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Nazwa kursu* 
 

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 
 

Zasady udzielania, zwrot podatku VAT, badanie kondycji finansowej pracodawcy  
oraz ustalanie odpowiedniej formy zabezpieczenia zwrotu dotacji 

- w świetle ROZPORZĄDZEŃ MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r., 27 września 2018 r.  
oraz nowych regulacji dot. przedawnienia roszczeń 

 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy  Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy 
 

Cel szkolenia Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego działania  
i podejmowania właściwych decyzji, przedstawienie podstawowych rozwiązań legislacyjnych, 
omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne, przedstawienie 
specyficznych elementów regulacji prawnych; przedstawienie praktycznych zagadnień związanych 
ze stosowaniem   przepisów. 
 

Tematyka 
1)Zagadnienia wstępne   
- Zakres podmiotowy i przedmiotowy 
- Ogólne zasady korzystania ze środków Funduszu Pracy 
 

2) Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
- ogólne zasady udzielania pomocy w  formie dotacji na rozpoczęcie  działalności gospodarczej 
- wniosek,  formalna i merytoryczna ocena wniosku,  rozpatrzenie wniosku 
- umowa, zasady zawierania umów, monitoring i kontrola wykonania umów, realizacja i rozliczanie 
umów 
 

3) Badanie kondycji finansowej pracodawcy 
- zasady oceny sytuacji finansowej, regulacje prawne mające zastosowanie 
- zakres informacji przedstawianej przez  pracodawcę, badanie kondycji finansowej 
 

4) Podatek VAT 
- ogólne zasady VAT, zwrot podatku VAT, problemy interpretacyjne 
 

5) Formy zabezpieczenia zwrotu refundacji 
- prawna możliwość dokonywania zabezpieczeń 
- formy zabezpieczenia umowy (poręczenie, weksel z avalem, gwarancja bankowa, zastaw, blokada 
środków, akt notarialny o poddaniu się egzekucji) 
- zasady doboru form zabezpieczenia 
 

6) Ustalanie miejsca zameldowania i stanu majątkowego dłużnika 
- prawne możliwości podejmowania poszczególnych czynności 
- źródła informacji o dłużniku 
- tryb pozyskiwania poszczególnych informacji 
- współpraca z innymi instytucjami i organami 
 

7) Przedawnienie roszczeń 
- terminy przedawnienia, bieg terminów przedawnienia,  przerwanie terminu przedawnienia 
 

8) Zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności 
- zakres podmiotowy i przedmiotowy  
- tryb;   
- konieczne przesłanki 
- nadzór 
- konsekwencje umorzenia 
- dyscyplina finansów publicznych przy umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu terminu 
płatności 
 

9) Podsumowanie i dyskusja na temat rozwiązań ustawowych 
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Prowadzący Mariusz Śmigiel - doktor nauk prawnych, doświadczony trener PSZ, ekspert z zakresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego prawa pracy, prawa europejskiego, specjalizujący się 
w prawnych zagadnieniach dot. przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia, systemów 
świadczeń dla bezrobotnych. Doradca z zakresu funkcjonowania rynku pracy, zatrudnienia i polityki 
społecznej. Konsultant międzynarodowego, praktyk, wykładowca akademicki z doświadczeniem w 
Polsce i za granicą, autor ponad 100 publikacji,  komentarzy do ustaw – w tym m.in. do przepisów z 
zakresu usług i standardów usług rynku pracy, współuczestnik prac nad Konwencją Nr 181 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji + 1 h konsultacji 
bezpośrednio po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje telefoniczne/mailowe do 14 dni po 
szkoleniu, test sprawdzający (na życzenie UP) 

Termin 
szkolenia 

27 lipca 2021r. od godz.12.00/ dostępne inne terminy 

Cena** 
350 zł/osoba  Przy zgłoszeniu większej liczby Pracowników rabat! 

Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 19 05 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 
Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych, a 
w trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za pomocą łącza 
internetowego (video konferencja). W celu sprawnej realizacji szkolenia wymagany jest 
dostęp uczestników do komputerów wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz stabilne 
łącze internetowe. 
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