
 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020  oraz budżetu państwa  

Szkolenie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  
 

                      Program Szkolenia  

 Dzień   I (prowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich) 

8:30 - 9:00  Rejestracja  

9:00 – 10:30 

Wprowadzenie do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP): 

 Istota PPP; 
 Możliwości realizacji projektów w formule PPP w perspektywie 

finansowej 2014-2020; 
 Modele łączenia PPP z Funduszami Europejskimi. 

10:30 - 10:45  Przerwa 

10:45 - 12:15 

Zarządzanie projektami realizowanymi w formule PPP w projektach 
finansowanych ze środków UE 

 Zasady zarządzania projektem na etapie przygotowań; 
 Umowa PPP (istotne postanowienia umowy); 
 Zasady zarządzania projektem na etapie realizacji przedsięwzięcia; 
 Monitoring umowy PPP; 
 Zakończenie współpracy. 

12:15-12:30  Przerwa  

12:30– 13:30  Przykłady realizowanych projektów PPP; 
 Źródła informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020. 

13:30-14:00 Konsultacje indywidualne 

 
 

                      Program Szkolenia  

                                                   Dzień   II (prowadzi ekspert) 

 

8:30-10:30 

 

 

 

 

        

Rola i zakres analiz przedrealizacyjnych 
Analiza techniczna i ekonomiczna (finansowa) 

 Zakres rzeczowy projektu;  
 Zakres doradztwa zewnętrznego;  
 Zakres zmian na etapie negocjacji;  
 PPP a metoda tradycyjna;  
 Value for money a kryteria wyboru partnera;  
 Analiza  opłacalności  a korzyści społeczno-ekonomiczne; 
 Wykonalność ekonomiczna (test rynku a dialog konkurencyjny) 
 Bankowość projektu; 
 Projekty hybrydowe PPP generujące dochód lub objęte pomocą 

publiczną. 
10:30-10:45 Przerwa  
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10:45-12:30  

Analiza ryzyk 
 Ryzyko w projektach PPP oraz znaczenie ryzyka w zakresie różnic 

między PPP i koncesją; 
 Regulacje prawne UE oraz ustawa o PPP w kontekście podziału ryzyka 

w projektach PPP; 
 Szczegółowe omówienie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 II 

2015 r.w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy 
ich ocenie. 

12:30-13:00 Przerwa  

13:00–14:30 

Analiza prawna 
 Wynagrodzenie partnera prywatnego; 
 Wkład własny stron współpracy; 
 Struktura podmiotowa projektu PPP; 
 Rekomendacja trybu wyłonienia partnera prywatnego. 

 
Ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu JST w części operacyjnej 
a podział ryzyk w umowach PPP 
 
 Świadczenia z umowy o PPP (wynagrodzenie i wkład własny) a 

zobowiązania budżetu JST; 
 Omówienie wpływu PPP na dług JST (relacja wobec systemu 

EUROSTAT) oraz wpływ zobowiązań z umów PPP w świetle art. 18a 
u.p.p.p.; 

 Ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów w 
sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu 
Państwa; 

 Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz 
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości w zakresie operacji 
finansowych; 

 Klasyfikacja wydatków i ich szczegółowe kwalifikowanie  
w sprawozdawczości; 

 JST pod kątem podziału ryzyk przyjętego w umowach PPP. 

14:30-14:45 Przerwa  

14:45–15:30 

Procedura wyłonienia partnera prywatnego/koncesjonariusza 
 Zadania i obowiązki stron; 
 Organizacja negocjacji; 
 Ocena ofert; 
 Zawarcie umowy z partnerem prywatnym/koncesjonariuszem. 
Case study – PPP w praktyce 
 Projekt pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy 

Karczew;” 
 Projekt hybrydowy pn. "Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju"; 
 Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie”. 
 

15:30-16:00 Konsultacje indywidualne.  

 


