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Nazwa kursu* 

 

 

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI 
ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ RODO  

– rola i zadania pracowników PUP w obliczu zachodzących zmian na rynku 
pracy, z uwzględnieniem znaczenia współpracy międzystanowiskowej 

 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy Urzędów Pracy wszystkich działów i wydziałów 

Cel szkolenia Omówienie roli i zadań pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w obliczu zachodzących 
zmian na rynku pracy, praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w tym rejestracja bezrobotnych/poszukujących pracy, 
KPA. Stosowanie przepisów RODO oraz wpółpraca międzystanowiskowa.  
 

Tematyka 
 

1. Rola i zadania pracowników PUP, w oparciu o przepisy Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Wyzwania stawiane PSZ przez zmieniający się rynek pracy. 

3. Definicja osoby bezrobotnej – uznanie lub odmowa uznania za bezrobotnego. 

4. Rejestracja osób bezrobotnych. 

5. Świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. 

6. Warsztat dla pracowników PUP – od rejestracji do aktywizacji.  

Stosowanie KPA w postępowaniu administracyjnym. 

7. Udzielanie wsparcia dla klientów PUP – obsługa i profesjonalna pomoc 

osobom bezrobotnym. 

8. Współpraca z pracodawcami oraz możliwe formy wsparcia dla nich. 

9. Współpraca międzystanowiskowa w PUP. 

10. Kazusy i pytania 

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 
 

28 lutego 2023r.   godz. 12.00 – 15.15 
 

Cena** 390 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. 

 

 


