SZANSE I WYZWANIA PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO
W OKRESIE POSTPANDEMICZNYM

3 LUTEGO 2022

10:00 – 12:00

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do udziału w webinarium na temat szans i wyzwań
jakie stoją przed partnerstwem publiczno-prywatnym w okresie postpandemicznym. Nowa
rzeczywistość ekonomiczno-społeczna stwarza interesujące warunki do wykorzystywania PPP
w działalności sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe
znaczenie dla rozwoju inwestycji publicznych posiada również polityka Unii Europejskiej
zaprezentowana
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wyzwania stojące przed sektorem publicznym, jak również szanse, jakie stwarza wykorzystanie
współpracy publiczno-prywatnej.

REJESTRACJA

PROGRAM:
10:00 – 10:10
Wprowadzenie, Prof. US Michał Kania
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
10:10 – 10:30
Finanse jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Dr Julita Łukomska
(Uniwersytet Warszawski)
10:30 – 10:50
Najnowsze trendy społeczno-środowiskowe w projektach PPP w Europie, Lilianna Bogusz
(EPEC, Europejskie Centrum Wiedzy PPP w Luksemburgu)
10:50 – 11:10
Skuteczne wdrożenie projektów PPP w praktyce samorządowej, Katarzyna Kuźma
(Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)
11:10 – 11:30
Realizacja projektów PPP w praktyce samorządowej – przykłady, Dr Michał Przychoda
(Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)
11:30 – 12:00
Dyskusja

PRELEGENCI

Dr Julita Łukomska
jest adiunktem w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Brała udział w realizacji lub kierowała kilkunastoma naukowymi krajowymi
i międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi polityk samorządów terytorialnych. Jej zainteresowania związane są z polityką
lokalną i finansami samorządu lokalnego. Ostatnie badania i publikacje
koncentrowały się na formach świadczenia usług lokalnych oraz lokalnych politykach podatkowych i opłatowych. W latach 2010-2011 pracowała jako ekspert krajowy dla Local Government and Public Service
Reform Initiative działającego w ramach OSI w Budapeszcie w projekcie dotyczącym analizy wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację
finansową samorządów lokalnych w Europie. W ostatnim czasie dr
Łukomska zaangażowana jest również w międzynarodowe badania
porównawcze nad kondycją finansową samorządów lokalnych w ramach sieci LGFS-Across. Od wielu lat wspólnie z prof. Pawłem Swianiewiczem publikuje w Czasopiśmie Samorządowym WSPÓLNOTA
rankingi dotyczące różnych aspektów (w szczególności finansowych)
działania samorządów w Polsce. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów i książek o tematyce finansów lokalnych i mechanizmów
polityki lokalnej.

Lilianna Bogusz
jest członkiem międzynarodowego zespołu doradczego w ramach
Europejskiego

Centrum

Wiedzy

PPP

(EPEC)

działającego

w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Od wielu lat
specjalizuje się w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych oraz partnerstwa publiczno - prywatnego. Przez
kilka ostatnich lat kierowała Departamentem PPP w Ministerstwie
Funduszy i Polityki Regionalnej nadzorując i wspierając projekty PPP
realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada unikalne praktyczne doświadczenie w przygotowaniu
i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, wynikające z pracy po stronie
prywatnej jak również publicznej. Jest współautorką artykułów i publikacji związanych z tematyką partnerstwa publiczno - prywatnego.

PRELEGENCI

Katarzyna Kuźma
jest szefem zespołu zamówień publicznych oraz zespołu doradztwa
w zakresie ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych w zakresie
projektów realizowanych w sposób „tradycyjny” (zamówienia publiczne) lub przy zastosowaniu struktur partnerskich w szerokim tego słowa
znaczeniu (PPP, koncesje). Doradza także klientom z sektora gospodarki
odpadami, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. W kancelarii
DZP jest również szefem zespołu zajmującego się obsługą klientów
hiszpańskojęzycznych.

Dr Michał Przychoda
specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji.
Brał udział w negocjacjach oraz opracowywał umowy dla podmiotów
z sektorów drogowego, kolejowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, wodno-kanalizacyjnego czy gospodarki odpadami. Uczestniczył
w pracach zespołów zajmujących się wdrożeniem najważniejszych
przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, m.in.
spalarni odpadów w Poznaniu, systemu drogowego w Województwie
Kujawsko-Pomorskim czy Sieci Szerokopasmowych Polski Wschodniej. Był wielokrotnie zaangażowany w rozwiązywanie sporów na tle
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i utrzymanie pierwszych w Polsce pociągów dużych prędkości czy
projektowanie i budowę Stadionu Śląskiego. Z racji zainteresowań
naukowych, doradza spółkom z sektora infrastrukturalnego również
w kwestiach korporacyjnych – reprezentuje klientów na zgromadzeniach wspólników, jest autorem szeregu umów spółki, statutów, umów
sprzedaży udziałów czy regulaminów zarządu oraz rad nadzorczych.

PRELEGENCI

Prof. US Michał Kania
jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, pełnił funkcję niezależnego
eksperta EBI, radcą prawnym, pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownikiem
Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawcą i wykładowcą na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawcą i pierwszym prezesem zarządu Fundacji
Wsparcie Naukowe PPP, członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień
Publicznych, wiceprezesem Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach
2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa
zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce
zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

