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Załącznik nr 1 - Program szkolenia 
 

Jednodniowe szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego 
 

 

 10:00 - 10:50 Wprowadzenie do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 

- Definicja ppp i jego podstawowe cechy. 
- PPP a tradycyjne (samodzielne) formy gospodarki komunalnej. 
- Kiedy konieczne jest zastosowanie wąsko rozumianej formuły ppp, a kiedy 

moz na zastosowac  inne szeroko rozumiane partnerstwo publiczno-prywatne. 
- Ro z ne rodzaje ppp a indywidualna sytuacja JST. Uczestnicy przedsięwzięc  ppp. 
- Przedsiębiorca jako partner administracji publicznej. Ppp jako obszar 

aktywnos ci gospodarczej (z perspektywy przedsiębiorcy). 
- Efektywnos c  ekonomiczna jako klucz do udanego ppp. 
- Warunki udanej wspo łpracy. 

 

10:50 - 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 - 13:00 Ź ro dła prawa w zakresie ppp. Ppp jako zamo wienie publiczne na tle tradycyjnych 
instrumento w realizacji zadan  administracji publicznej oraz z ro dła prawa (polskiego  
i unijnego) z zakresu ppp i koncesji. Omo wienie zmian w regulacji. 
 

- Jakie akty prawne regulują zagadnienia wspo łpracy typu ppp w Polsce i UE? 
- Omo wienie regulacji, kto re mają wpływ na stosowanie ustawy o 

ppp/koncesyjnej.  

 

13:00 - 13:15 Przerwa kawowa 

 

13:15 - 14:00 Polski rynek ppp. 
 
 

- Przegląd inwestycji realizowanych w minionych 10 latach, Najciekawsze 
referencyjne przedsięwzięcia dla potrzeb uczestniko w szkolenia. 

 

14:00 - 14:30 Nawiązanie wspo łpracy publiczno-prywatnej. 
 
 

- Proces przygotowania struktur administracji do wdroz enia projekto w ppp w 
s wietle nowych regulacji. 

- Budz etowe ujęcie umo w ppp - uwarunkowania finansowe. 
- Moz liwos c  wykorzystania funduszy UE do realizacji projekto w ppp. 

 

14:30 - 15:45 Warsztaty pos więcone zadaniom jednostki jako podmiotu publicznego w modelu ppp 
planowanym do wdroz enia w najbliz szym czasie. Źakon czenie szkolenia. 
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