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Nazwa kursu* 
 

 

POSTĘPOWANIE KONTROLNE PROWADZONE PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY 
ZATRUDNIENIA W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY  

ORAZ COVID-19 
 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy  Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy 
 

Cel szkolenia Przedstawienie najnowszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych dot. przyznawania  
i wykorzystania środków finansowych w ramach tarcz antykryzysowych 1.0 – 9.0; 
omówienie kwestii organizacyjnych dot. prowadzenia kontroli, analiza błędów  
i przypadków szczególnych, omówienie nowych elementów regulacji mogących stwarzać 
problemy interpretacyjne oraz praktycznych zagadnień dot. stosowania przepisów 
 

Tematyka 
1. Zagadnienia wstępne  
a) Obowiązujące regulacje prawne 

-  Ustawy z dnia 2 marca 2020r/ 31 marca 2020r/ 16 kwietnia 2020r/ 19 czerwca 2020r/  

9 grudnia 2020r/ 20 kwietnia 2020r. 
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r/ 26 lutego 2021r/  
16 kwietnia 2021r. (Dz.U z 2021r., poz.713) 

b) Definicje ustawowe 
c) Organy kontroli 
2. Praktyczne aspekty kontroli – zagadnienia podstawowe  
a) Nadzór/Kontrola/Monitoring 
b) Czynności sprawdzające 
c) Uczestnicy postępowania kontrolnego 
d) Standardy kontroli w administracji  
e) Rodzaje kontroli 

▪ Kryterium sposobu inicjowania kontroli 
▪ Kryterium relacji czasowej do zagadnienia kontrolowanego 
▪ Kryterium zakresu kontroli 

f) Cztery „złote” kryteria kontroli 
3. Zakres kontroli 
a) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
b) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
c) Jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 
d) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie 

e) Zmiana indywidualnych warunków realizacji usług i instrumentów rynku pracy 
oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

4. Formy, sprawdzenia, monitoringu, kontroli 
a) Kontrola bezpośrednia /wizyta u beneficjenta środków, zasady bezpieczeństwa, środki zapobiegawcze 

b) Kontrola pośrednia /w siedzibie organu 

c) Kontrola on-line /tryb i forma żądania dokumentów on-line, zasady przekazywania, komunikacji, 

potwierdzania, weryfikacja dok. 

5. Dokumentacja formalna kontroli 
a) Pojęcie dokumentu 
b) Tryb i forma przekazywania dokumentów 
c) Forma potwierdzania odbioru 
d) Rodzaje podpisów 
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6. Zasady postępowania kontrolnego 
a) Grupy zasad postępowania kontrolnego 
b) Podstawowe zasady postępowania kontrolnego: 

  ▪ zasada podmiotowości                                 ▪ zasada planowości 
  ▪ zasada bezstronności i obiektywizmu        ▪ zasada pisemności 
  ▪ zasada jawności                                              ▪ zasada prawdy obiektywnej 
  ▪ zasada kontradyktoryjności       

              ▪ zasada minimalizowania dolegliwości   
    czynności kontrolnych 

7. Tryby przeprowadzania kontroli 
a) Tryb zwykły/plan kontroli, zarządzanie kontroli, program, dokumenty, czynności kontrolne, postepowanie 

dowodowe,ustalenie stanu faktycznego, wystąpienie pokontrolne 

b) Tryb uproszczony/dopuszczalność, zarządzenie kontroli, dokumenty związane z rozpoczęciem kontroli, 

czynności kontrolne, postępowanie dowodowe, ustalenie stanu faktycznego, sprawozdanie z kontroli 
8. Akta kontroli 
a) Sporządzanie i prowadzenie akt kontroli 
b) Prawo wglądu do akt kontroli i sposób ich udostępniania 
c) Informacje o wynikach kontroli  
9. Kontrolujący 
a) Definicja kontrolującego 
b) Zakres i forma upoważnienia 
c) Obowiązki kontrolującego 
d) Odpowiedzialność kontrolującego 

 

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, materiały szkoleniowe w 
wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje 
mailowe do 14 dni po szkoleniu 

Termin 
szkolenia 

30 maja 2022r. – od godz. 9.00 / dostępne inne terminy 

Cena** 
380 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 
oraz 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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