
Dzień pierwszy – sesja plenarna, część konferencyjna i warsztatowa

Prowadzenie: ANNA BUTRYM

Godz. 11:00 – rozpoczęcie kongresu – wystąpienie Prezydenta Miasta Płocka (Andrzej 
Nowakowski)

Godz. 11:10 – wystąpienia gości (Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk - TBC, Zastępca Biura Dyrektora 
Generalnego Związku Miast Polskich – dr Tomasz Potkański, Kancelaria C&K (partner merytory-
czny) – dr Rafał Cieślak. 

Godz. 11:30 – Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP (Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Departa-
mentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - przedstawiciel Ministerstwa)

Godz. 12:00 – Doświadczenia Miasta Płocka w przygotowaniu i realizacji projektów PPP
(Zastępca Prezydenta Miasta Płocka - Jacek Terebus)

Godz. 12:30 – Debata – PPP – konieczność czy fanaberia? Dlaczego warto realizować projekty w 
formule PPP (paneliści: Jacek Terebus/Tomasz Potkański/przedstawiciel Ministerstwa/Rafał 
Cieślak)

Godz. 13:00 – 14:00 – obiad

Jednocześnie od godz. 14:00 do godz. 17:45 będą trwały sesje konferencyjne i warsztatowe 
prowadzone przez praktyków:

Sesje Konferencyjne – moderator: ANNA BUTRYM

Godz. 14:00 – Stan rynku PPP w Polsce (Bartosz Korbus, Instytut PPP)
• Prezentacja aktualnego raportu dotyczącego ogłaszanych postępowań i realizowanych projek-
tów PPP; tendencje rynkowe dotyczące modeli PPP wdrażanych w Polsce

PROGRAM



Godz. 14:20 – Nowa  ustawa o umowie koncesji – nowe możliwości (przedstawiciel UZP)
• Omówienie nowych przepisów dotyczących umów koncesji na roboty budowlane lub usługi i 
możliwości ich zastosowania przez JST, z uwzględnieniem różnic w stosunku do ustawy Prawo 
zamówień publicznych

Godz. 14:40 - Planowana nowelizacja ustawy o PPP – (przedstawiciel Ministerstwo Rozwoju)
• Omówienie zmian planowanych w ustawie o PPP, w tym nowych obowiązków podmiotów 
publicznch
i ułatwień w realizacji wspólnych przedsięwzięć; informacja na temat aktualnego stanu prac
nad nowelizacją

Godz. 15:00 – Projekty hybrydowe PPP (mec. Rafał Cieślak, Kancelaria C&K)
• Przedstawienie zasad łączenia PPP i środków UE w okresie programowania 2014-2020,
omówienie
podstawowych problemów związanych z projektami hybrydowymi i rozwiązań stosowanych
w pierwszych realizowanych przedsięwzięciach

Godz. 15:20 – Finansowanie projektów PPP (Dyrektor Paweł Lisowski i Z-ca Dyrektora Patryk 
Darowski – Bank Gospodarstwa Krajowego)
• PPP z punktu widzenia banku �nansującego projekt; na co należy zwrócić uwagę, by zapewnić 
bankowalność projektu PPP? Czy bank zawsze oczekuje cesji wierzytelności z umowy o PPP?
Czy banki mają ofertę dla projektów PPP?

Godz. 15:40 – Podatkowe aspekty PPP (mec. Michał Tymburski, Kancelaria C&K)
• Planowanie projektów PPP wymaga przeprowadzenia oceny skutków podatkowych takich 
transakcji, w tym na gruncie VAT, PIT/CIT, podatku od nieruchomości – gdzie kryją się pułapki 
podatkowe? Co zmieni planowana nowelizacja ustawy o PPP?

Godz. 16.00 – Procedury PPP w świetle działalności kontrolnej NIK 
• NIK przeprowadziła kontrolę kilkudziesięciu projektów PPP. Czy sektor publiczny prawidłowo 
przygotowuje przedsięwzięcia publiczno-prywatne i właściwie prowadzi procedury wyboru 
partnera prywatnego?

Godz. 16:20 – Kontrola projektu PPP okiem CBA – przedstawiciel Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
• PPP obarczone jest mitem „czwartego P“, dlatego sektor publiczny obawia się czasem
zaangażowania w takie projekty. Czy słusznie? Czy w przypadku PPP ryzyko korupcji jest większe?
Jak przebiega kontrola projektów PPP prowadzona przez CBA?

Godz. 16:40 – PPP z punktu widzenia organów nadzoru �nansowego JST (Arkadiusz Talik, członek
kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych w Opolu)
• Czy PPP stanowi niestandardowy instrument �nansowania inwestycji JST? Jak do PPP
podchodzą organy nadzoru �nansowego? Czy RIO mają wspólne stanowisko dotyczące PPP?

Sesje Warsztatowe – moderacja: Aneta Pomianowska-Molak, Joanna Michalak 

• Warsztaty dotyczyły będą przygotowania i realizacji projektów PPP oraz zarządzania obiektami
w branżach takich, jak: budownictwo kubaturowe, efektywność energetyczna, gospodarka 
wodno-ściekowa, infrastruktura sportowa
• Ideą warsztatów jest wejście w dyskurs z uczestnikami, podzielenie się różnymi
doświadczeniami, podkreślenie kluczowych kwestii dotyczących przebiegu współpracy
w ramach PPP - od planowania projektu, po jego realizację
•  Warsztaty poprowadzą praktycy zajmujący się projektami PPP



Godz. 14:00 – 14:40 – przygotowanie projektu PPP w obszarze obiektów kubaturowych –
jak przygotować dobry projekt, jakich błędów unikać? – mec. Paweł Kuźma, analityk �nansowy 
Karolina Stań (Kancelaria C&K)

Godz. 14:40 – 15:20 – dialog konkurencyjny i umowa o PPP w projektach z zakresu efektywności 
energetycznej – na co zwrócić szczególną uwagę? – mec. Przemysław Kocielski, mec. Jakub Kot 
(Kancelaria C&K)

Godz. 15:20 – 15:50 – współpraca w ramach PPP w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 
zagadnienia praktyczne  - Bartosz Korbus (Instytut PPP)

Godz. 15:50 – 16:20 – środki ochrony prawnej w ramach PPP (Prawo zamówień publicznych 
i koncesje) – nowe regulacje prawne w praktyce – mec. Michał Antosiuk i mec. Ewa Łuszczewska 
(Kancelaria C&K)

Godz.  16:20 – 17:00 – zarządzanie obiektami sportowymi w ramach PPP – Bogumił Głuszkowski 
(klub Cityzen)

Dzień drugi Forum poświęcony będzie wyłącznie case-studies, które zaprezentują zarówno 
jednostki samorządu terytorialnego, jak też partnerzy prywatni.

• Ideą wystąpień drugiego dnia Forum jest prezentacja różnych projektów PPP, będących na 
etapie realizacji
• W trakcie prezentacji podmioty publiczne i partnerzy prywatni będą dzielić się swoimi
doświadczeniami z wdrażanych projektów PPP
• Celem paneli jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o receptę na sukces projektu PPP – najlepiej 
uczyć się od innych

od 10:00 do 14:00 - w dwóch salach – jedna publiczni, druga prywatni (ewentualnie można 
pomieszać)
Panel podmiotów publicznych – praktyczne doświadczenia w PPP (przykładowe projekty):

10:00 – 10:30 – Zgierz - pierwszy projekt hybrydowy PPP w okresie programowania 2014-2020
(p. Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza)

10:30 – 11:00 – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Karczewie – projekt
po 4 latach eksploatacji – wnioski ze współpracy z partnerem prywatnym (mec. Bartłomiej 
Tkaczyk, Zastępca Burmistrza Karczewa)

11:00 – 11:30 – Karczmiska - hala sportowa w PPP w małej gminie – (p. Janusz Goliszek, wójt 
gminy Karczmiska i p. Agnieszka Pyszniak-Ciszewska – skarbnik gminy)

11:30 – 12:00 – Kobylnica – 7 lat współpracy z partnerem prywatnym – Zakład Opiekuńczo
-Leczniczy (p. Leszek Kuliński – wójt gminy)

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 13:00 – 3 x PPP w Kobyłce – rewitalizacja miasta dzięki współpracy z sektorem prywatnym 
(p. Piotr Grubek, Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka)

13:00 – 13:30 – Oświetlenie uliczne w PPP (p. Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki)

13:30 – 14:00 – Zarządzanie infrastrukturą publiczną w ramach koncesji na usługi 



Panel partnerów prywatnych – praktyczne doświadczenia w PPP (przykładowe f irmy):

10:00 – 10:30 – Siemens – efektywność energetyczna sektora publicznego w Polsce

10:30 – 11:00 – Warbud – obiekty kubaturowe – model PPP z opłatą za dostępność 

11:00 – 11:30 – Mota Engil – parkingi miejskie w modelu koncesyjnym

11:30 – 12:00 – DK Energy – nowa jakość życia mieszkańców osiedla Juliusz w Sosnowcu

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 13:00 – Sita Zielona Energia – gospodarka odpadami - największe PPP
    w Polsce w fazie operacyjnej

13:00 – 13:30 – Rewitalizacja w PPP 

13:30 – 14:00 –  Gospodarka wodno-ściekowa w PPP
 
Godz. 14:00 – podsumowanie i zakończenie części merytorycznej; obiad

Patronaty honorowe: 

Partner merytoryczny: 

Patronaty medialne:
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