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Nazwa kursu* 
 

 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY 
Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2020 r.  

w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 
 

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. Podstawa prawna 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
- rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji 

bezrobotnych i poszukujących pracy 
2. Rejestracja bezrobotnego / poszukującego pracy 
-  rejestracja jako warunek nabycia statusu bezrobotnego 
-  rejestracja osobista a rejestracja za pomocą formularza elektronicznego 
 zgłoszenie się w urzędzie pracy 
 przesłanie danych przed zgłoszeniem się w powiatowym urzędzie pracy 
 rejestracja za pomocą formularza elektronicznego 
-  podpis własnoręczny a podpisy kwalifikowane 
-  zakres danych gromadzonych przez PUP 
-  wstrzymanie rejestracji 
-  odpowiedzialność i obowiązki bezrobotnego związane z rejestracją  
3. Dokumentacja dot. rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 
- katalog dokumentów niezbędnych do   rejestracji bezrobotnego i poszukującego 

pracy 
- katalog dokumentów niezbędnych do rejestracji cudzoziemców 
- karta rejestracyjna 
- rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy 
- osoby nie mające zameldowania 
- zmiana miejsca zamieszkania 
4. Rejestracja cudzoziemców. Różnice w rejestracji obywateli Państw 

Członkowskich UE i EOG oraz innych cudzoziemców 
-  zakres podmiotowy 
-  obowiązujące regulacja prawne 
-  wymagane dokumenty 
-  rejestracja osobista a rejestracja za pomocą formularza elektronicznego 
-  obowiązki bezrobotnego z UE, EOG lub z innych państw związane z rejestracją 
-  współpraca PUP i WUP w przypadkach rejestracji osób z państw UE oraz EOG 
5. Wyłączenie z ewidencji i rejestracja ponowna 
-  ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy 
-  wyłączenie z ewidencji 
-  ponowna rejestracja 
6. Przepisy szczególne 
- ograniczenia działania urzędów w związku z COVID-19 
- przepisy przejściowe 
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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 

14 lutego 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, 
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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