
ANKIETA 

NA POTRZEBY PRACY DYPLOMOWEJ 

Z ZAKRESU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 

 

Celem niniejszej ankiety jest ustalenie barier oraz perspektyw rozwoju partnerstwa publiczno-

prywatnego w województwie lubuskim. Odpowiedzi udzielone w niniejszej ankiecie posłużą, 

jako materiał do przeprowadzenia analiz w ww. zakresie w pracy dyplomowej.  

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących treści pytań zawartych w ankiecie, proszę 

o kontakt. 

 

Pytanie 1 

Z których z poniższych form realizacji zadań publicznych korzystali Państwo dotychczas? 

x tradycyjne udzielanie zamówień publicznych finansowanych: 

x wyłącznie z własnych środków finansowych 

x z wykorzystaniem środków krajowych 

x z wykorzystaniem środków unijnych 

☐ współpraca z partnerem prywatnym w formie: 

☐ partnerstwa publiczno-prywatnego 

☐ koncesji 

 

Pytanie 2 

Czy rozważają Państwo możliwość współpracy z podmiotem prywatnym w ramach realizacji 

zadań publicznych w przyszłości? 

☐ tak, w najbliższym czasie 

x tak, jednak nie w najbliższym czasie 

     Z jakiego powodu?  

    Formuła ppp jest ciekawym narzędziem dla zadań realizowanych przez samorządy, na obecną 

chwilę taka współpraca nie była podejmowana, nie można jej jednak wykluczyć  w przyszłości 

dla konkretnych przedsięwzięć jeżeli się pojawią  

☐ nie  

     Z jakiego powodu?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



 

Pytanie 3 

Czy próbowali Państwo zrealizować projekt w PPP? 

x nie 

☐ tak i projekt jest realizowany/został już zrealizowany 

Proszę ogólnie opisać Państwa wnioski, konkluzje i doświadczenia z realizacji projektu             

w ramach PPP na poszczególnych etapach 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

☐ tak, ale nie doszło do podpisania umowy w sprawie PPP 

Z jakiego powodu?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 4 

Czy uczestniczyli Państwo w szkoleniu, konferencji lub innej formie zdobywania wiedzy, której 

tematem było partnerstwo publiczno-prywatne? 

x tak 

☐ nie 

 

Pytanie 5  

Co uważają Państwo za największą korzyść realizacji zadań publicznych w formie partnerstwa 

publiczno-prywatnego? 

(Odpowiedzi proszę uporządkować od najważniejszej korzyści przypisując jej wagę 1, 

najmniejszej – wagę 7 lub dalej w przypadku wskazania innych korzyści). 

…6….  wyższa jakość świadczonych usług   

…1….  możliwość zaangażowania dodatkowego kapitału                                                                

…2….  sposób na limity zadłużenia jst i długu publicznego   

…7….   wspólna realizacja projektu przez partnerów                   

…5…. wykorzystanie potencjału i doświadczenia sektora prywatnego, zapewniającego wyższą 

efektywność, oszczędności w zakresie wydatków inwestycyjnych i kosztów 

operacyjnych, a także gwarantujące sprawniejsze zarządzanie 



…3….  możliwość skorzystania z potencjału innowacyjnego oraz transferu technologii do 

realizacji zadań publicznych  

…4….  podział ryzyk ograniczający skutki ich wystąpienia 

…….  inne …………………………. 

 

Pytanie 6 

Jeśli zdecydowali by się Państwo na współpracę w ramach PPP, w jakiej branży widzą Państwo 

taką możliwość (proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi): 

☐ wodno-kanalizacyjna 

☐ gospodarka odpadami 

x ciepłownictwo 

☐ edukacja 

☐ kultura  

☐ sfera socjalna 

☐ ochrona zdrowia 

☐ gospodarka mieszkaniowa 

☐ lokalny transport zbiorowy 

☐ infrastruktura drogowa 

x zagospodarowanie terenów zielonych 

x sport i rekreacja 

☐ cmentarze 

☐ inne …………………….. 

 

Pytanie 7 

Czy mieli Państwo kontakt z podmiotem publicznym, który zdecydował się na współpracę                

w ramach PPP? 

x nie 

☐ tak 

     Proszę ogólnie opisać opinie lub wnioski tego podmiotu na temat PPP. Czy wskazywali               

na trudności w przygotowaniu takiego projektu? Czy polecali Państwu taką formę realizacji 

zadań publicznych?  



…………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pytanie 8 

Które z poniższych czynników uważają Państwo za największe bariery realizacji zadań 

publicznych w formule PPP: 

(Odpowiedzi proszę uporządkować od największej bariery przypisując jej wagę 1, najmniejszej 

– wagę 9 lub dalej w przypadku wskazania innej bariery). 

4☐ niski poziom świadomości w społeczeństwie 

8☐ brak szkoleń i kampanii edukacyjnej w zakresie PPP dla pracowników podmiotów 

publicznych  

9☐ ryzyko sporów politycznych 

5☐ niemożność uzyskania wsparcia specjalistów i doradców w dziedzinie PPP 

6☐ obawy przed utratą kontroli nad majątkiem zaangażowanym w PPP 

1☐ niejasne przepisy prawne 

2☐ skomplikowana i czasochłonna procedura realizowania zadań w formie PPP 

7☐ zbyt duże koszty przygotowania projektu w formule PPP 

3☐ obawa podejrzenia o korupcję 

☐ inne ……………………………. 

 

Pytanie 9 

Które z poniższych działań sprzyjają podmiotom publicznym rozważającym możliwość 

realizacji zadań publicznych w formule PPP (proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi): 

x wsparcie finansowe podmiotów publicznych np. w formie preferencyjnych pożyczek 

stanowiących wkład publiczny, refundacja kosztów przygotowania projektu PPP 

☐   szkolenia dla pracowników podmiotu publicznego 

☐   zapewnienie kompleksowego doradztwa 

☐   edukacja społeczeństwa  

X    wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP 

x   możliwość sfinansowania projektu bez obciążania limitów zobowiązań 



☐   preferencje podatkowe, np. w zakresie rozliczania podatku VAT 

☐   inne ……………………………………….. 

Miejsce na wyrażenie dodatkowych opinii, własnego zdania lub wniosków na temat 

partnerstwa publiczno-prywatnego 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę sprawdzić czy wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo. 

Dziękuję za wypełnienie ankiety! 

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH 

INSTYTUCJA: Gmina Lubiszyn 

STANOWISKO SŁUŻBOWE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ: kierownik 

infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i rolnictwa 

 


