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• Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Synergia ekologii i ekonomii 

• Energetyka odnawialna – konieczność i przyszłość 

• Fundusze unijne na lata 2014-2020: wsparcie dla 
projektów z zakresu energetyki odnawialnej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z 
Funduszu Spójności 

 

ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 



1. Najczęstsze pytania praktyczne PPP 
a innowacyjne projekty 

2. Case study - Projekt Mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w Płocku na budynkach 
użyteczności publicznej 

3. Nasze doświadczenia w PPP 

 

Zakres prezentacji 



I. NAJCZĘSTSZE PYTANIA PRAKTYCZNE PPP 
A INNOWACYJNE PROJEKTY 



Konstruując PPP należy mieć na uwadze zagadnienia 
dotyczące m.in.: 
1) nieruchomości, 
2) wartości inwestycji, 
3) potencjału gminy. 

 

Decyzja, czy realizować PPP samodzielnie czy z doradcą. 
Zalety wsparcia ze strony doradcy: 
• doświadczenie, 
• optymalizacja kosztów, 
• profesjonalizm, 
• właściwy dobór instrumentów prawnych i finansowych. 

KWESTIE ISTOTNE DLA REALIZACJI PPP 



PPP 

Otoczenie 
polityczne 

Otoczenie 
administracyjne 

Brak koordynacji poszczególnych aspektów PPP 
i otoczenia realizacji przedsięwzięcia 

- Cel 
- Formuła prawna 
- Przedmiot 
- Termin 
- Budżet 
- Finansowanie 

- Zezwolenia 
- Kwestie środowiskowe 
- Procedury administracyjne 

Konsensus wokół 
przedsięwzięcia: 
- mieszkańcy 
- władze 
- ekolodzy 



Analiza ryzyk 
Analiza 

finansowa 

Źródło: Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, nr 3, str. 7 

ZAKRES NIEZBĘDNYCH ANALIZ 

Analiza 
przedrealizacyjna 

Analiza prawna 

Analiza 
instytucjonalna 

Analiza 
organizacyjna 

Analiza 
techniczna 



II. Case study  
Projekt Mikroinstalacji 

fotowoltaicznych w Płocku na 
budynkach użyteczności publicznej 



Realizacja Projektu 

Gospodarz projektu: Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

 

 Spółka komunalna ze 100% udziałem miasta Płocka 

 Podmiot dedykowany do projektów inwestycyjnych 

 Know - how 
 
 



Mikroinstalacje 

- Moc wytwórcza do 40 kW 
 

- Brak wymogów koncesyjnych 
 

- Efekt ekologiczny 
 

- Estetyka – możliwość montażu na elewacji 
 

- Obowiązek operatora przyłączenia do sieci Mikroinstalacji OZE - 
bezpłatnie 
 

- Nowatorskie rozwiązanie ! 
 
 



Źródła finansowania 

  
- Regionalny Program Operacyjny dedykowany inwestycjom we wzrost efektywności 
energetycznej z OZE 
 

- Przejściowe finansowanie dłużne (pożyczka pomostowa) 
 

- Częściowy wkład własny spółki 
 

- Możliwość pozyskania dodatkowego finansowania pokrywającego wkład własny 
m.in.  
 

 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

- Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 



Korzyści z instalacji (1) 

- Oszczędność dla Miasta i jego jednostek budżetowych z 
tytułu obniżonego zapotrzebowania w energię elektryczną 
(wykorzystanie energii na potrzeby własne) 
 

- Rozpatrywana jest możliwość przekazania nadmiaru 
wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego 
 

 - Bonus dla spółki z tytułu efektywnego zarządzania 
instalacją 
 



Korzyści z instalacji (2) 

 
 

- Nowatorski projekt w skali kraju 
 

- Możliwość dalszego rozwoju miasta w oparciu o OZE 
  
- Możliwość kontynuacji projektu np. w kierunku    
  termomodernizacji 
 

- Wieloletnie źródło energii (żywotność co najmniej 20 lat) 



Etapy realizacji projektu 

Dostosowanie 
umowy spółki 

Uchwała Rady 
Miasta 

Wybór dostawcy 
paneli w drodze 

przetargu 

Realizacja 
inwestycji 

Zakup paneli 
Aktualizacja 

PGN 

-Potencjalne procedury 

administracyjne 
-Zgłoszenie prac budowlanych 
- Przyłączenie do sieci 

1 2 3 4 

5 6 7 

Doradztwo 
techniczne przy 

wyborze 
dostawcy paneli 



III. NASZE DOŚWIADCZENIA W PPP 
 



 Praktyka 27 lat 

 Postępowania przed KIO o wartości ponad miliarda złotych 

 Służba zdrowia, gospodarka komunalna 

 Telekomunikacja i informatyka 

 Projekty największych spalarni odpadów w Polsce 

 Doradztwo regulacyjne przy nowelizacji PZP 

 Opiniowanie projektów aktów prawnych 

 Osiąganie zamierzonych rezultatów 

 Satysfakcja naszych Klientów 

M. Mazurek i Partnerzy 
Doświadczenie w obsłudze prawnej projektów PPP 
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Doświadczenie 

Publikacja zawierająca kompleksowe 
zestawienie wzorów pism 
procesowych oraz orzecznictwa sądowego z 
zakresu zamówień publicznych i koncesji na 
roboty budowlane lub usługi oraz PPP 
najczęściej występujących w obrocie. 
 
Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej 
problematyki z zakresu zamówień publicznych i 
koncesji na roboty budowlane lub usługi 
uregulowanej m.in. w ustawach – Prawo 
zamówień publicznych i ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi. 
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Doświadczenie 

Publikacja pierwszego w Europie 

komentarza do dyrektywy 

w sprawie zamówień publicznych 

2014/24/UE, dla wiodącego 

wydawnictwa prawniczego C.H.BECK. 



 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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