PROGRAM
DZIEŃ I
10:00 – 10:30 UROCZYSTE OTWARCIE FORUM
Wystąpienie Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz Patronów i opiekuna merytorycznego
Forum PPP.
10:30 – 11:30 PANEL OTWIERAJĄCY – „WSPÓLNY CEL, RÓŻNE SPOJRZENIA”
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój
rynku PPP w Polsce i na świecie, w tym przedstawicieli (TBC): Miasta Płocka, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ONZ – UNITAR / CIFAL Network, Związku Miast
Polskich, partnerów prywatnych.
11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA
12:00 – 13:00 I SESJA TEMATYCZNA – MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
Pierwsza sesja tematyczna poświęcona zostanie zagadnieniu efektywności energetycznej, która jest jednym
z najprężniej rozwijających się zadań w ramach PPP. Swoje doświadczenia zaprezentują zarówno podmioty
publiczne, jak też partnerzy prywatni. Zakłada się prezentację przedsięwzięć realizowanych w Płocku,
Sosnowcu, Zgierzu i innych miastach.
12:00 – 13:00 I SESJA WARSZTATOWA (SALA KINOWA)
Infrastruktura drogowa w PPP – czy ma realną szansę się rozwinąć?
13:00 – 14:00 II SESJA TEMATYCZNA – INFRASRUKTURA SPOŁECZNA
Sesja druga dotyczyć będzie infrastruktury społecznej. W ostatnich latach przybywa przedsięwzięć opartych
o opłatę za dostępność, w ramach których budowane i utrzymywane przez partnerów prywatnych są m.in.
obiekty edukacyjne, sportowe. Omówione zostaną projekty wdrażane w Piastowie, Wiązownie, Giżycku (TBC).
13:00 – 14:00 II SESJA WARSZTATOWA (SALA KINOWA)
Certyfikacja PPP – jak uzyskać opinię Ministra Inwestycji i Rozwoju o zasadności realizacji projektu?
14:00 – 14:45 LUNCH
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14:45 – 15:45 III SESJA TEMATYCZNA – GOSPODARKA ODPADAMI I ENERGETYKA
W trakcie sesji omówione zostaną aktualne problemy gospodarki odpadami komunalnymi oraz inwestycje
w energetykę. Zaproszeni uczestnicy przedstawią doświadczenia z realizowanych projektów PPP w sektorze
odpadowym oraz energetycznym. Rozważone zostaną możliwości wykorzystania na szerszą skalę współpracy
publiczno-prywatnej, w oparciu o doświadczenia (TBC) z Poznania i Olsztyna.
14:45 – 15:45 III SESJA WARSZTATOWA (SALA KINOWA)
PPP a nowe Prawo zamówień publicznych – co się zmieni?
15:45 – 16:45 PANEL DYSKUSYJNY – WPŁYW PPP NA INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA JST –
PERSPEKTYWA ORGANÓW NADZORU I KONTROLI
Panel dotyczył będzie wpływu nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 14.12.2018 r. na niestandardowe
źródła finansowania inwestycji komunalnych, w tym PPP. Zaproszeni prelegenci (przedstawiciele regionalnych
izb obrachunkowych) omówią zasady oceny wpływu PPP na dług publiczny i indywidualny wskaźnik obsługi
zadłużenia oraz przedstawią podejście organów nadzoru finansowego do przedsięwzięć PPP.
15:45 – 16:45 IV SESJA WARSZTATOWA (SALA KINOWA)
Podatek VAT a PPP - w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 02.05.2019 r.
16:45 – 17:00 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA FORUM
17:00 – 18:00 SPACER PO BULWARACH WIŚLANYCH

PROGRAM
DZIEŃ II
10:00 – 11:00 I SESJA TEMATYCZNA – PPP W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
W ramach sesji zaprezentowane zostaną aktualne trendy europejskiego rynku PPP i doświadczenia projektów
PPP z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Chorwacja, Czechy, Ukraina, Białoruś). Sesja będzie
okazją do wymiany doświadczeń we wdrażaniu współpracy publiczno-prywatnej w krajach regionu CEE.
11:00 – 11:15 PRZERWA KAWOWA
11:15 – 12:15 PANEL DYSKUSYJNY: BANK JAKO „TRZECI PARTNER”
Do udziału w panelu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji finansujących, w tym przede wszystkim
banków, które przedstawią swój punkt widzenia na temat możliwości i warunków finansowania projektów PPP
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia wdrażania PPP w Polsce oraz za granicą.
11:15 – 12:15 SESJA WARSZTATOWA (SALA KINOWA)
Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą obiektów realizowanych w ramach PPP
12:15 – 13:15 II SESJA TEMATYZNA – PLANOWANE PROJEKTY PPP
Do udziału w sesji zaproszeni zostaną przedstawiciele podmiotów publicznych, które planują realizację
projektów PPP m.in. w obszarach: gospodarki odpadami, infrastruktury transportowej, obiektów kubaturowych,
rewitalizacji, sportu i rekreacji, budownictwa komunalnego. Sesja ta będzie okazją do zaprezentowania planów
inwestycyjnych związanych z PPP i jednocześnie możliwością do wstępnego zweryfikowania zainteresowania
rynku prywatnego planowanymi przedsięwzięciami.
13:15 – 14:00 LUNCH
14:00 – 15:00 III SESJA TEMATYCZNA – OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA
PLANOWANYCH PROJEKTÓW PPP
W trakcie tej sesji tematycznej zaprezentowane zostaną instytucje, które wspierają rozwój rynku PPP w Polsce
wraz
z
ich
ofertą
dla
sektora
publicznego,
w
tym
informacją
o
projektach
i inicjatywach, do których mogą przystąpić podmioty publiczne. Zakłada się udział m.in. Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich.
15:00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
*W trakcie drugiego dnia Forum PPP odbędzie się również posiedzenie Komisji ds. PPP Związku Miast Polskich.

