Panel ekspertów
Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce
(sala im. Lecha Kaczyńskiego, 22 lipca 2021 r., godz. 10.00)
Otwarcie panelu
10.00 - 10.10

Otwarcie panelu przez
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

10.10 - 10.20

Określenie celów planowanej kontroli
oraz oczekiwanych efektów prac
uczestników panelu

Maciej Maciejewski
p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji

Wykład ekspercki
10.20 - 10.50

Rozwiązania wspierające gospodarkę
w dobie pandemii zastosowane
w wybranych krajach europejskich

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Wystąpienia przedstawicieli beneficjentów tarczy antykryzysowej
Krzysztof Poznański - Dyrektor Zarządzający Polskiej
Rady Centrów Handlowych

10.50 - 11.05
11.05 - 11.20
11.20 - 11.35

Skuteczność i adekwatność pomocy
państwa dla branż najbardziej
poszkodowanych skutkami pandemii

Jacek Czauderna - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej
Gastronomii Polskiej
Marek Łuczyński - Prezes Zarządu Polskiej Izby
Hotelarzy
Tomasz Napiórkowski - Prezes Polskiej Federacji
Fitness

11.35 – 11.50

Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny
Słabe i mocne strony udzielanej pomocy
Moderatorzy:
Michał Wilkowicz – p.o. Wicedyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Najwyższej Izby Kontroli
Sławomir Grzelak – doradca techniczny w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji – koordynator kontroli
Zakres tematyczny dyskusji panelowej:
12.10 - 14.25

1. Adekwatność pomocy państwa dla branż poszkodowanych przez pandemię
Czy potrzeby przedsiębiorców w kontekście skutków pandemii zostały właściwie
rozpoznane?
Czy przyjęte kryteria udzielania pomocy uwzględniały wszystkie ryzyka wynikające
z wprowadzonego lockdownu?
Czy w projektowaniu pomocy dla przedsiębiorców uwzględniano wnioski i opinie tego
środowiska?
Czy możliwe były inne sposoby ograniczenia negatywnych skutków pandemii dla
przedsiębiorców i gospodarki?

2. Skuteczność pomocy państwa dla przedsiębiorców poszkodowanych przez skutki pandemii
Czy prowadzono bieżący monitoring efektów udzielanej pomocy?
Jakie bazy danych były wykorzystywane do analizy efektów tej pomocy?
Czy instytucje wykonujące zadania związane z udzielaną pomocą działały sprawnie?
3. Szanse i zagrożenia Tarcz Antykryzysowych i innych mechanizmów wsparcia dla
przedsiębiorców w warunkach pandemii
4. Ochrona przed nadużyciami w korzystaniu z pomocy państwa dla przedsiębiorców
Czy instytucje udzielające wsparcia prawidłowo sprawowały nadzór i kontrolę nad
procesem udzielania pomocy?
Czy sygnały o wadach systemu udzielania pomocy były wykorzystywane do modyfikacji
tego systemu?
14.25 - 14.30
14.30

Podsumowanie obrad przez moderatorów
Poczęstunek
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