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Nazwa kursu* 
 

 

Realizacja wybranych instrumentów rynku pracy 
- zmiany w projekcie ustawy o aktywności zawodowej 

 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy powiatowych urzędów pracy – specjaliści ds. programów, doradcy klienta 
indywidualnego i instytucjonalnego 

Cel szkolenia 
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności  
w zakresie prawidłowej realizacji wybranych instrumentów rynku pracy- 
prawidłowego trybu weryfikacji wniosków, zawierania umów, ich monitorowania oraz 
postępowania w przypadku konieczności dochodzenia zwrotu wypłaconych środków. 

Tematyka 
1. Działania podejmowane przez DK w celu aktywizacji zawodowej klientów. 

2. Omówienie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy regulujących zasady realizacji  wybranych instrumentów i innych form 

aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy: staży, prac 

interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania wynagrodzenia 

bezrobotnego pow. 50 roku życia, dofinansowania podjęcia działalności 

gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy. 

3. Omówienie przepisów wykonawczych (rozporządzeń) dotyczących  
poszczególnych form wsparcia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących: 

 prawidłowej zawartości wniosku,  terminu rozpatrzenia oraz kryteriów jego 
weryfikacji,  

 zasad zawierania umów - niezbędnych elementów umów, skutków 
niewywiązywania się z warunków umów. 

 prowadzenia monitoringu umów, podejmowania czynności sprawdzających 
realizację  zawieranych umów oraz  postępowania przy niedotrzymaniu 
warunków umów. 

4. Stosowane przez PUP procedury i zasady realizacji poszczególnych 
instrumentów. 

5. Monitorowanie przebiegu realizacji umów - sposoby monitorowania, 
kontrola i nadzór nad realizacją umowy, zasady kontynuacji umów po 
przejęciu pracodawcy przez inną osobę lub podmiot, dopuszczalność 
uzupełnienia stanowiska pracy, podstawy dotyczące zawierania i 
rozwiązywania umów o pracę. 

6. Zasady postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy - 
wypowiedzenie umowy, wezwanie do zwrotu środków. 

7. Metody dochodzenia roszczeń nienależnie pobranych świadczeń. 
8. Działania podejmowane przez urząd w przypadku wpłynięcia wniosków o 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia należności z 
tytułu przypisanych do zwrotu. 

9. Omówienie zmian w zakresie zasad realizacji w/w instrumentów  
wprowadzonych w projekcie w ustawy o aktywności zawodowej. 
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Prowadzący 
Lidia Kaczmarek - kierownik działu instrumentów rynku pracy, praktyk od 25 lat 
związany z publicznymi służbami zatrudnienia. Ceniony i doświadczony wykładowca w  
obszarze usług i instrumentów rynku pracy, KFS oraz pomocy de minimis. Socjolog, 
absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi 
z prawem pracy”, „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz 
„Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”. 
 

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 lutego 2023r.  godz. 12.00 

Cena** 
 

390 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. 

 


