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Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 
oraz  

Olesiński i Wspólnicy Sp. k.  
 

zapraszają do udziału w webinarze pt.:   
 
 

„Rozliczanie i kontrola dofinansowań z FGŚP  
w ramach Tarczy Antykryzysowej” 

 

 
 
 

Webinar skierowany jest w szczególności do przedstawicieli firm, które: 
- otrzymały wsparcie, które nie zostało jeszcze rozliczone i nie wiedzą jak się do tego zabrać; 
- dokonały rozliczenia i mają wątpliwości, czy zostało wykonane prawidłowo bądź chcą się upewnić, czy dopełniły wszystkich 
obowiązków; 
- otrzymały wezwanie z urzędu w sprawie ponownego rozliczenia środków i nie wiedzą, czy muszą zrobić to drugi raz; 
- zwróciły sporą część środków w ramach rozliczenia dofinansowania i chciałyby dowiedzieć się, czy mogą je jeszcze odzyskać. 

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi rozliczania  
i kontroli dofinansowań z naciskiem na praktyczne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania, które budzą najwięcej wątpliwości. 
Do rozliczenia i kontroli dofinansowania można się rzetelnie przygotować, o czym będą przekonywać eksperci O&W. 
 

Konsekwencje błędnego rozliczenia środków mogą być dla firm bardzo dotkliwe, a sam proces może generować problemy - zmianie 
ulegały formularze, a także często wytyczne urzędów. Dlatego kluczowe jest spełnienie wszystkich obowiązków związanych  
z wykorzystaniem dofinansowania, w tym przede wszystkim prawidłowe rozliczenie środków. 

 

Webinar odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 roku, w godz. 10.00 do 11.30 
 

 
Program webinaru: 
 
 

1. Wstępna weryfikacja / kontrola dofinansowania z FGŚP – co oznacza w praktyce? 

2. Potencjalne obszary kontroli 

3. Rozliczenie dofinansowania – najczęściej popełniane błędy 

4. Jak przygotować się do kontroli? 

5. Co jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości? 

6. Sesja pytań, zakończenie webinaru 

 
 

Prowadzący: 
 

Natalia Mosur - adwokat, senior manager w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy Sp. k.  
 

Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie doradztwa związanego z działalnością  

na podstawie zezwoleń strefowych i decyzji o wsparciu. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajduje się także doradztwo na rzecz 

działów HR, zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. W czasie epidemii zaangażowana była w pozyskanie  

i rozliczenie wsparcia, m.in. dofinansowania z FGŚP, dla kilkunastu spółek. 

 

Katarzyna Serwatka - radca prawny, senior associate w firmie Olesiński i Wspólnicy Sp. k. 
 

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. W ostatnim 

czasie wspierała przedsiębiorców w ochronie miejsc pracy – w tym uzyskując i rozliczając wielomilionowe dofinansowania do 

wynagrodzeń pracowników. Aktywnie doradza dostosowując procedury bezpieczeństwa w zakładach pracy do nowej rzeczywistości 

oraz stale zmieniających się przepisów COVID-19. 

 

Katarzyna Jarczyk - senior associate w firmie Olesiński i Wspólnicy Sp. k. 
 

Specjalizuje się w doradztwie związanym z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w zakresie optymalizacji struktur 

zatrudnienia i systemów czasu pracy, a także relacji ze związkami zawodowymi. Wspierała przedsiębiorców  

w ubieganiu się o wsparcie w związku z COVID-19 oraz rozliczeniach z tym związanych. 


