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Program szkoleń w ramach projektu  „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - 
szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” 

 

Moduł I  

 PPP- ROLA PRAWNIKÓW PRAKTYKÓW W STANOWIENIU PRAWA W DZIEDZINIE PPP DLA 
SEKTORA USŁUG PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH 

Celem Modułu I jest zaprezentowanie zasad współpracy podmiotu publicznego i partnera 
prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako formuły służącej realizacji 
zadań publicznych oraz możliwej współpracy w tym zakresie między sektorem publicznym i 
prywatnym. Ponadto moduł ten określi zadania jakie stoją przed radcami prawnymi w 
dziedzinie partnerstwa i przedstawi jak jest rola konsultacji ze środowiskiem prawników 
praktyków w procesie stanowienia prawa w tej dziedzinie. 

Moduł II 

PPP – RAMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE, CELE, KORZYŚCI ORAZ MODELE ICH 
ZASTOSOWANIA 

Celem Modułu II jest zaznajomienie uczestników szkoleń ze wszystkimi zagadnieniami 
związanymi z tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym m.in. z: 

• formami organizacyjno- prawnymi świadczenia usług publicznych w świetle 
przepisów europejskich i krajowych, 

• możliwymi modelami organizacyjno-prawnymi i finansowymi, 

• celami, korzyściami i efektywnością  partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów  
koncesyjnych. 

Dodatkowo uczestnicy szkoleń poznają główne założenia polityki rozwoju gospodarczego UE 
i Polski w zakresie PPP. 

Moduł III  

PPP – ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE 

Moduł III poświęcony będzie zastosowaniu formuły PPP w praktyce, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ramy prawne, zadania i cele jakie stoją przed stronami partnerstwa. 
Uczestnikom szkoleń zaprezentowane zostaną wybrane projekty i przedstawiona analiza 
przedrealizacyjna, która w przyszłości pozwoli im na wybór odpowiedniej konstrukcji 
prawnej. 
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Moduł IV  

PPP- WARSZTATY 

Moduł IV będzie miał charakter warsztatowy.  

Celem I części tego modułu będzie przyswojenie przez uczestników szkoleń praktycznych 
kompetencji związanych z obsługą prawną partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy możliwości finansowej, analizy ryzyka oraz procedury wyboru partnera prywatnego. 

Celem II części tego modułu będzie szczegółowe zapoznanie się przez uczestników szkoleń z 
umową o partnerstwie,  jej przedmiotem, konstrukcją prawną i możliwym doradztwem 
prawnym ze strony radcy prawnego. 

Moduł V 

PPP a ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Celem Modułu V jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z wyborem 
partnera. Omówione zostaną kwestie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego jako 
elementu systemu zamówień publicznych. 

Moduł VI 

PPP a  KONCESJA 

Celem Modułu VI jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z wyborem 
partnera a postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi. 
Uczestnicy przeanalizują wybrane przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowalne 
lub usługi oraz zasady zawierania umowy koncesji. 

Moduł VII  

PPP-EFEKTYWNOŚĆ PPP, ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

EFEKTYWNOŚĆ PPP, ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA to natomiast główna tematyka 
szkolenia w ramach Modułu VII. Omówienie zagadnień o charakterze ekonomicznym i 
finansowym związanych z partnerstwem stanowi ważne dopełnienie zakresu 
merytorycznego szkoleń. 

Moduł VIII 

PPP- RÓŻNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PARTNERSTWEM 

Celem Modułu VIII jest zapoznanie uczestników szkoleń z różnymi zagadnieniami 
powiązanymi z partnerstwem takimi jak wpływ zobowiązań i alokacji ryzyk na dług 
publicznych i deficyty budżetowy, udział środków unijnych w partnerstwie, zagadnienia 
podatkowe. 
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Moduł IX 

OPRACOWNIE PROJEKTU PPP I PRZYKŁADOWEJ UMOWY 

1. Opracowanie   cyklu realizacji projektu PPP  i przykładowej umowy   dla wybranego 
projektu z zakresu infrastruktury drogowej ,  ochrony zdrowia, sportu i rekreacji  , gospodarki 
odpadami itp. 

2.Test umiejętności – sprawdzian wiedzy. 

Szkolenie zakończy się opracowaniem cyklu realizacji projektu PPP  i przykładowej umowy   
oraz przeprowadzeniem testu kompetencji. 

 

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowane są dwie konferencje: 

I Konferencja: „Rola Radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP oraz 
jako doradcy zewnętrznego w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego i sektora 
prywatnego”. 

Celem konferencji będzie wskazanie argumentów dla których zaangażowanie radcy 
prawnego jako profesjonalnego doradcy jest niezbędne dla prawidłowej realizacji 
przedsięwzięć PPP z u wagi na skomplikowaną fazę przygotowania projektu, określenia 
zakresu odpowiedzialności stron i oceny ryzyk, długi okres trwania umowy i wreszcie 
konieczność kontroli środków publicznych. 

Podczas konferencji zostaną omówione role prawnika zarówno dla podmiotu prywatnego jak 
i publicznego. 

II konferencja odbędzie się na zakończenie realizacji projektu. Będzie miała charakter 
podsumowujący projekt, realizowany  w latach 2017-20.  

Formuła konferencji oscylować będzie wokół praktycznych aspektów projektów 
realizowanych w formule ppp. Prelegenci skupiać się będą w swoich prezentacjach na 
pokazaniu poszczególnych zagadnień w szerokim kontekście zarówno prawnym, jak i 
biznesowym, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie. Wyróżnikiem tej 
konferencji będzie ukazanie form współpracy od strony praktycznej i omówienie 
najważniejszych problemów i  wskazówek na przyszłość potrzebnych do rozwiązania w sferze 
legislacyjnej. Na koniec zostaną przedstawione rekomendacje dla ustawodawcy, wynikające 
z doświadczeń w tym obszarze prawa. 

 

 


