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Nazwa kursu* 
 

 

INSTRUMENTY RYNKU PRACY - UDZIELANIE POMOCY KONTRAHENTOM PUP  

ORAZ EFEKTYWNA AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZY 

WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY 
 

Adresaci  
szkolenia 

Pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. 
programów oraz inni pracownicy zainteresowani tematyką. 

Cel szkolenia Usystematyzowanie wiedzy na temat zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych w kontekście współpracy z kontrahentami 
PUP w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

Tematyka 
1. Stosowanie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ramy prawne 

realizacji aktywnych form zatrudnienia z uwzględnieniem zmian w przepisach 

wykonawczych.  

2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego – realizacja formy w praktyce, sporządzanie dokumentacji.  

3. Środki na działalność gospodarczą dla osób niepełnosprawnych oraz refundacja kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – realizacja formy w praktyce, 

dokumentacja, realizacja umów i rozliczenia.  

4. Dokumentowanie, realizacja i rozliczanie umów w aspekcie ustawy z dnia                               

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych – dotacje, refundacje. 

5. Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych w kontekście pomocy de 

minimis. 

6. Monitoring umów cywilno – prawnych, realizacja i rozliczanie. 

7. Rozwiązanie umowy, zwrot refundacji, status bezrobotnego lub jego utrata. 

 

Prowadzący 
Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, certyfikowany trener posiadający 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry publicznych służb zatrudnienia. Trener 
rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia 
zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Trener 
uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning, szkoleń warsztatowych w zakresie 
wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje oraz szkoleń nt. badania 
efektywności aktywnej polityki rynku pracy.  
 

Czas trwania 
szkolenia 

Szkolenie on-line: 4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji + możliwość 
konsultacji bezpośrednio po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 
zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje telefoniczne/mailowe do 14 
dni po szkoleniu 
Szkolenie stacjonarne: 8h dydaktycznych szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (skrypt, 
teczka, długopis, zakreślacz), zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje 
telefoniczne/mailowe do 14 dni po szkoleniu, lokalizacja ustalana indywidualnie z klientem. 
W przypadku szkoleń 2 dniowych (14h) szkolenie będzie miało charakter warsztatowy w 
oparciu o case study i wypracowanie konkretnych rozwiązań.   
 

Termin i miejsce 
szkolenia Do uzgodnienia 

Cena** 
Ustalana indywidualnie w zależności od wybranej formy szkolenia. 
Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 00 58 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 
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