PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. WRZESIEŃ - 2020r.
TERMINY
SZKOLEŃ
14. – 18.09.
2020r.

TEMATY SZKOLEŃ

MIEJSCE
SZKOLENIA

XIV OGÓLNOLPOLSKIE FORUM
INSTYTUCJI RYNKU PRACY

Hotel „Ikar
Plaza”,
ul. Wschodnia
35

78-100
Kołobrzeg

CENA
BRUTTO
2.600,00 zł
za osobę
+koszty dojazdu

Marketing usług i instrumentów realizowanych przez PUP w dobie zwalczania
skutków wywołanych pandemią na lokalnym rynku pracy
Zarządzanie zespołem pracowniczym w dobie zwalczania skutków pandemii
na lokalnym rynku pracy oraz ocena efektywności i jakości pracy –
analiza porównawcza, zastosowanie w PUP
Zmiany w prawie pracy w czasach pandemii COVID-19, KC, KPA, RODO,
Hotel „Ikar
dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia
Plaza”,
(…) – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
2.500,00 zł
ul. Wschodnia
35
14. – 18.09. Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie
za osobę
78-100
2020r.
+koszty dojazdu
pandemii – zasady, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP
Kołobrzeg
i UW, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - nowe wyjaśnienia
Dział rejestracji i ewidencji bezrobotnych - nowe rozporządzenie MRP i PS
w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, naliczanie
świadczeń z tytułu bezrobocia, rejestracja elektroniczna, KPA
Metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna
i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie,
Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w związku
z nowymi zadaniami wprowadzonymi przepisami koronaustawy
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne
narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego
i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego
z zagranicy i na rynek pracy – wyzwania na 2020r.
Współpraca z pracodawcą 2020 – w dobie epidemii, skuteczność w realizacji
Hotel „Ikar
ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców zatr.
Plaza”,
cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
ul. Wschodnia
2.100,00 zł
14.-16.09. Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie
35
za osobę
2020r.
pandemii – zasady, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP
78-100
+koszty dojazdu
i UW, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - nowe wyjaśnienia
Kołobrzeg
Realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – ocena podmiotu,
dobór, rozliczanie umów, efektywność i kontrola racjonalności wydatkowanych
środków
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość
statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe
narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach realizacji umów cywilno –
prawnych z uwzględnieniem zmian w 2020r i windykacja roszczeń
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 2020 – KZiS i zawodoznawstwo
Hotel „Ikar
w pracy doradcy klienta
Plaza”,
Fundusze Europejskie w ramach EFS+ na lata 2021-2027, jako narzędzie
2.100,00 zł
ul. Wschodnia
16.-18.09.
wspomagające realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia
35
za osobę
2020r. Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy
78-100
+koszty dojazdu
oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Kołobrzeg
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne
2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów
os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy

PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. WRZESIEŃ - 2020r.
Dział rejestracji i ewidencji bezrobotnych - nowe rozporządzenie MRP i PS
w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, naliczanie
świadczeń z tytułu bezrobocia, rejestracja elektroniczna, postępowania
administracyjne w trakcie epidemii COVID-19
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP w 2020, z
uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych (UW,
NIK,WUP, służby skarbowe) i ich efektywność
Kontrole zewnętrzne wykonywane przez UP - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki

Marketing usług i instrumentów realizowanych przez PUP w dobie zwalczania
skutków wywołanych pandemią na lokalnym rynku pracy
Dział rejestracji i ewidencji bezrobotnych - nowe rozporządzenie MRP i PS
w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, naliczanie
świadczeń z tytułu bezrobocia, rejestracja elektroniczna, postępowania
administracyjne w trakcie epidemii COVID-19
Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny, 50+, o niskich kwalifikacjach
na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje
21.-25.09.
2020, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparcia
2020r.
Kodeks postępowania administracyjnego w 2020 – zastosowanie w UP
Zmiany w prawie pracy w czasach pandemii COVID-19, KC, KPA, RODO,
dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia
(…) – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie
pandemii – zasady, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP
i UW, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - nowe wyjaśnienia
Ochrona danych osobowych w ramach realizacji zadań związanych z tarczą
antykryzysową COVID - 19 na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, RODO 2020
Współpraca z pracodawcą 2020 – w dobie epidemii, skuteczność w realizacji
ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców
zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych
form pomocy
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne
2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów
21. – 23.09.
os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
2020r.
Skuteczne narzędzia pracy pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020r.
w oparciu o znowelizowane przepisy
Skuteczne narzędzia pracy doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r.
w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze metody doradcze
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy
oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Kontrole zewnętrzne wykonywane przez UP - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki
Badania i analizy rynku pracy, monitoring zawodów, barometr
z uwzględnieniem planowania na podstawie dotychczasowych wskaźników
efektywności i zaleceń Ustawy i MRPiPS
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach realizacji umów cywilno –
prawnych z uwzględnieniem zmian w 2020r i windykacja roszczeń
23.– 25.09.
2020r.
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany
w przepisach na 2020 r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne
wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Praca z klientem ze specyficznymi problemami na rynku pracy, wymagającym
szczególnego doboru pomocy, długotrwale bezrobotnego oraz 50+

Hotel „Dafne”,
2.300,00 zł
ul. Jagiellońska
za osobę
30, 34 - 500
+koszty
dojazdu
Zakopane

Hotel „Dafne”,
1.900,00 zł
ul. Jagiellońska
za osobę
30, 34 - 500
+koszty
dojazdu
Zakopane

Hotel „Dafne”,
1.900,00 zł
ul. Jagiellońska
za osobę
30, 34 - 500
+koszty
dojazdu
Zakopane
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Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w związku
z nowymi zadaniami wprowadzonymi przepisami koronaustawy
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy,
regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO,
efektywność i jakość staży
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych
i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej
aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
Obsługa elektroniczna w UP w dobie pandemii – rejestracja, zasiłki, transfer,
ustalanie zbiegów, obsługa pracodawców i klientów indywidualnych, obsługa
w ramach zatr. cudzoziemców, a także digitalizacja i archiwizacja w UP

Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny, 50+, o niskich kwalifikacjach
na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje
2020, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparcia
Praktyczne metody poprawy efektywności i realizacji ofert pracy w UP
w 2020r. – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu
zmian na rynku pracy w Polsce
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje, wsparcie
spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w 2020r. –art.46
i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków
i biznesplanów, zabezp., pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola
i monitoring, egzekucja
2.000,00 zł
Hotel „Polonia”
28.-30.09.
ul.
Basztowa
25,
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji
za osobę
2020r.
31-156 Kraków +koszty dojazdu
zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji,
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP w 2020,
z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych (UW,
NIK,WUP, służby skarbowe) i ich efektywność
Efektywna aktywizacja klienta, IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia,
dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+,
niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Zmiany w prawie pracy w czasach pandemii COVID-19, KC, KPA, RODO,
dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia
(…) – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje

