
 
 

          

 

Związek Miast Polskich i Fundacja Centrum PPP zapraszają na  

 

konferencję tematyczną 

PPP szansą na szybszy rozwój JST i lepszą realizację usług i inwestycji publicznych  

w ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów,  

2 października 2019, Katowice 

sala nr 10 

 

 

W programie spotkania zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Polskiego Funduszu 

Rozwoju, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przedstawicieli polskich samorządów i sektora prywatnego 

na temat szansy, jaką partnerstwo publiczno-prywatne daje działaniom rozwojowym w JST.  Zachęcamy 

do aktywnego udziału w sesji pytań i odpowiedzi. 

Zapraszamy również na trzy dynamiczne sesje tematyczne, obejmujące obszary, stanowiące rosnące 

wyzwanie dla przedstawicieli samorządów – energomodernizację i zarządzanie energią w jednostkach, 

usługi komunalne w ochronie środowiska naturalnego oraz samorządowe inwestycje drogowe – dla 

których rozwiązaniem może być formuła PPP. Pokażemy Państwu przykłady dobrych praktyk w tym 

zakresie, jak również projekt, dzięki któremu skutecznie można ominąć przeszkody na drodze 

przygotowania postępowanie wyłaniającego partnera prywatnego. 

 

Zapraszamy Państwa w pierwszym dniu Forum,  

2 października 2019, od godziny 12.30, do sali nr 10  

w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach. 

 

10.00-12.00     Otwarcie XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów oraz sesja plenarna  

12.00-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-14.00 

Panel dyskusyjny  

PPP szansą na szybszy rozwój JST i lepszą realizację usług oraz inwestycji publicznych 

 

Paneliści: 

- p. Bartłomiej Pawlak  - wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju,  

- p. Lilianna Bogusz - dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (tbc), 

- p. Jacek Terebus - wiceprezydent Płocka, Przewodniczący Komisji PPP Związku Miast Polskich,  

- p. Robert Marcinkowski, starosta gostyński, 

- p. Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich,  

- p. Przemysław Szulfer – Zastępca Dyrektora w Dyrekcji Administracyjno - Finansowej firmy Warbud, 

Członek Rady Fundacji Centrum PPP, 

- p. Tomasz Korczyński – managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego 

w warszawskim biurze firmy Dentons, Członek Rady Fundacji Centrum PPP, 

- p. Anna Łopaciuk, Manager Sektora Budowlanego i PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady 

Fundacji Centrum PPP. 

 

 Moderator – p. Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl) 

14.00-14.45 Przerwa obiadowa 



 
 

          

 

14.45 -15.35 

Sesja tematyczna I 

Poprawa efektywności energetycznej  budynków użyteczności publicznej i zarządzanie energią w PPP  

prezentacja projektu PPP „Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu” 

 

- p. Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, członek Zarządu Związku Miast Polskich  

- p. Marek Zdanowicz - dyrektor ds. prawnych i projektów PPP w firmie Dalkia Polska  

 

Prezentacja wyników operacyjnych projektu, w którym faktyczne oszczędności (co przekłada się na 

płacone niższe rachunki) przewyższają oszczędności gwarantowane w kontrakcie. 

 

Moderator – p. Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl) 

15.35- 15.45 Przerwa kawowa 

15.45-16.35 

Sesja tematyczna II 

Usługi komunalne w formule PPP dla poprawy jakości środowiska naturalnego   

prezentacja projektu PPP „Budowa oczyszczalni ścieków w Mławie” 

 

- p. Sławomir Kowalewski - burmistrz Miasta Mława  

- p. Tomasz Strzelecki - Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Rozwoju w Suez Woda 

 

Przykład realizacji projektu PPP w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, pokazanie praktycznych aspektów 

realizacji projektu (już w fazie operacyjnej) i korzyści zastosowania formuły PPP. 

 

Moderator – p. Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl) 

16:35-16.45 Przerwa kawowa 

16.45-17.30      

Sesja tematyczna III  

Samorządowe inwestycje drogowe w formule PPP  

prezentacja projektu "Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi" oraz 

projektu modernizacji 30 km dróg na terenie powiatu gostyńskiego  

 

- p. Łukasz Kubiak – Burmistrz Krobi  

- p. Robert Marcinkowski - Starosta Gostyński 

 

Projekt budowy systemu dróg na terenie powiatu gostyńskiego, w tym inwestycja w Krobi. 

Przedstawienie kompleksowego podejścia do ogromnego problemu JST w finansowaniu zadań 

dotyczących budowy i modernizacji dróg publicznych na swoim terenie oraz przykład współpracy 

podmiotów różnego szczebla w tej dziedzinie. 

 

Moderator – p. Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl) 

            

         

 

 

 

Konferencja tematyczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  

organizowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” 

        

         


