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FIRMA HYGECO POLSKA W  2015 ROKU OTRZYMAŁA ZNAK JAKOŚCI 

MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH, 

POTWIERDZAJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH USŁUG I  OBECNIE 

JEST JEDYNĄ FIRMĄ Z BRANŻY FUNERALNEJ POSIADAJĄCĄ WPIS DO BAZY 

USŁUG ROZWOJOWYCH Z  AKREDYTACJĄ DO ORGANIZACJI SZKOLEŃ 

REFUNDOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. 



Finansowanie szkoleń ze  środków publicznych oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ostatnich 

latach przełożyło się na ogromny wzrost ich 

popularności. Firma HYGECO POLSKA w  latach 2013-

2015 była aktywnym dostawcą kursów funeralnych 

finansowanych ze  środków unijnych (ok. 400 osób 

przeszkolonych). To doświadczenie pozwoliło jej 

na kontynuację organizacji szkoleń refundowanych 

z  UE i  dziś HYGECO JEST JEDYNYM W  BRANŻY 
FUNERALNEJ DOSTAWCĄ USŁUG SZKOLENIOWYCH 

Z DOFINANSOWANIEM Z UNII EUROPEJSKIEJ. W obecnym systemie finansowania zaszły jednak istotne 

zmiany. Dotychczasowy model zakładał aktywną rolę dostawców usług szkoleniowych w dysponowaniu 

środkami. Nowe podejście zakłada natomiast odwrócenie ról – tylko przedsiębiorcy będą mogli aplikować 
o dofinansowanie szkoleń.

1. SYSTEM BONÓW ROZWOJOWYCH – 

przedsiębiorca wykupuje bony od regionalnego 

Operatora, następnie Operator umieszcza w BUR 

numer bonu danego przedsiębiorcy. Jest to 

ID wsparcia, którym przedsiębiorca posługuje 

się podczas wyboru kursu z  dofinansowaniem 

w BUR. Po zrealizowaniu kursu przedsiębiorca ma 

obowiązek dokonania oceny usługi szkoleniowej.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Dystrybucja środków unijnych odbywać się będzie za pośrednictwem tzw. Podmiotowych Systemów 

Finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Będą one funkcjonować we wszystkich 

województwach, z  wyjątkiem województwa mazowieckiego i  pomorskiego. Dofinansowanie w  ramach 

PSF przyznawane będzie wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (tzw. odbiorcom wsparcia). 

Najbardziej istotnym elementem tego rodzaju finansowania jest zapewnienie najwyższej jakości usługi 

szkoleniowej. W tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła ogólnopolską BAZĘ USŁUG 
ROZWOJOWYCH (BUR) – platformę skupiającą dostawców szkoleń, których usługi charakteryzują się 
odpowiednio wysoką jakością dla świadczenia kursów z refundacją unijną. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają 

dofinansowanie na szkolenia będą mieli obowiązek wyboru usług szkoleniowych za pośrednictwem BUR 

po zalogowaniu się na stronie – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl – jest to jedyna forma dotarcia do 
usługi z dofinansowaniem. W bazie dostępna jest wyszukiwarka firm szkoleniowych oraz usług.

Finansowanie kursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się na poziomie regionalnym. 

Finansowaniu podlega od 50% do 80% kosztów szkolenia w zależności od województwa. W każdym 

województwie dokonano wyboru Operatorów, którzy odpowiedzialni są za przyznawanie dofinansowania 

przedsiębiorcom oraz ich rozliczanie. Listę Operatorów na poziomie województw można odnaleźć na stronie 

Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Przedsiębiorca po otrzymaniu wsparcia od 

Operatora dokona wyboru usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

2. REFUNDACJA KOSZTÓW USŁUGI 
SZKOLENIOWEJ – przedsiębiorca po podpisaniu 

z  Operatorem umowy wsparcia lub otrzymaniu 

od niego tzw. przyrzeczenia środków podejmuje 

decyzję, z  jakiej usługi chce skorzystać. W  tym 

celu wybiera dostawcę z  BUR i  bierze udział 

w  szkoleniu. Po jego zakończeniu organizator 

szkolenia wystawia fakturę, przedsiębiorca 

dokonuje rozliczenia za szkolenie, a  następnie 

przedstawia fakturę instytucji zarządzającej 

środkami finansowymi w  danym regionie. 

W możliwie najkrótszym czasie otrzymuje zwrot 

kosztów szkolenia.
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Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na finansowanie 

szkoleń z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

KFS jest częścią Funduszu Pracy przeznaczoną 

na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

pracowników oraz pracodawców. Szkolenia tego 

rodzaju podejmowane są z  inicjatywy pracodawcy 

lub za jego zgodą. Wnioski o  dofinansowanie należy 

złożyć w  Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym 

ze względu na siedzibę pracodawcy lub też miejsce 

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.  

Nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń w Powiatowych Urzędach Pracy odbywają się w różnych 

terminach w zależności od regionu.

POZIOM FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS

Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać 100% zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS.

Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać 80% dofinansowania do kosztów kształcenia ustawicznego, 

20% kosztów pokrywa pracodawca. Na jednego uczestnika w danym roku można przeznaczyć do 300% 

przeciętnego wynagrodzenia. 

FIRMA HYGECO POLSKA UDZIELA PRZEDSIĘBIORCOM WSPARCIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW 
DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA SZKOLEŃ FUNERALNYCH Z  KRAJOWEGO FUNDUSZU 
SZKOLENIOWEGO

FINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez 

miejscowe Urzędy Pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin 

zegarowych w tygodniu (chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar). Skierowanie na szkolenia 

może otrzymać osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, a  także 

osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

W celu otrzymania skierowania na szkolenie należy:

 ¡ złożyć w miejscowym Urzędzie Pracy wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej

 ¡ złożyć w miejscowym Urzędzie Pracy wniosek o bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych 

do 30 roku życia

FIRMA HYGECO POLSKA REALIZUJE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA ZLECENIE 
WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
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Z szacunku do człowieka

www.tanatopraksja.pl

Kontakt: 

HYGECO POLSKA SP. Z O.O.   
UL. PARTYZANTÓW 34, 05-092 ŁOMIANKI 

TEL. 22 751 37 44 
E-MAIL: INFO@HYGECO.COM.PL


