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Nazwa kursu* 
 

SKUTECZNA REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ POŚREDNIKÓW, DORADCÓW 
ZAWODOWYCH, DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU 

ZAWODOWEGO W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

 nowe instrumenty wsparcia klientów PUP planowane w projekcie 
ustawy o aktywności zawodowej  

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy Urzędów Pracy - pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. 
rozwoju zawodowego i pozostali pracownicy urzędu. 

Cel szkolenia 
Wzmacnianie kompetencji pośredników pracy i doradców zawodowych w zakresie 
realizacji usług rynku pracy, pracy z klientem, doboru form pomocy oraz sposobów i 
narzędzi realizacji zadań w obliczu zmieniającej się sytuacji, omówienie metod działań 
związanych z ożywieniem lokalnego rynku pracy. 
 

Tematyka 
 

1. Specyfika rynku pracy związana z napływem cudzoziemców, w tym uchodźców: 

 zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców, 

 procedura związana z wpisem do ewidencji oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi – kontrola merytoryczna, wpis i przesłanki 

odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji, 

 zasady ubiegania się i wydawania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, 

 stosowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa w obszarze rynku pracy. 

2. Warsztat pracy doradcy klienta z uwzględnieniem sposobów udzielania pomocy 

cudzoziemcom: 

 podstawowe metody i techniki pracy doradcy klienta, 

 prowadzenie pośrednictwa pracy w czasie zmiennych uwarunkowań na rynku 

pracy, 

 nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów zawodowych klientów, 

 przygotowanie i monitorowanie IPD z uwzględnieniem dynamicznej sytuacji na 

rynku pracy i dostosowanego do oczekiwań klienta. 

3. Realizacja podstawowych instrumentów rynku pracy: 

 charakterystyka i rodzaje instrumentów rynku pracy, 

 sposoby i metody zmierzające do osiągnięcia wysokiej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 nowe instrumenty wsparcia klientów PUP – planowane w projekcie ustawy o 

aktywności zawodowej. 

4. Świadczenie pomocy klientom PUP: 

 rodzaje statusów klienta PUP, 

 formy pomocy możliwe do zastosowania ze względu na status, 

 rodzaje świadczeń przyznawanych klientom PUP. 

5. Zasady współpracy pracowników na rzecz efektywnej realizacji zadań urzędu 

pracy: 

 sposoby i metody wymiany informacji oraz przepływu dokumentów pomiędzy 

pracownikami i komórkami organizacyjnymi, 

 zakres stosowania przez pracowników PUP reguł finansów publicznych i kontroli 

zarządczej. 
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Prowadzący 
Trener PSZ  - prawnik, doświadczony trener i pracownik Publicznych Służb  
Zatrudnienia, rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej 
przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla 
pracowników instytucji rynku pracy, wieloletni szkoleniowiec i praktyk urzędów pracy, 
nadzoruje pracę m.in. doradców klienta i realizację zadań w ramach tarczy 
antykryzysowej. 

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 27 lutego 2023r.   godz.9.00 

Cena** 390,00 zł/osoba 

Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów 
szkoleniowych oraz 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. 

 


