
 

 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ W FORMULE PPP 

 
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Poprawnie zaplanowane inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mogą 
być bardzo dobrą okazją do pozyskania zewnętrznego finansowania termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej. Podczas webinarium skupimy się, nie tyle na teorii PPP, 
co na przykładach i doświadczeniach praktycznych wykorzystania PPP właśnie w obszarze 
termomodernizacji. Zapraszamy na szkolenie poprowadzone przez eksperta mającego 
praktyczne doświadczenie w projektach PPP na rzecz podmiotów publicznych, partnerów 
prywatnych oraz instytucji finansujących.  

 
 

CELE I KORZYŚCI: 
• Poznanie głównych założeń PPP jako modelu realizacji zadań publicznych. 
• Poznanie obecnego stanu rynku PPP w sektorze termomodernizacji. 
• Poznanie uwarunkowań prawnych PPP oraz jego konstytutywnych cech. 
• Umiejętność identyfikacji, czy dana inwestycja może kwalifikować się do jej realizacji 

w formule PPP. 
• Nabycie wiedzy w zakresie umiejętnego przygotowania się do przeprowadzenia 

postępowania w sektorze termomodernizacji. 
• Poznanie modelowego przebiegu postępowania na wybór partnera prywatnego wraz 

z kluczowymi elementami umowy o PPP w sektorze termomodernizacji. 
• Poznanie dobrych praktyk PPP na podstawie realizowanych z powodzeniem 

przedsięwzięć w sektorze termomodernizacji. 
 
PROGRAM: 
Część I – Wprowadzenie do tematyki PPP: 

 Czym jest PPP? 

 Charakterystyka rynku PPP w obszarze termomodernizacji (skuteczność postępowań, 
liczba zawartych umów). 

Część II – Organizacyjno-prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze 
termomodernizacji: 

 Omówienie podstaw prawnych PPP (ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawa o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi),  
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 Cechy PPP: podział zadań i ryzyk, wynagrodzenie partnera prywatnego, czas trwania 
umowy, 

 Fakty i mity związane z wdrażaniem projektów PPP, 

 Modele organizacyjne PPP: zinstytucjonalizowane i kontraktowe PPP, 

 Zaangażowanie w projekty PPP środków pochodzących z UE – projekty hybrydowe, 

 Modele alternatywne. 
Część III –  Postępowanie na wybór partnera prywatnego: 

 Ocena efektywności i test rynku, 

 Dialog konkurencyjny – optymalny tryb postępowania na wybór partnera 
prywatnego, 

 Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w sektorze 
termomodernizacji, 

 Umowa o PPP (kluczowe czynniki pod kątem bankowalności projektu),  

 Przykładowy harmonogram postępowania wraz z przedstawieniem modelowej 
ścieżki wdrożenia projektu. 

Część IV – Kluczowe aspekty PPP: 

 Praktyczne wskazówki, jak najbardziej efektywnie przeprowadzić postępowanie, 

 Omówienie czynników sukcesów i porażek projektów. 
Część V – Dobre praktyki PPP w sektorze termomodernizacji: 

 Studium przypadku – analiza 3 przedsięwzięć PPP w sektorze termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej, 

 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie, 

 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku, 

 Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Opalenica. 

 
ADRESACI: 
Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (oraz organów 
kontrolnych), jak i przedstawicieli przedsiębiorców – potencjalnych partnerów prywatnych, 
zainteresowanych uczestnictwem w projektach PPP w sektorze termomodernizacji. 
 
PROWADZĄCY: 
Adwokat. Koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych 
zwłaszcza w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz 
koncesji na roboty budowlane i usługi. Wspiera klientów zarówno z sektora publicznego, 
jak I prywatnego na wszelkich etapach realizacji projektów. Wielokrotnie doradzał przy 
kompleksowej realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego zakończonych 
podpisaniem umowy I pozyskaniem finansowania. Koordynował między innymi 
opracowywanie analiz przedrealizacyjnych, przygotowywanie i obsługę postępowań, 
opracowywanie i negocjowanie projektów umów oraz finalne realizacje kontraktów. 
Ponadto Jakub posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą 
Odwoławczą. Jest autorem publikacji oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach 
poświęconych tematyce szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego. 

  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W FORMULE PPP 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
25 lutego 2021 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego  
ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów  
tel. 17 862 69 64  
post@frdl.rzeszow.pl  

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.rzeszow.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.frdl.rzeszow.pl  lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl  do 22 lutego 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze 
przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 
Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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