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Kod przedmiotu
Semestr

(obowiązkowy, ograniczonego wyboru,
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(na którym realizowany jest
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w: 30

(opcjonalnie)

c:

L:

p:

s:

Dr Henryk Gawroński

Język nauczania

Wymagania wstępne

Cel nauczania
(oczekiwane efekty kształcenia,
kompetencje / umiejętności nabyte przez
studentów)

Skrócony opis przedmiotu

Wiedza z zakresu zarządzania projektem, zarządzania
strategicznego, polityki rozwoju społeczno-gospodarczego,
finansów publicznych, umiejętność czytania tekstu i słuchania ze
zrozumieniem.
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami
definiowania i oceny projektów pod względem możliwości ich
wdrożenia w trybie innym niż tradycyjne zamówienie publiczne,
czyli w ramach PPP. Pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,
słuchacze podejmą próbę aplikacji projektu PPP oraz jego oceny. Na
etapie wstępnym, ocenie podlegać będzie specyfikacja
podstawowych zadań, jakie ma zrealizować przedsięwzięcie oraz
warianty dystrybucji ryzyka pomiędzy stronami. Właściwie
przeprowadzona analiza ryzyka oraz analiza porównawcza rożnych
metod wdrożenia przedsięwzięcia da odpowiedź na zasadność
realizacji danego przedsięwzięcia metodą PPP.
Podstawową przesłanką współpracy sektora publicznego i
prywatnego jest ograniczoność środków sektora publicznego, które
mogłyby zapewnić rosnące wymagania społeczeństwa w zakresie
satysfakcjonującej ilości i jakości usług publicznych. Z drugiej
strony, sektor prywatny nie jest w stanie złamać monopolu sektora
publicznego na świadczenie tych usług bez częściowego ustąpienia
pola przez ten sektor, wymuszonego względami społecznymi,
politycznymi i możliwościami finansowymi.

Program nauczania

(treści merytoryczne/tematyka przedmiotu)

1. Pojęcie i istota PPP
2. Modele współpracy w projektach PPP
3. PPP nie tylko w oparciu o ustawę o PPP
4. Project finance” jako metoda finansowania infrastruktury publicznej
5. Formy organizacyjne PPP
6. Etapy przedsięwzięcia PPP
7. Etap 1 - przygotowanie przedsięwzięcia.
8. Analiza ekonomiczno-finansowa „Value for Money”
9. Analiza rodzajów ryzyka i wrażliwości przedsięwzięcia
10. Etap 2 - wybór partnera prywatnego
11. Etap 3 - podpisanie umowy (kontraktu) o PPP
12. PPP a koncesje
13. Różnice pomiędzy koncesją a PPP
14. Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
15. Przykłady dobrych praktyk PPP w świecie i w Polsce.

Metody i formy oceny
pracy studentów

Egzamin pisemny poprzedzony analizą projektu PPP
Literatura podstawowa:

Zalecana literatura

1. Agnieszka Cenkier, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda
wykonania zadań publicznych, SGH, Warszawa 2011.
2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. Marcin
Bejm, Piotr Bogdanowicz, Paweł Piotrowski, C.H. Beck, Warszawa
2010.
3. Andrzej Panasiuk, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
4. Yescombe Edward R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady
wdrażania i finansowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, (tłum.
Michał Płonka), Kraków 2008.
5. Tomasz Korczyński, Agata Kozłowska, Kacper Kozłowski, Arwid
Mednis, Andrzej Nowaczek, Koncesja na roboty budowlane lub usługi
a inne formy realizacji inwestycji publiczno – prywatnych, ABC a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
6. Marian Moroszo, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze
użyteczności publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
1. BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, (tytuł oryginału: UNIDO BOT
Guidelines. Guidelines for Infrastructure Development through Build-OperateTransfer Projects), tłum. G. Bychowski, UNIDO, BGK, Difin, Warszawa 2006.
2. Cieślik Z., Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze, Kraków 2004.
3. Ejchorszt M., Partnerstwo – publiczno – prywatne, [w:] „Serwis administracyjno –
samorządowy” Nr 10, Infor, Warszawa 2005.
4. Korbus B., Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące partnerstwa publiczno
prywatnego, Komitet Integracji Europejskiej i Instytut Partnerstwa Publiczno
Prywatnego, Warszawa 2005.
5. Moroszo M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze
użyteczności publicznej, SGH, Warszawa 2005.

6. www.ppp.gov.pl – strona rządowa – od 31 stycznia 2011 r.
7. www.forumppp.com.pl, „Forum PPP” magazyn inwestycji publicznych
– wydawnictwo Instytutu PPP
Uwagi dodatkowe (np.
limit osób w grupie, termin
rejestracji na zajęcia, inne)

*) w- wykład; c- ćwiczenia; l- laboratorium; p- projekt; s- seminarium

