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Jak beneficjent może zabezpieczyć swoje interesy w związku z udzielaniem dotacji 

unijnych? Formy zabezpieczenia udzielanych dotacji. 
 
Krzysztof Mądrowski – Specjalista w zakresie zarządzania wierzytelnościami z wieloletnim doświadczeniem. Współautor bloga 

poświęconego tematyce zarządzania wierzytelnościami i mediacji (http://financelaw.pl/) 

 

AGENDA 

09:30 

- 

10:15 

10:15 

- 

11:00 

W jaki sposób przygotować umowę z wykonawcą w ramach realizowanych projektów 

unijnych? Praktyczne aspekty zabezpieczające interes beneficjenta. 

 
Bartosz Kozłowski – Radca prawny. Prowadzi szkolenia z zakresu pzp . Współautor bloga http://blog.e-publicznydoradca.pl, poświęconego 

tematyce pzp oraz  tematyce wydatkowania środków unijnych. 

11:20 

- 

11:50 

Procedury wydatkowania środków unijnych. Rozeznanie rynku oraz zasada 

konkurencyjności – zagadnienia problematyczne 

 
Mikołaj Maźwa–  Radca prawny, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a 

także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. 

11:50 

- 

12:20 

PRZERWA NA LUNCH 12:20 – 13:00 * Serwis kawowy podczas trwania całej konferencji 

Podatki w dotacjach. Czy koszty pośrednie stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, czy 

wynagrodzenie beneficjenta świadczącego pracę w ramach projektu podlega opodatkowaniu?  
Czy można skorzystać podatkowo na sprzedaży środka trwałego sfinansowanego z dotacji?  
 

Michał Baran - Radca prawny i Doradca Podatkowy z kilkunastoletnim stażem. Doradzał przy wielu procesach inwestycyjnych i 

przekształceniach spółek. Pełnomocnik podatników w licznych sprawach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Partner 
zarządzający w  Kancelarii  BARAN LAW&TAX . 

Rejestracja / rozpoczęcie 09:00 - 09:30  



Jak uniknąć korekt finansowych?  Najczęstsze nieprawidłowości związane z udzielaniem 

zamówień skutkujące sankcjami finansowymi. 
 
Paweł Sendrowski – Radca prawny, autor komentarzy  dotyczących zamówień publicznych. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji skupiającej osoby zajmujące się tematyką 

zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association („PLAA”). 

AGENDA 

Jak usprawnić prowadzenie postępowań w ramach zasady konkurencyjności? 

Program E-Publiczny Doradca.  

 
E-Publiczny Doradca– platforma umożliwiająca Jednostkom Zamawiającym efektywną i przejrzystą pracę nad wszelkimi elementami 

procedur udzielania zamówień – od momentu przygotowania postępowania do udzielenia zamówienia. 

13:00 

- 

13:30 

13:30 

- 

14:00 

Ogłoszenie upadłości - restrukturyzacja beneficjentów popadających w kłopoty finansowe  

 
Jakub Świerczyński – Doradca restrukturyzacyjny. Pracował w administracji skarbowej w pionie obsługi osób prawnych, zarządzał i 

kierował projektami unijnymi. Jako syndyk ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Autor licznych 

publikacji i stały ekspert m. in. „Przeglądu Oponiarskiego”. 

14:20 

- 

15:10 

15:10 

- 

15:40 

Q&A Z PRELEGENTAMI / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 16:00 -17:00 

Czy komornik może zająć środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej? 

 
Krzysztof Mądrowski – Specjalista w zakresie zarządzania wierzytelnościami z wieloletnim doświadczeniem. Współautor bloga 

poświęconego tematyce zarządzania wierzytelnościami i mediacji (http://financelaw.pl/) 



SALA C2 

Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań 
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W CENIE KONFERENCJI: 

 
• 6h CENNEJ WIEDZY 

 

• PREZENTACJE PRELEGENTÓW W 

FORMIE DRUKOWANEJ I 

ELEKTRONICZNEJ 

 

• PRZERWY KAWOWE I POCZĘSTUNEK 

 

• LUNCH 

 
 

 

 

 

 

Specjalna oferta dla uczestników konferencji: 

 

15 % rabatu na komentarz „Procedury wydatkowania środków 

unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020”  

lub  

15 % rabatu na zakup rocznego abonamentu E-Publiczny 

Doradca (moduł zasada konkurencyjności oraz baza kryteriów).  

MATERIAŁY 

DODATKOWE 

REZERWACJA 

UDZIAŁU 

390 zł 
/ osoba 

KONTAKT 

Szymon Poczwardowski 

Opiekun klienta 

 

+48 517 594 833  

s.poczwardowski@wgpr.pl 

Magdalena Kaczmarek 

Opiekun klienta 

 

+48 515 615 702  

m.kaczmarek@wgpr.pl 
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