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WITAMY
POLSKA I HISZPANIA, PODZIELMY SIĘ
DOŚWIADCZENIEM
Szanowni Państwo,

W czasie tej konferencji chcemy podzielić się doświadczeniami naszych
krajów z realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
abyśmy lepiej poznali narzędzie, które w coraz większym stopniu będzie
przyczyniało się do rozwoju infrastruktury w naszych krajach.
Mieszkańcy zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii oczekują coraz to nowej
i lepszej infrastruktury miejskiej, drogowej, sportowej czy kulturalnej,
jednak ograniczone możliwości finansowania publicznego nie zawsze
pozwalają na realizację tych oczekiwań w zadawalającym stopniu. W tej
sytuacji współpraca sektora prywatnego i publicznego daje administracji
możliwość oferowania usług na wysokim poziomie, przy jednoczesnej
optymalizacji dostępnych środków publicznych.

Pablo Conde Diez del Corral
Radca ds. Ekonomicznych i
Handlowych Ambasady
Hiszpanii w Warszawie

Oczywiście realizacja projektów publiczno-prywatnych nie jest łatwa i
wymaga dobrego przygotowania i doświadczenia tak, aby efekt końcowy
był korzystny dla obu uczestniczących w nim stron.
Hiszpania może pochwalić się ponad 40-letnim doświadczeniem w
realizacji
i
zarządzaniu
projektami
publiczno-prywatnymi.
Zrealizowaliśmy już ponad 160 takich projektów, których wartość
przekracza 34 miliardy euro. We współpracy z partnerami prywatnymi
wybudowano min. ponad 3000 km autostrad, 19 szpitali, 17 budynków
sądów i wiele innych. Doświadczenie nabyte przy realizacji tych
projektów powoduje, że firmy hiszpańskie są w światowej czołówce
koncesjonariuszy i zarządzają infrastrukturą drogową w wielu krajach
świata.

“Hiszpania
ma
dowiadczenie,
a Polska
ambicje”

Z drugiej strony Polska podejmuje ambitny plan promocji partnerstwa
publiczno-prywatnego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, dzięki któremu ma szansę stać się punktem odniesienia przy
realizacji inwestycji publicznych we współpracy z partnerami
prywatnymi. Hiszpania chce poznać polskie podejście do PPP, a
jednocześnie podzielić się swoimi doświadczeniami.
Hiszpania posiada wieloletnie doświadczenie, a Polska duże ambicje i
świeże podejście. Wierzę, że razem możemy rozwijać potencjał
współpracy publiczno-prywatnej z obopólną korzyścią dla naszych
krajów.
Mam nadzieję, że konferencja będzie dla Państwa interesująca i otworzy
nowe możliwości współpracy pomiędzy naszymi krajami.
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AGENDA
09.00 – 9.30

Rejestracja

9.30 – 10.00

Otwarcie konferencji
Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Pablo Conde – Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych, Ambasada Hiszpanii

10.00 – 12.00

Część I: Dlaczego PPP? Korzyści i wyzwania
projektów publiczno-prywatnych

10.00 – 10.30

Wystąpienia
Paweł Szaciłło – Dyrektor Departamentu PPP, Ministerstwo Rozwoju
Piotr Michałowski – Dyrektor biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w
Polsce
Antonio M. López Corral – Wykładowca Universidad Politécnica de Madrid,
ekspert w dziedzinie PPP

10:30 – 11:45

Debata
Moderator: Bartosz Korbus – Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii, Instytut PPP
Uczestnicy:
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo – Burmistrz miasta Logroño
Piotr Michałowski – Dyrektor biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w
Polsce
Antonio M. López Corral – Wykładowca Universidad Politécnica de Madrid,
ekspert w dziedzinie PPP
Michał Piwowarczyk – Zastępca Dyrektor Departamentu PPP, Ministerstwo
Rozwoju
Sławomir Siewko – Naczelnik Wydziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w
GDDKiA
Víctoriano Sanz Losada – ekspert i doradca PPP

11.45 – 12.00

Pytania do uczestników debaty

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa
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AGENDA
12.30 – 14.00

Część II: PPP w projektach infrastruktury
transportowej

12.30 – 13.45

Debata
Moderator: Bartosz Korbus – Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii, Instytut PPP
Uczestnicy:
Sławomir Siewko – Naczelnik Wydziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
GDDKiA
Carlos Muñiz González-Blanch - Dyrektor ds. Finansowania Strukturalnego,
Grupo Santander
Artur Pielech – Prezes Zarządu, FBSerwis S.A.
David Jelicz – Senior Associate, Garrigues
Alberto Salamanca Ozamiz – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju
Biznesu, Acciona Concesiones/Mostostal Warszawa

13.45 – 14.00

Pytania do uczestników debaty

14.00 – 15.00

Lunch

15.00 – 16.30

Część III: PPP w innych sektorach

15.00 – 16.15

Debata
Moderator: Bartosz Korbus – Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii, Instytut PPP
Uczestnicy:
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo – Burmistrz miasta Logroño
Konrad Nowak – Prezes Zarządu, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
Sebastian Idzik – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Borja Rubio de la Rocha – konsorcjum Aldesa/Corail/Talgo
Rafael Escario Roselló – Dyrektor Rozwoju, Balzola
Carlos Muñiz González-Blanch – Dyrektor ds. Finansowania Strukturalnego,
Grupo Santander
Artur Pielech – Prezes Zarządu, FBSerwis S.A.
Mateusz Przygodzki – Senior Associate , Garrigues

16.15 – 16.30

Pytania do uczestników debaty

16.30 – 16.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Pablo Conde – Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych, Ambasada Hiszpanii
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OTWARCIE KONFERENCJI
Jerzy Kwieciński
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Od 20 listopada 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio
odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską.
Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji
Europejskie
Centrum
Przedsiębiorczości
i
wiceprezes
zarządu
Europejskiego
Centrum
Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych.
Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego
W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Pablo Conde Diez del Corral
Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych, Ambasada Hiszpanii w Warszawie
Specjalista ds. Ekonomii i Handlu w Służbie Cywilnej, aktualnie na stanowisku Radcy ds.
Ekonomicznych i Handlowych Ambasady Hiszpanii w Warszawie, odpowiedzialny za promocję
hiszpańskiego handlu w Polsce.
Wcześniej był między innymi Zastępcą Dyrektora i Specjalistą ds. Rozwoju i Finansów w hiszpańskim
Ministerstwie Gospodarki i Konkurencyjności, szefem hiszpańskiej delegacji do spraw eksportu przy
OECD oraz Dyrektorem Programowym w Gabinecie Sekretarza Generalnego ds. Przemysłu w
Ministerstwie Przemysłu, Turystyki i Handlu.

PANELISCI
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
Burmistrz miasta Logroño, Wiceprzewodnicząca Hiszpańskiej Federacji Miast i Prowincji
oraz Wiceprzewodnicząca Hiszpańskiego Związku Inteligentnych Miast (RECI)
Z wykształcenia prawnik, od 2011 piastuje urząd burmistrza miasta Logroño. Jest
wiceprzewodniczącą Hiszpańskiej Federacji Miast i Prowincji oraz Wiceprzewodnicząca Hiszpańskiego
Związku Inteligentnych Miast.
Posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu samorządem, a jako burmistrz Logroño zmienia
miasto w kierunku modelu Smart City, kładąc duży nacisk na poprawę usług miejskich,
zrównoważone zarządzanie i ochronę środowiska, jako główne czynniki mające na celu poprawę
jakości życia mieszkańców.

Paweł Szaciłło
Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
Od kwietnia 2016 roku kieruje Departamentem Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Ministerstwie
Rozwoju. Wcześniej przez cztery lata pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Unijnych Projektów
Transportowych. W latach 2005-2012 był Wicedyrektorem w zespole Infrastruktury i Sektora
Publicznego w międzynarodowej firmie doradczej PwC Polska w Warszawie i brał między innymi udział
w przygotowaniu i prowadzeniu projektów autostradowych realizowanych w formule PPP. W okresie
2003-2005 pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli,
gdzie do jego obowiązków należało m.in. ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie z
Funduszu Spójności.
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PANELISCI
Piotr Michałowski
Dyrektor biura, Europejski Bank Inwestycyjny
Pracuje w Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2008 roku, gdzie zajmuje się tematyką finansowania
projektów inwestycyjnych w dziedzinie energetyki, przemysłu i innowacji. Uczestniczył w
strukturyzowaniu transakcji finansowych w sektorze publicznym i prywatnym w formułach
finansowania korporacyjnego, jak i typu „project finance”. Od lutego 2015 - szef warszawskiego biura
EBI, odpowiedzialny za relacje instytucjonalne.
Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Hult
International Business School w Bostonie z dyplomem Master of Business Administration (M.B.A).
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Antonio M. López Corral
Wykładowca Universidad Politécnica de Madrid, ekspert w dziedzinie PPP
Jest konsultantem i doradcą w zakresie zarządzania i finansowania dużych projektów
infrastrukturalnych, sprzętu i usług. Jako Dyrektor Generalny w Ministerstwie Rozwoju zainicjował
zmianę ustawy regulującej umowy koncesyjne na roboty publiczne oraz nowego ustawodawstwa dla
sektora kolejowego, które pozwoliło na realizację programu kolei dużych prędkości w Hiszpanii.

Konrad Nowak
Prezes Zarządu, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
Wykształcenie - magister inżynier ochrony środowiska, studia podyplomowe na kierunku
Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem i MBA
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej);
certyfikowany audytor energetyczny. Od 12 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej w Olsztynie, gdzie od 2009 zasiada w zarządzie spółki, a od 2011 pełni funkcję Prezesa
Zarządu. Wcześniej związany z branżą eksploatacyjną i handlową sektora inżynieryjnego, między
innymi pracując w Wilo Polska i sieci Tadmar/ Saint –Gobain.
Członek Rady Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo
Polskie.

Michał Piwowarczyk
Zastępca dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego, Ministerstwo
Rozwoju.
Od 2015 r. zastępca dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego w Ministerstwie
Rozwoju. Modelem PPP zajmuje się od 2012 r. Odpowiada za wsparcie przygotowania inwestycji,
koordynację procesu wyboru zespołów doradczych oraz współuczestniczy w ich pracach.
Zaangażowany w prace dotyczące udziału Polski w Planie Junckera oraz wykorzystania Europejskiego
Funduszu Inwestycji Strategicznych. W latach 2006 - 2012 zaangażowany w koordynację
przygotowania dużych projektów infrastrukturalnych oraz realizację inwestycji transportowych
współfinansowanych ze środków unijnych.

Sławomir Siewko
Naczelnik Wydziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, GDDKiA
Pracujący w GDDKiA od 2006 roku, a od 2008 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału zajmującego
się nadzorem nad prawidłową realizacją wszystkich zawartych przez Stronę Publiczną
autostradowych umów koncesyjnych (i PPP). Uczestnik negocjacji prowadzących do zawarcia umów.
Aktywnie pracuje nad nowymi projektami PPP i innymi rozwiązaniami dla projektów drogowych.
Uczestnik wielu seminariów, konferencji i spotkań konsultacyjnych poświęconych Partnerstwu
Publiczno-Prywatnemu.
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PANELISCI
Sebastian Idzik
Główny specjalista, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od roku 2015
pracuje w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu gdzie m.in. koordynuje projekt PPP –
Budowa KST etap 4. W latach 2013-2014 pracował w ARM SA gdzie odpowiadał za finanse i
zarządzanie Tauron Arena Kraków. Od lat zajmuje się tematyką finasowania inwestycji publicznych, w
aspekcie środków zwrotnych jak i funduszy strukturalnych.

Borja Rubio de la Rocha
Ekspert PPP, Talgo
Absolwent prawa, ekonomii i zarządzania, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
infrastrukturą i usługami publicznymi. Posiada szerokie, ponad 15-letnie doświadczenie w koncesjach
drogowych, infrastrukturalnych, projektach energetycznych oraz IT. Uczestniczył w projektach PPP
zarówno ze strony prywatnej, jak również z perspektywy inwestora oraz instytucji finansujących.

Rafael Escario Roselló
Dyrektor ds Budownictwa Inzynieryjnego i Dyrektor Rozwoju, Balzola
Inżynier Drogowy i absolwent MBA Uniwersytetu Kraju Basków. Zarządzał projektami drogowymi w
Grupo ACS, od 1999 był Dyrektorem Technicznym w Grupo Balzola. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora
Rozwoju Biznesu i Dyrektora Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego w Grupo Balzola.

Carlos Muñiz González-Blanch
Dyrektor ds. Finansowania Strukturalnego, Grupa Santander
Dyrektor Zarządzający w Santander Global Corporate Banking, gdzie pracuje od 2005r. Posiada
szerokie doświadczenie w produktach finansowych i kredytowych, również w transakcjach
międzynarodowych (Ameryka Łacińska, Australia, USA, Europa). Doświadczenie zawodowe zdobywał
również w JP Morgan i Banco Vizkaya. Jest absolwentem Universidad Pontificia Comillas w Madrycie o
specjalizacji Finanse.

Artur Pielech
Prezes Zarządu, FBSerwis S.A.
Od 2012 r. wiceprezes zarządu, od 2014 r. prezes zarządu i dyrektor generalny FBSerwis S.A. Karierę
zawodową rozpoczął w 1996 r. w konsultingu. Od 2001 r. w Roland Berger Strategy Consultants,
gdzie odpowiadał za rozwój firmy w Polsce i doskonalenie metod zarządzania w regionie CEE. W
latach 2008-2010 wiceprezes zarządu i dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju w CTL Logistics. Od 2010 do
2012 dyrektor wykonawczy w RUCH SA.

David Jelicz
Senior Associate, Garrigues
David zdobył wykształcenie w Hiszpanii i Polsce, co pozwoliło mu na doradztwo zagranicznym firmom
w ich projektach inwestycyjnych w Polsce. Koordynuje inwestycje polskich firm na Półwyspie
Iberyjskim oraz w Ameryce Łacińskiej. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie
kontraktów budowlanych na infrastrukturę publiczną oraz w sektorze energetyki. Reprezentował
klientów z wielu sektorów w postępowaniach przed KIO oraz w postępowaniach przy ICC.
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PANELISCI
Mateusz Przygodzki
Senior Associate – Szef Praktyki Banking & Finance, Garrigues
Mateusz kieruje praktyką bankową i finansową w warszawskim biurze Garrigues. Jest ekspertem w
zakresie aspektów prawnych, regulacyjnych oraz kwestii compliance. Doradzał wielu polskim i
zagranicznym instytucjom w zakresie transakcji na rynku finansowym. Doradza również w kwestiach
prawnych związanych z restrukturyzacją i finansowaniem rynku nieruchomości, infrastruktury i
energii, e-mobilnością, a także tych związanych z umowami handlowymi i konkurencją.

Alberto Salamanca Ozamiz
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Biznesu, Acciona Concessions/Mostostal
Warszawa
Od 2014 r. jako Zastępca Globalnego Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu skupia się na rozwoju strategii
w każdym kraju i regionie, gdzie obecna jest Acciona Concessions. Obecnie firma posiada 23 aktywa.
Wcześniej przez 14 lat pracował w Ahorro Corporacion SA na stanowisku Dyrektora Finansowego,
zarządzając transakcjami M&A, strategią biznesową i finansowaniem projektów. Jeszcze wcześniej
pracował dla CEMEX jako Kierownik Departamentu Planowania Strategicznego i członek biura
prezydenta regionu Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Víctoriano Sanz Losada
Ekspert
Absolwent Politechniki Madryckiej na kierunku inżynier przemysłowy oraz absolwent Technische
Uniwesitat Wien na kierunku inżynier drogowy. Był doradcą firmy inżynieryjnej INECO oraz,
inżynierem kontraktu w Grupo Comsa. W latach 2013-2017 pracował w firmie Agbar (Grupo Suez), w
której był odpowiedzialny za budowę pierwszej w Polsce oczyszczalni budowanej w formule PPP (w
Mławie). Uczestniczył w przygotowaniu raportu na temat PPP w Polsce dla Banku Światowego.

MODERATOR
Bartosz Korbus
Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii , Instytut PPP
Ekspert z zakresu ppp, redaktor naczelny FORUM PPP, współpracownik licznych wydawnictw
profesjonalnych, autor ponad 300 artykułów poświęconych ppp. Założyciel Instytutu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem ppp.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo
(specjalizacja prawo finansowe), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa unijnego oraz
zarządzania funduszami EU. Członek zarządu spółek z kapitałem publiczno-prywatnym.

www.icex.es

POLSKIE I HISZPAŃSKIE DOŚWIADCZENIA W PPP
12 Grudnia 2017

PATRONAT
Aldesa jest spółką-córką hiszpańskiej firmy budowlanej Aldesa Group,
która została utworzona w Madrycie w 1969 roku.
W Polsce firma rozpoczęła swoją aktywność w 2007 roku w Krakowie,
obecnie działa na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów
w
sektorze
przemysłowym,
energii
odnawialnej,
budownictwie
kubaturowym oraz infrastrukturze drogowej. Jest także deweloperem oraz
zarządcą budynku biurowego klasy A Diamante Plaza w Krakowie.
Kluczem do sukcesu firmy jest znajomość lokalnych uwarunkowań,
międzynarodowych standardów pracy, umiejętność adaptacji do
zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów oraz ciągłe
poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań. Firma posiada certyfikaty ISO
14001: 2004 (System zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001: 2007
(System zarządzania BHP) oraz ISO 9001: 2008 (System zarządzania
jakością).

Grupa Balzola rozpoczęła swoją działalność w 1989 r. wraz z założeniem
spółki Construcciones y Promociones Balzola. Od momentu założenia firma
uczestniczy we wszelkiego rodzaju projektach budowlanych dla wielu
różnych klientów.
Balzola jest prywatną grupą spółek, które są obecne we wszystkich
dziedzinach budownictwa i powiązanych z nim sektorach w wielu krajach.
W Spółce dominują cztery piony biznesowe: budownictwo ogólne, branże
okołobudowlane, usługi i budownictwo mieszkaniowe.
Jesteśmy grupą zaangażowanych i dynamicznych profesjonalistów. W
naszej pracy stosujemy rygorystyczne normy techniczne, przestrzegamy
terminów, szanujemy środowisko i jesteśmy wzorem w zapobieganiu
ryzyku zawodowemu.

Bank Zachodni WBK jest trzecią siłą sektora bankowego w Polsce. Coraz
silniejszą pozycję zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi, dobrym
produktom, innowacyjności, konsekwentnemu budowaniu marki i stałemu
dążeniu do perfekcji w relacjach z klientami.
W roku 2011 Bank Zachodni WBK dołączył do międzynarodowej Grupy
Santander. Banco Santander posiada znaczący udział w rynku w 10
krajach w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. To jeden z
wiodących banków na świecie pod względem kapitalizacji. Według danych
na koniec czerwca 2017 r., wartość środków zarządzanych przez Banco
Santander wyniosła 1,65 bilionów EUR. Bank posiadał 131 mln klientów,
13 800 oddziałów oraz 200 000 pracowników.

Corail jest dostawcą rozwiązań z zakresu utrzymania taboru szynowego
oraz infrastruktury w sektorze kolejowym i tramwajowym. Nasze
rozwiązania mają na celu optymalizację cyklu życia oraz zwiększenie
efektywności wykorzystania zasobów, bazując na naszym eksperckim
doświadczeniu.
Posiadamy doświadczenie międzynarodowe w ramach projektów
realizowanych m.in w Hiszpanii, Turcji, Rosji i Arabii Saudyjskiej.
Naszym głównym obszarem działalności jest Polska, gdzie wdrożyliśmy
wiele innowacyjnych systemów w ramach współpracy z głównymi spółkami
kolejowymi i tramwajowymi, osiągając przy tym znaczący udział w rynku.
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FBSerwis S.A. jest polską firmą założoną przez Ferrovial Services i
Budimex S.A. Działania spółki obejmują kompleksowe utrzymanie
infrastruktury drogowej, oświetlenia, usługi środowiskowe – odbiór i
zagospodarowanie odpadów, a także kompleksowe utrzymanie techniczne
obiektów i usługi dotyczące efektywności energetycznej. Obecnie pod
opieką FBSerwis jest ponad 1300 km dróg krajowych i autostrad oraz
obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m²
w całej Polsce. FBSerwis posiada 4 zakłady zagospodarowania odpadami
we Wrocławiu, Tarnowie, Kamieńsku (w woj. Łódzkim) i Ścinawce (w woj.
dolnośląskim) i 2 instalacje do składowania odpadów (w Ścinawce i w
Kamieńsku).

Garrigues jest międzynarodową kancelarią, świadczącą usługi doradztwa
prawnego i podatkowego za pośrednictwem biur w Europie, Azji, USA i
Ameryce Południowej. W Polsce Garrigues świadczy swoje usługi na rzecz
klientów krajowych i międzynarodowych od 2007 roku. Posiadamy
olbrzymie doświadczenie przy realizacji projektów związanych z budową
infrastruktury publicznej, bloków energetycznych, farm wiatrowych oraz
budynków użytku publicznego. Od początku działalności w Polsce w
ramach Garrigues działa specjalny zespół prawników doradzający swoim
Klientom w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych,
partnerstwa publiczno – prywatnego, prawa procesowego i arbitrażowego,
prawa finansowego oraz prawa podatkowego.

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w
Polsce. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we
wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i za granicą.
Ponad 70 lat obecności firmy na polskim rynku zaowocowało realizacją
wszelkiego rodzaju obiektów w budownictwie ogólnym, przemysłowym,
ekologicznym, energetycznym, infrastrukturalnym. W swoim działaniu
spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z
wykorzystaniem
najnowocześniejszych
technologii.
Głównym
akcjonariuszem spółki jest Acciona Construcción SA, hiszpańska spółka
koncernu Acciona. Mostostal Warszawa SA jest również głównym
udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal
Warszawa.

Patentes Talgo (TALGO) została założona w 1942r. Firma prowadzi
działalność w trzech głównych obszarach: projektowanie i produkcja
taboru kolejowego w tym pociągów dużych prędkości i lokomotyw;
produkcja części i podzespołów, świadczenie usług modernizacji i
utrzymania taboru dla operatorów kolejowych. Własna technologia,
doświadczenie oraz innowacyjność pozwala firmie na osiągnięcie
najwyższych standardów jakości, niezawodności i bezpieczeństwa przy
równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Talgo posiada
swoje biura i centra techniczne w wielu krajach, min. w Niemczech,
Stanach Zjednoczonych, Rosji, Arabi Saudyjskiej, Kazachstanie i
Uzbekistanie.
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