
 
 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  

Specjalne wydanie poradnika samorządowca! 
 
Ukazała się nowa książka autorstwa Rafała Cieślaka pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w 
samorządzie terytorialnym”. Książka zawiera szereg praktycznych wskazówek na temat zasad 
realizacji projektów PPP w Polsce. Szczegółowe informacje na stronie: http://psamorzadowca.infor.pl/ 

POLAND & CEE MUNICIPAL PROJECTS  

Zapraszamy na konferencję Poland & CEE Municipal Projects, która odbędzie się w hotelu 
InterContinental w Warszawie w dniach 17-19 października 2011 r. Konferencja poświęcona będzie 
finansowaniu projektów samorządowych z udziałem inwestorów zewnętrznych w formule PPP. Wśród 
zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego, inwestorów prywatnych, banków, firm budowlanych oraz eksperci zajmujący się 
projektami PPP. W trakcie drugiego dnia konferencji przedstawiciel Kancelarii zaprezentuje 
zagadnienie alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkół i szpitali. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na 
stronie organizatora: http://www.eelevents.co.uk/poland-and-cee-municipal-projects-2011/index.html  

PRYWATYZACJA SZPITALI - KONFERENCJA  

Zachęcamy do udziału w konferencji pt. „Jak należy prywatyzować szpitale”, która odbędzie się w dniu 
30 września br. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. W trakcie 
konferencji poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z komercjalizacją i prywatyzacją 
szpitali w Polsce w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej. Kancelaria jest partnerem 
merytorycznym konferencji. W trakcie konferencji wspólnik Kancelarii Rafał Cieślak zaprezentuje 
raport pt. „PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce” oraz poprowadzi panel dyskusyjny poświęcony 
partnerstwu publiczno-prywatnemu. Więcej informacji na stronie organizatora: 
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/jak-nalezy-prywatyzowac-szpitale.htm   

KANCELARIA PARTNEREM MI ĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH  

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny zostaliśmy partnerem Targów Produktów i Usług dla 
Samorządów Lokalnych GMINA. Targi odbędą się w Poznaniu w dniach 22-25 listopada 2011 r. 
Przedstawiciele Kancelarii wystąpią z wykładami dotyczącymi partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 
udzielać będą konsultacji na stoisku targowym. Szczegółowe informacje na stronie: www.gmina.mtp.pl 
  

RANKING FIRM DORADCZYCH  

Informujemy, że w rankingu Warsaw Business Journal - Book of Lists 2011 “European Union Funds 
Consulting Companies” nasza Kancelaria zajęła 16. miejsce w Polsce, potwierdzając swoją wysoką 
skuteczność w pozyskiwaniu środków europejskich dla naszych Klientów. 

 

 



SERWIS PRASOWY I PUBLIKACJE EKSPERTÓW KANCELARII  

Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu prasowego. Znajdą w nim Państwo ostatnie materiały 
prasowe, w których eksperci Kancelarii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu funduszy 
unijnych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawnych aspektów prowadzenia działalności 
gospodarczej.  
Szczególnie polecamy ostatnie wywiady i wypowiedzi na łamach Pulsu Biznesu, Gazety Samorządu  
i Administracji i Rzeczpospolitej. Materiały do pobrania: http://serwisprasowy.kdg.waw.pl/media.html  

Zapraszamy również do lektury naszych ostatnich publikacji 
http://www.kdg.waw.pl/?action=okancelarii&page=publikacje 

 


