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Nazwa kursu* 
 

Zasiłki dla bezrobotnych  
– analiza obowiązujących przepisów przy uwzględnieniu aktualnego 

orzecznictwa sądowego  
/Prawidłowe zaliczanie okresów zatrudnienia, skracanie okresu zasiłkowego, powroty  

na uzupełnienie, zasiłki po okresie karencji/ 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy działu Rejestracji i Ewidencji  

Cel szkolenia Kompleksowe szkolenie dedykowane pracownikom działu Rejestracji i Ewidencji - 
zarówno nowozatrudnionym jak i tym z wieloletnim stażem pracy w publicznych 
służbach zatrudnienia. Na szkoleniu zostaną omówione problemy z jakimi najczęściej 
borykają się rejestratorki powiatowych urzędów pracy przy ustalaniu uprawnień do 
zasiłku dla bezrobotnych. W sposób wnikliwy i dokładny zostanie przeanalizowany art. 
71 Ustawy o promocji zatrudnienia (…) z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa 
sądowego.  

Tematyka 
1. Przyznawanie świadczeń na podstawie art. 71 Ustawy - weryfikacja świadectw 

pracy, przedkładanych zaświadczeń i innych dokumentów 
2. Prawidłowe zalizanie okresów zatrudnienia oraz odliczanie urlopów 

bezpłatnych i nieobecności nieusprawiedliwionych  
3. Zatrudnienie po zakładzie karnym – co zaliczyć i w jaki sposób  
4. Powrót na uzupełnienie zasiłku w ramach art. 73 ust. 5 i 7 Ustawy – dopełnienia 

zasiłku z uwzględnieniem zaliczenia okresu krótkotrwałej pracy do okresu 
karencji 

5. Zasady skracania zasiłku dla bezrobotnych po okresie zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych lub robót publicznych  

6. Okresy karencji i nieprzyznawania zasiłku dla bezrobotnych 
7. Zawieszenie działalności gospodarczej a przyznawanie świadczeń z tytułu 

bezrobocia  
8. Wysokość zasiłku 
9. Okresy zasiłkowe w tym szczegółowa analiza statusu osoby samotnie 

wychowującej dziecko  
10. Weryfikacja raportów U1 i U2 pod kątem przyznawania świadczeń z tytułu 

bezrobocia  
11. Wydawanie prawidłowych decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z 

KPA i wytycznymi Ministerstwa oraz Wojewody 
12. Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego  
13. Studium przypadków  

Prowadzący 
Magdalena Dacyna - Kierownik działu Ewidencji, Świadczeń i Rejestracji z 20 letnim 
doświadczeniem zawodowym w PSZ. Z wykształcenia Doradca Zawodowy, od samego początku 
związana z Ewidencją i Rejestracją, czynnie rejestruje i obsługuje Klienta, praktyk w zakresie 
znajomości i stosowania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i aktów wykonawczych do 
Ustawy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny szkolenia on-line, konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu, materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia 

Termin szkolenia 28 lutego 2023r.    godz. 9.00 – 12.00 

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. 

 


