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Nazwa 
kursu* 
 

 

DOTACJE I REFUNDACJE ZE ŚRODKÓW PFRON - PRZEPISY WYKONAWCZE, 
PRZYZNAWANIE, ROZLICZENIA, ZABEZPIECZENIE UMÓW  

- KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA 
Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy  Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy 
 

Cel szkolenia Przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych; omówienie elementów 
mogących stwarzać problemy interpretacyjne; nowych elementów regulacji; przedstawienie 
praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów 

Tematyka 
1. Wstęp 

 Obowiązujące regulacje prawne 

 Zakres podmiotowy -osoby objęte regulacją 

 Zakres przedmiotowy 
2. Formy pomocy finansowane przez PFRON 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 Dofinansowanie do kredytu na kontynuowanie działalności 
3. Refundacja z PFRON 

 Refundacje dla osób niepełnosprawnych 

 Refundacja dla pracodawców, Dofinansowanie do wynagrodzenia, Zasady zwrotu 

 Pomoc dla spółdzielni socjalnej 
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Zadania, Regulacja szczegółowe 

 Zasady udzielania pomocy, Zasady finansowania, Dokumentacja  

 Obowiązki związane z otrzymaniem pomocy finansowej 

 PFRON i jego rola 
5. Zabezpieczenie przyznawanych świadczeń 

 prawna możliwość dokonywania zabezpieczeń 

 forma udzielania świadczeń, rodzaje zabezpieczeń, przesłanki korzystania z dokonanego 
zabezpieczenia 

6. Przedawnienie roszczeń 

 terminy przedawnienia, bieg terminów przedawnienia, przerwanie terminu przedawnienia 
7. Zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności 

 zakres podmiotowy i przedmiotowy 

 tryb, konieczne przesłanki, nadzór, konsekwencje umorzenia 

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 

Szkolenie on-line: 4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji + możliwość 
konsultacji bezpośrednio po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 
zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu 
Szkolenie stacjonarne: 8 – 14 h dydaktycznych szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (skrypt, 
teczka, długopis, zakreślacz), zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje 
mailowe do 14 dni po szkoleniu, lokalizacja ustalana indywidualnie z klientem. 
   

Termin  
i miejsce 
szkolenia 

Do uzgodnienia 

Cena** 
Ustalana indywidualnie w zależności od wybranej formy szkolenia. 
Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 00 58 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 

mailto:biuro@ap.org.pl
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