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Nazwa kursu* 

 

 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUBLICZNYCH SŁUŻB 
ZATRUDNIENIA W RZECZYWISTOŚCI POST-PANDEMICZNEJ  

– Kierunki planowanych zmian w oparciu  
o Krajowy Plan Odbudowy  

Adresaci  

szkolenia 
Kadra kierownicza i pracownicy Urzędów Pracy 

Cel szkolenia Omówienie zmian przewidywanych dla PSZ, nowych zadań, funkcjonowania urzędu i 
rynku pracy po pandemii COVID-19; analiza i ocena wprowadzonych rozwiązań w 
zakresie realizacji usług i instrumentów rynku pracy w sytuacji epidemii COVID-19.   

Prognozy dotyczące sytuacji na rynku pracy w kryzysie. 

Tematyka 
 

1. Sytuacja na krajowym i lokalnym rynku pracy w sytuacji epidemii COVID-19. 

Prognozy na przyszłość. 

2. Analiza rozwiązań ustawowych na tle zmieniających się wyzwań i  potrzeb   

polskiego rynku pracy.  

3. Zmiany legislacyjne 2020 r. i 2021 r. w zakresie organizacji, funkcjonowania i 

zadań realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia, z uwzględnieniem 

najnowszych, m.in.: 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 

stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z 

Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej (Dz.U. 2021 poz. 131). 

4. Prawne aspekty realizacji usług i instrumentów rynku pracy w praktyce 
Powiatowego Urzędu Pracy 

 

5. Zmiany w sposobie realizacji usług i instrumentów rynku pracy w sytuacji 

epidemii CO-VID-19.  

6. Wybrane problemy dot. realizacji usług i instrumentów rynku pracy na 
przykładach 

7. Case study 1 - Czy urząd pracy może być efektywny? – analiza sposobów 
skuteczności stosowanych instrumentów rynku pracy. 

8. Case study 2 -  Zmiany w sposobie realizacji usług i instrumentów rynku pracy 
w sytuacji epidemii COVID-19. Ocena wprowadzonych rozwiązań. Co się 
sprawdziło, co należy zmienić. 

9. Unijny Fundusz Odbudowy i powiązanie z Krajowym Planem Odbudowy 

10. Założenia Krajowego Planu Odbudowy – reformy rynku pracy 
 

11. Główne elementy zmian: 

Ustawa o wspieraniu zatrudnienia  

Ustawa o zatrudniania cudzoziemców  

Ustawa o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez 

niektórych pracodawców  

12. Rynek pracy w kryzysie. Jak jest i jak będzie? Dyskusja. 
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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. 

Termin i miejsce 
szkolenia   

25 - 26 października  2021 r.   

Kraków, Hotel *** w centrum miasta 

Cena** 

1 450 zł  
 

Cena szkolenia obejmuje: 

 zajęcia dydaktyczne z doświadczonym trenerem, możliwość konsultacji  

 komfortowo wyposażoną salę szkoleniową 

 materiały szkoleniowe (skrypt, teczka, notes, długopis) 

 zaświadczenie ukończenia szkolenia, 

 wyżywienie, 

 zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych. 
 

 
Możliwość dopłaty do pok. 1 os. – 120 zł, zwrotu kosztów dojazdu - na podstawie 
wypełnionego przez uczestnika WNIOSKU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU po zgłoszeniu do 
organizatora/świadczenia doliczone dodatkowo do faktury 
 

Szkolenie organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego,  zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi  
 

Termin zgłoszeń 15 października 2021r. 

 

 

 


