczą bowiem umiejętności czysto techniczne – trzeba mieć kwalifikacje w zakresie 

zarządzania projektami. Wszystkie badania naukowe wykazują, że sposób zarządzania 

projektem jest o wiele ważniejszy dla powodzenia projektu, niż umiejętności czysto 

techniczne. Osiągnięcie sukcesu w realizacji wielkich projektów zależy zatem nie tylko od 

umiejętności technicznych, ale – w o wiele większym stopniu – od umiejętności, jakie oferent 

posiada w zakresie zarządzania projektami.  

Tymczasem nasze Prawo zamówień publicznych nakazuje wyspecyfikowanie przedmiotu 

zamówienia za pomocą odpowiednich norm – europejskich, polskich lub międzynarodowych, 

ale nie nakazuje podania opisu kwalifikacji oferentów w zakresie zarządzania 

projektami. A to tworzy bardzo duże prawdopodobieństwo wyboru firmy, która nie poradzi 

sobie z realizacją planowanego projektu. Nie wystarcza tu, coraz częściej pojawiające się 

niezależnie od zapisów Ustawy, wymaganie posiadania przez kierowników projektów ich 

umiejętności zarządzania zgodne z PMBOK® czy Prince 2®. Ustawa powinna 

usankcjonować takie wymagania, ale czy to wystarczy? Kierownik projektu może działać 

wyłącznie w ramach procedur firmy, dla której pracuje. Jeżeli firma realizująca projekt nie ma 

zdefiniowanych na potrzeby wykonywania projektów zasad i procesów ich nadzorowania, 

zarządzania personelem, ryzykiem, jakością czy zarządzania komunikacją, to projekt będzie 

miał potężne kłopoty związane z pozyskiwaniem ludzi do swojego zespołu, skutecznym 

rozwiązywaniem problemów, czy informowaniem wszystkich zainteresowanych osób o tym, 

co się dzieje w projekcie. Najważniejsza jest zatem umiejętność realizacji projektów 

przez firmę jako całość. I to powinno być jednym z podstawowych kryteriów wyboru 

wykonawcy każdego wielkiego projektu. 
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Z problemem wyboru wiarygodnego dostawcy, umiejącego zarządzać projektami, świat 

zmierzył się już dość dawno. W końcu lat 80. poprzedniego wieku Departament Obrony USA 

zauważył, że niektóre projekty są zlecane firmom, które następnie nie są w stanie ich 

wykonać. Remedium na ten problem stanowią modele dojrzałości projektowej, określające 

poziom zaawansowania organizacji jako całości w realizacji projektów. Najbardziej znane z 

nich to CMMI® (Capability Maturity Model Integration), opracowany przez Carnegie Mellon 

University oraz OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model), opracowany 

przez Project Management Institute. Firmy charakteryzujące się niskim poziomem dojrzałości 

projektowej nie mają żadnych szans na uzyskanie zleceń agend rządowych. Z kolei wysoka 

ocena dojrzałości projektowej jest bardzo mocnym argumentem w przetargach agend 

rządowych w Stanach Zjednoczonych.  

Prawo zamówień publicznych powinno nakazywać uwzględnienie umiejętności 

zarządzania projektami przy ocenie potencjalnych wykonawców wielkich projektów. 

Uwzględnienie nieprzewidzianych sytuacji – drugi warunek powodzenia 

W trakcie realizowania wielkich projektów istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się 

nieprzewidzianych wcześniej okoliczności utrudniających wykonywanie prac. Ich usuwanie 

wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Prawo zamówień publicznych w obecnej 

formie nie daje możliwości sprawnego uporania się z tymi zagrożeniami. Pokażmy to na 

konkretnych przykładach. 

W zamówieniu publicznym dotyczącym niewielkiego projektu, jakim jest np. plac zabaw, 

powierzchnia łączna terenu to 940 metrów kwadratowych, z czego nawierzchnia trawiasta ma 

zająć 280 metrów kwadratowych, powierzchnia bezpieczna do wykonywania ćwiczeń – 340 

metrów, zaś powierzchnia komunikacyjna, czyli ścieżki – 180 metrów kwadratowych. 

Specyfikacja techniczna takiego projektu mieści się na ok. 50 stronach. Wszystko jest jasne 

od początku i ujęte w umowie między jego zleceniodawcą a wykonawcą. 

Prawdopodobieństwo wprowadzania zmian podczas wykonywania prac jest niewielkie. 

Czego należy się obawiać podczas budowy placu zabaw? Przejściowych niedyspozycji 

pracowników budowlanych wykonawcy? Brzydkiej pogody? Możliwość wystąpienia 

nieprzewidzianych przeszkód jest tu nieduża. 

Inaczej przedstawia się opis koniecznych do wykonania prac dla Stadionu Narodowego. Ich 

specyfikacja techniczna miała setki stron, co nie uchroniło realizatorów projektu przed 

wprowadzaniem zmian. Konieczna okazała się między innymi modyfikacja projektu instalacji 

zasilających, ponowna budowa schodów czy dodanie urządzenia pozwalającego na transmisję 

sygnału radiowego dla policji. Wykonawca, Hydrobudowa, szacuje, że niezbędne było 

naniesienie do pierwotnie określonego zakresu prac ok. piętnastu tysięcy poprawek, które 

przełożyły się na dodatkowe koszty w wysokości ok. 120 milionów złotych.  

Czy zmiany te były wynikiem nieudolności zamawiającego lub wykonawcy, czy też taka jest 

rzeczywistość realizacji wielkich projektów? Im większe projekty, tym większa pewność, że 

zmiany w zakresie prac trzeba będzie wprowadzać w trakcie ich realizacji. Autor artykułu 

brał udział w kilku projektach dla administracji państwowej, w których zmiana regulacji 
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prawnych w trakcie prac nad systemem informatycznym wywracała pierwotnie opisany 

zakres jego funkcjonalności.  

Prawo zamówień publicznych, wymagające posiadania dla każdego rodzaju prac pełnej 

specyfikacji ich zakresu już w momencie podpisywania kontraktu, stawia przed 

zamawiającymi wielkie projekty nierealne wymagania. Nie przewiduje bowiem określenia w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ryzyk, jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji danego projektu. A w przypadku ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest np. 

budowa Stadionu Narodowego, z góry trzeba założyć, że się one pojawią. Znacząco mogą się 

zmienić choćby ceny materiałów i usług kupowanych za granicą. Wiedza o terenie budowy 

zwykle nie jest pełna. Mechanizm „zamówień dodatkowych”, które pozwalają w ściśle 

określonych warunkach uzupełnić zestaw prac, ze względu na konieczną biurokrację, nie 

rozwiązuje problemu ciągłego dostosowywania ich zakresu do zmieniających się 

okoliczności. Trudno sobie wyobrazić piętnaście tysięcy dodatkowych zleceń do 

jakiegokolwiek projektu. Ponadto brak wstępnego choćby wyliczenia owych ryzyk przez 

zamawiającego pozbawia potencjalnych wykonawców istotnej części wiedzy o realiach 

realizacji przyszłego projektu.  

Elementem przygotowania SIWZ dla wielkich projektów powinno być nie tylko określenie 

zestawu zagrażających im ryzyk, ale i wskazanie, za które z nich odpowiada 

zamawiający, za które wykonawca, a za które wspólnie odpowiadają obydwie strony. 

Sensowne wydaje się, by w wielkich projektach budowlanych np. za ryzyka związane z 

terenem budowy (jak pojawienie się nieudokumentowanego cieku wodnego) odpowiadał 

zamawiający. Za zmiany cen wynikające z takich sytuacji jak wahania kursów walut 

zagranicznych odpowiadałyby obie strony. Natomiast ryzyka związane z bezpośrednim 

zarządzaniem projektem (m.in. wynikające z zarządzania personelem czy poddostawcami) 

powinny leżeć wyłącznie po stronie wykonawcy. Zestaw ryzyk opisanych przez 

zamawiającego w SIWZ oferent uzupełniałby w ramach składanej oferty. Do jego zadań 

należałoby także oszacowanie konsekwencji wszystkich zidentyfikowanych ryzyk dla kosztu i 

harmonogramu prac. Koszt obsługi ryzyk powinien stanowić oddzielnie wyspecyfikowaną 

część oferty, uruchamiany wtedy, gdy ryzyko rzeczywiście wystąpi. 

Jeżeli obsługę ryzyk zostawimy całkowicie po stronie wykonawcy, to każdy rozsądny oferent 

będzie starał się umieścić ich koszt w proponowanej cenie. Tak argumentowali wysokie ceny 

oferty na budowę Mostu Północnego w Warszawie potencjalni wykonawcy. Ale przecież nie 

wszystkie wyszczególnione w kosztorysie ryzyka wystąpią – co oznacza, że rzeczywisty 

koszt wykonania projektu będzie mniejszy niż zaplanowany w ofercie. Tym lepiej dla 

wykonawcy projektu. Zaoszczędzona nadwyżka pójdzie do jego kieszeni. Za to zamawiający 

poniesie koszty nie tylko tych ryzyk, które rzeczywiście pojawią się w trakcie realizacji 

projektu, ale i tych, które nie zaistnieją, a wykonawca zabezpieczał się przed nimi. Rozsądne 

jest więc pozostawienie po stronie zamawiającego pewnej sumy pieniędzy do dyspozycji na 

wypadek zmaterializowania się ryzyk – wtedy wyda on pieniądze tylko na te ryzyka, które 

rzeczywiście wystąpią. 

Problem ryzyk częściowo dałoby się rozwiązać, uwzględniając ryzyka i opisując ich koszty 

już na etapie przetargu i podpisywania kontraktu. Jest to jednak tylko część rozwiązania, jako 
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że wszystkiego przewidzieć po prostu się nie da. Wymagałoby to kwalifikacji jasnowidza, a 

nie specjalisty od zarządzania projektami (czy specjalisty od zamówień publicznych). Zatem 

w proponowanym trybie wielkich projektów należałoby również dopuścić dynamiczne 

definiowanie zakresu prac. W momencie przygotowywania SIWZ zamawiający powinien 

opisać w maksymalnie precyzyjny sposób przedmiot zamówienia – ale trzeba przyjąć 

założenie, że specyfikacja ta będzie podlegać zmianom.  

Koszty ofert przetargów publicznych często są zdecydowanie wyższe niż zakładały budżety 

zamawiających je podmiotów (tak było np. w przetargach na budowę Mostu Północnego w 

Warszawie czy na budowę części środkowej drugiej linii metra w Warszawie). Ale zdarza się 

też, że oferty są istotnie niższe, niż zakładał budżet. GDDKiA chwaliła się, że w 2009 roku 

zaoszczędziła na zawieranych kontraktach ok. 4 miliardów złotych. Czy w takich sytuacjach 

cała nadwyżka powinna wracać do budżetu? Niekoniecznie. Część z różnicy pomiędzy 

zarezerwowanym budżetem a wybraną, tańszą ofertą (20%? 30% 50%?) można przeznaczyć 

na dodatkowe cele związane z danym projektem.  

Po pierwsze część z tych pieniędzy warto zarezerwować na premię dla wykonawcy. Premia 

taka mogłaby być przyznawana na przykład za wcześniejsze ukończenie projektu – za każdy 

dzień przyśpieszenia określony procent zwiększonego wynagrodzenia. Koszt premii 

zwracałby się dzięki wcześniej rozpoczętej eksploatacji wyników projektu. Użytkownicy 

wcześniej oddawanych do użytku autostrad zaoszczędziliby na benzynie, że nie wspomnę o 

przychodach z opłat za ich użytkowanie. Po drugie, budżet projektu po stronie zamawiającego 

powinien uwzględniać możliwe ryzyka (częściowo uwzględnione przez Prawo zamówień 

publicznych poprzez wzięcie pod uwagę nieprzewidzianych okoliczności). Po trzecie, z takiej 

właśnie nadwyżki można finansować dodatkowe prace, jeśli pojawi się konieczność ich 

wykonania w wyniku wystąpienia sytuacji niemożliwych do określenia na etapie przetargu. 

Potrzeba zmian może przecież zaistnieć nie tylko w wyniku materializacji ryzyk, ale również 

w rezultacie uzyskiwania wiedzy o przedmiocie prac. Na przykład sposób oświetlenia czy 

nagłośnienia stadionu najlepiej jest określić wtedy, kiedy cała konstrukcja już stoi; może to 

pociągnąć za sobą konieczność przeprojektowania instalacji elektrycznej, a nawet zmian w 

konstrukcji obiektu, związanych np. z instalacją węzłów zasilania. 

Pieniądze na te cele łatwiej jest uzyskać, gdy cena oferty jest niższa niż budżet przeznaczony 

na projekt przez zamawiającego. W przeciwnym wypadku trzeba taką rezerwę finansową 

wyznaczyć z innych źródeł. Ale środki na obsługę ryzyka i ograniczoną modyfikację 

zakresu prac powinny być uwzględnione w każdym wielkim projekcie, niezależnie od 

wartości oferty. 

Ustawa o zamówieniach publicznych powinna uwzględniać specyfikę wielkich 

projektów: występowanie ryzyk i uszczegółowienie zakresu w trakcie realizacji prac. 

Rola Urzędu Zamówień Publicznych 

Zastanówmy się teraz, jakie zadania powinien wziąć na siebie Urząd Zamówień Publicznych, 

żeby proponowany przeze mnie system sprawnie działał.  

Po pierwsze UZP, jako instytucja centralna najbardziej bezpośrednio związana z realizacją 

projektów publicznych, powinien określać standardy zarządzania projektami oraz sposoby 
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oceny kompetencji wykonawców w zakresie zarządzania projektami, zapewne na podstawie 

modeli dojrzałości projektowej, a następnie nadzorować ich stosowanie. Jakie to powinny być 

standardy i modele? Zapewne powinniśmy się poruszać w obszarze uznanych na arenie 

międzynarodowej zarówno standardów, jak i modeli dojrzałości. Nie uważam, żeby 

konieczne było wskazanie po jednym dokumencie każdego rodzaju. Dyskusja o tym, czy 

lepszy jest PMBOK® Guide czy Prince 2®; CMMI® czy OPM3®, wydaje się być jałowa – 

wszystkie z nich doskonale sprawdziły się w praktyce realizacji projektów, nie ma więc 

żadnych powodów, żeby którykolwiek z nich wykluczać z rynku polskiego.  

Po drugie, ponieważ wprowadzanie zmian do specyfikacji jest swojego rodzaju 

przedłużeniem procesu przetargowego, przedstawiciele UZP powinni brać udział w realizacji 

wielkich projektów. Organizacja projektu ma zapewniać mechanizmy umożliwiające 

sprawne zarządzanie wprowadzaniem zmian do projektu. Problem rozwiązuje się zwykle 

dzięki odpowiedniemu określeniu upoważnień komitetu sterującego, w którym pracują 

przedstawiciele wykonawcy, klienta oraz podmiotu finansującego projekt. Wielkie projekty 

publiczne są finansowane przez podatników, a więc w ich komitetach sterujących obok 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy powinien się znajdować przedstawiciel UZP, 

rozsądzający ewentualne spory pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i biorący udział w 

zatwierdzaniu ewentualnych zmian. Jego obecność w komitecie sterującym miałaby jeszcze 

jeden pozytywny skutek: utrudniałaby powstawanie afer korupcyjnych. Tym samym UZP 

powinien dysponować kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, będących w stanie 

uczestniczyć w pracach komitetów sterujących wielkich projektów.  

Urząd Zamówień Publicznych mógłby także wykonywać kilka innych funkcji w wielkich 

projektach. Na przykład bezpośrednio uczestniczyć w procesie przetargowym, 

wspomagając zamawiających w zakresie oceny oferentów – nie wszystkie organizacje 

stosujące przetargi na wielkie projekty publiczne mają dostatecznie wykwalifikowane kadry 

w zakresie zarządzania projektami. Albo może nawet doradzać wykonawcom w zakresie 

organizacji zarządzania projektami – takie rozwiązanie możliwe jest do stosowania w 

Wielkiej Brytanii, Kanadzie  czy w Nowej Południowej Walii.  

Urząd Zamówień Publicznych powinien czynnie włączyć się w kształtowanie podejścia 

do zarządzania projektami publicznymi w Polsce. Realizację proponowanych obowiązków 

UZP mógłby wesprzeć na przykład Polski Oddział Project Management Institute. W Polsce 

istnieje liczna grupa wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów z obszaru zarządzania 

projektami. 

Na zakończenie dodajmy, że wprowadzone niedawno regulacje dotyczące sposobu płatności 

podwykonawcom w rzeczywistości konserwują aktualny, niesprawny system zamówień 

publicznych, nie przyczyniając się do rozwiązania głównych problemów, wynikających z 

aktualnej postaci Prawa zamówień publicznych.  

Konieczna jest kompleksowa, uwzględniająca najlepsze światowe rozwiązania, analiza 

polskiego systemu zamówień publicznych, a następnie jego gruntowna, całościowa 

przebudowa. 


