
Warsztaty sektorowe PPP
Mieszkalnictwo

Szanowni Państwo,
W imieniu Centrum PPP oraz Partnerów wydarzenia, serdecznie zapraszamy na Warsztaty PPP w sektorze 
mieszkalnictwa.

Idea warsztatów
Ideą warsztatów sektorowych PPP jest nawiązanie otwartego dialogu, dotyczącego partnerstwa 
publiczno-prywatnego, między firmami prywatnymi a podmiotami publicznymi. Warsztaty są platformą 
interaktywnych spotkań oraz wymiany doświadczeń sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie PPP.

Cel warsztatów
Głównym celem warsztatów sektorowych PPP jest promocja formuły PPP wśród podmiotów publicznych 
oraz zachęcanie ich do korzystania z tego rodzaju współpracy przy realizacji usług publicznych. Ponadto, 
warsztaty umożliwiają wymianę doświadczeń i zadanie trudnych pytań podmiotom (operatorom, 
bankom, wykonawcom), którzy już brali udział w tego typu projektach i posiadają praktyczną wiedzę 
(np. na co uważać na etapie przygotowań, co może być przyczyną porażki na etapie realizacji i gdzie leży 
tajemnica sukcesu). 

Warsztaty to również szansa nawiązania relacji pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego  
i prywatnego jako potencjalnymi partnerami przy realizacji inwestycji na zasadach PPP.

Celem warsztatów jest więc przede wszystkim identyfikacja problemów pojawiających się na drodze 
podmiotów publicznych w przygotowaniu i realizacji projektów PPP w poszczególnych sektorach 
oraz próba ich rozwiązania. Nie mniej istotna w tym miejscu jest również identyfikacja barier rozwoju 
przedsięwzięć PPP w danym sektorze oraz próba ich usunięcia.

Termin: środa, 26 marca 2014
Miejsce: Warszawa, siedziba Ministerstwa Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5, sala B/C



09:30 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:00

11:00 – 11:45

11:45– 12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

14:30 – 15:00 

Powitalna kawa, networking

Wprowadzenie do PPP i koncesji w Polsce (Irena Herbst, Centrum PPP)

Możliwości wykorzystania formuły PPP w zakresie mieszkalnictwa 

(Irena Herbst, Centrum PPP)

Aspekty prawne związane z przygotowaniem, finansowaniem oraz realizacją projektów PPP 

w zakresie realizacji budynków mieszkalnych (Arwid Mednis, Wierzbowski Eversheds)

Przerwa kawowa, przekąski, networking

Finansowanie inwestycji PPP w sektorze mieszkalnictwa – bankowalność projektów PPP  

(Bank Gospodarstwa Krajowego)

Rola doradcy ekonomiczno-finansowego w projektach PPP realizowanych w sektorze 

mieszkalnictwa (Kacper Kozłowski, Investment Support)

Wnioski z 1 etapu analiz projektu budownictwa komunalnego w PPP w Warszawie  

(Paweł Pawłowski, Urząd m.st. Warszawy)

Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie

Lunch

Patronat honorowy:

Środa, 26 marca:


