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PROGRAM KONFERENCJI     

            

 
9.30 – 10.00 

 

 
Rejestracja uczestników 

 

10.00 – 11.30 

 Na czym polega PPP? (definicje, podstawy prawne, uczestnicy PPP, 
przedmiot współpracy, ramy czasowe, ryzyko, modele partnerstwa, 
zarządzanie interdyscyplinarnym przedsięwzięciem PPP, aspekty 
organizacyjne, finansowe, techniczne w projektach PPP)- Bartosz 
Korbus- Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

 

 Rola i znaczenie PPP w rozwoju gospodarki regionu – korzyści 
i zagrożenia. Warunki pomyślnej realizacji projektu z wykorzystaniem 
PPP - Bartosz Korbus - Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

 

 Współpraca międzysektorowa i wewnątrzsektorowa - Tomasz Bilicki- 
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

 

 Partnerstwa i inicjatywy partnerskie - wybrane możliwości ich 
tworzenia, źródła finansowania oraz efekty - Tomasz Bilicki - Centrum 
Służby Rodzinie w Łodzi, członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

 
11.30 – 11.45 

 
Przerwa kawowa 

 

Partnerzy  Konferencji Patronat medialny 

 

 

 



 

 
Polski Instytut Biznesu 

ul. Rolna 43, 40 - 555 Katowice 
tel. (032) 203 20 53, tel. (032) 203 20 53 w. 25 

e-mail: biuro@polib.pl, www.polib.pl 

 

11.45 – 13.15 

 Polskie i zagraniczne przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane 
w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (m.in. rozwój miasta Oulu, 
parki technologiczne powstałe w oparciu o PPP - Novartis Campus, 
Norra Alvstranden, Cartuja’93, przykłady partnerstw w Austrii oraz 
Anglii)- Szymon Mazurkiewicz - Kielecki Inkubator Technologiczny, 
Marcin Spyra - Pracownia Architektoniczna Czora & Czora, Richard 
Moreton. 

 

 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 a PPP: 
- formy projektów realizowanych w partnerstwie w świetle możliwości 

pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych (porozumienia cywilne 
podmiotów reprezentowanych przez Lidera i partnerstwa działające 
w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o PPP), 

- źródła i sposoby pozyskiwania finansowania zewnętrznego na projekty 
realizowane w  partnerstwie w ramach krajowych i regionalnych 
programach operacyjnych, 

- zasady i proces  finansowania przedsięwzięć w oparciu o PPP - 
Małgorzata Okularczyk- Collect Consulting Sp. z o.o. 

 
13.15 – 13.30 

 

 
Przerwa kawowa 

13.30 – 15.00 

 Debata z udziałem przedstawicieli podmiotów, które mogą być 
zaangażowane w projekty realizowane w formule PPP:  
- przedstawiciele sektora publicznego i władz samorządowych,  
- podmioty prywatne – inwestorzy kapitałowi, firmy wykonawcze, 
- instytucje finansujące przedsięwzięcia, 
- instytucje ubezpieczeniowe, agencje ratingowe, 
- doradcy (prawni, finansowi, techniczni). 

 
15.00 

 
Zakończenie konferencji 

 

 

Konferencja przewiduje również panel dyskusyjny, w którym udział wezmą udział wszyscy w/w 
prelegenci, a także: 

- Luk Palmen - Koordynator projektów regionalnych, lider projektów „Sieć Efektywnej 
Komercjalizacji Technologii”, „Jednostka zarządzająca regionalnym systemem innowacji”, 
„Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie 
śląskim”; 

- dr Ferdynand Morski - Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
- Monika Lebek - Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego, Śląski Związek Gmin 

i Powiatów, 
- Jarosław Kubica - Prezes Metropolis Nieruchomości Komercyjne, 
- Izabela Paprotna - Dyrektor Oddziału BOŚ SA, 
- Tadeusz Hołyński - Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych Towarzystwa Ubezpieczeń 

EUROPA SA. 

 

Projekt współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego 
 

w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 
Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 


