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Nazwa kursu* 

 

 

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
- NOWELIZACJA PRZEPISÓW 

 

Adresaci  

szkolenia 
Pracownicy Urzędów Pracy wszystkich działów i wydziałów 

Cel szkolenia Omówienie nowelizacji przepisów w odniesieniu do koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego; analiza wprowadzanych rozwiązań w sytuacji epidemii 
COVID-19 i planowanych zmian. Omówienie uprawnień do świadczeń z tytułu 
bezrobocia w Polsce dla cudzoziemców i obywateli polskich w krajach UE, zakresu 
stosowania Systemu  ESSI oraz zasad koordynacji z Brexit. 

Tematyka 
 

1. Prządek prawny w zakresie zabezpieczenia społecznego: 

- swobodny przepływ osób 

- swobodny przepływ pracowników 

- pojęcie pracownika, bezrobotnego,  pracownika przygranicznego,  

sezonowego, instytucji   właściwej 

2. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia: 

- bezrobocie w prawie polskim i w prawie UE/ EOG i umowach 

międzynarodowych 

- systemy świadczeń dla bezrobotnych 

- prawo do świadczeń 

- okresy zasiłkowe 

- okresy równoważne i zaliczalne 

- zróżnicowanie wysokości świadczeń 

- przyznawanie  świadczeń 

3. Uprawnienia do świadczeń z tytułu bezrobocia w Polsce dla cudzoziemców 

(obywateli UE) i  dla obywateli polskich w innych krajach UE:  

- sumowanie okresów zatrudnienia za granicą (w tym pracy na własny 

rachunek), 

- właściwość organów dotyczących koordynacji 

- stosowane dokumenty z serii E301 i U1/ U002/ U017 

- tryb wydawania decyzji 

- zaliczanie okresów pobierania zasiłku do innych uprawnień 

- stosowanie przepisów polskich i UE 

4. Zasady zachowania praw nabytych- transfery zasiłków dla bezrobotnych na obszarze 

Unii Europejskiej i EOG:  

- sumowanie okresów ubezpieczenia i  zatrudnienia 

- stosowane dokumenty 

- fakt zamieszkania podczas pracy poza granicami kraju 

- zakaz kumulacji świadczeń 

- migracja bezrobotnych z prawem do zasiłku 

- zasady ciągłości  i okresy wypłaty świadczeń 

- stosowane dokumenty 

- stosowanie przepisów UE i przepisów krajowych państw członkowskich 
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5. System  ESSI 

- państwa stosujące ESSI 

- zakres stosowania ESSI przez członków UE/EOG 

- nowelizacja przepisów z zakresu systemów zabezpieczenia społecznego.  

6. Koordynacja z Brexitem 

 

Prowadzący Małgorzata Myćka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia  

i pedagogika Politechniki Krakowskiej.  Doświadczony prawnik i długoletni pracownik – 

praktyk publicznych służb zatrudnienia. Od 2005r. trener regularnie prowadzący 

zajęcia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Wykładowca na studiach 

podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedmiotów z zakresu 

prawa pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Czas trwania 
szkolenia 

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

Termin szkolenia 
 

15 lutego 2022r.  godz. 9.00 /dostępne inne terminy 
 

Cena** 380 zł/osoba   

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. 

 

 


