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Nazwa kursu* 
 

 

KOMPENDIUM WIEDZY  

PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 
Szkolenie wprowadzające dla nowo zatrudnionych pracowników  

w Urzędzie Pracy 
 

Adresaci  
szkolenia 

Nowo zatrudnieni pracownicy Urzędów Pracy wszystkich stanowisk: doradcy klienta, 
pośrednicy pracy, specjaliści ds. programów. 
 

Cel szkolenia 
Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w urzędzie, zapoznanie z organizacją 
pracy i przepisami prawnymi obowiązującymi pracowników PSZ;  praktyczne 
omówienie usług i instrumentów rynku pracy, kluczowych pojęć i zadań 
poszczególnych działów. 
Program zostanie przystosowany do potrzeb zgłoszonych uczestników. 
 

Tematyka  System publicznych służb zatrudnienia w Polsce – podstawy prawne 
funkcjonowania służb zatrudnienia, finansowanie, pracownicy.  

 Przepisy prawne dotyczące osób bezrobotnych. Istota i konsekwencje 
bezrobocia. Zasiłki dla osób bezrobotnych. 

 Organizacja wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy.  

 Rejestracja w urzędzie pracy. Wymagane dokumenty.  

 Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 Usługi i instrumenty rynku pracy. 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy - profilaktyka w zakresie utraty aktualnych 
kwalifikacji. 

 Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania specyficznych 
problemów lokalnego rynku pracy. Programy specjalne. 

 Służby zatrudnienia realizatorem zadań samorządu regionalnego i lokalnego 
w zakresie ustawowej odpowiedzialności za regionalny i lokalny rynek pracy.  

 Usługi i wybrane instrumenty rynku oprzyrządowaniem do działań 
poprawiających sytuację klientów szukających zatrudnienia i pracodawców. 

 Doradca klienta kluczowym specjalistą w procesie wspierania klientów 
urzędu pracy.  

 Formy wsparcia pracodawcy działającego na lokalnym rynku pracy. 

 Indywidualny Program Działania kluczową przesłanką sukcesu w procesie 
aktywizacji. 

 Rady Rynku Pracy przejawem uspołeczniania procesów decyzyjnych w 
zakresie polityki rynku pracy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

Prowadzący 
Lech Antkowiak - doświadczony ekspert i wykładowca z zakresu problematyki rynku 

pracy i w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich; wieloletni pracownik publicznych 

służb zatrudnienia, zatrudniony w latach 1994-2019 w administracji rządowej  

i samorządowej na stanowiskach kierowniczych, związanych z kreowaniem polityki 

rynku pracy w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. jako Dyrektor 

Departamentu Rynku Pracy w obecnym Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Dyrektor Projektu 

Banku Światowego w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  

W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe  

i kilkunastoletnią praktykę szkoleniową.  
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Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji, indywidualne 
konsultacje telefoniczne/mailowe do 14 dni po szkoleniu, materiały szkoleniowe w 
wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia 
 

Termin szkolenia 23 sierpnia 2021r. – od godz. 9.00/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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