PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. CZERWIEC - 2021r.
TERMINY
SZKOLEŃ

31.05. –
02.06.
2021r.

TEMATY SZKOLEŃ

MIEJSCE
SZKOLENIA

Organizacja i funkcjonowanie PSZ w rzeczywistości postpandemicznej –
sytuacja na rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców,
przewidywane zmiany przepisów
Współpraca z pracodawcą – kluczowym klientem UP w dobie zwalczania
skutków pandemii na lokalnym rynku pracy. Realizacja ofert pracy,
problematyka pracodawców zatr. cudzoziemców, promocja aktywnych
form pomocy
KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
orzeczenia, interpretacje
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refudnacje kosztów
Hotel
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, formy zabezpieczenia,
„Gołębiewski”,
rozliczenia VAT, pomoc de minimis – zmiany na 2021r.
ul. Pałacowa 7,
Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
15 - 064
bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie –
Białystok

CENA
BRUTTO

2.200,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

zmiany w przepisach w 2021r. i zalecenia
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju
zawodowego w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy PZP
i priorytety KFS na 2021r.
Zadania pracowników PUP w aspekcie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Problemy i wątpliwości dotyczące rozwiązań w zakresie zatrudniania oraz
pobytu cudzoziemców. Praktyka w obsłudze podmiotów zatrudniających
cudzoziemców, świadczenia z tyt. bezrobocia, dostęp do pomocy UP
Organizacja i funkcjonowanie PSZ w rzeczywistości postpandemicznej –
sytuacja na rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców,
przewidywane zmiany przepisów
Współpraca z pracodawcą – kluczowym klientem UP w dobie zwalczania
skutków pandemii na lokalnym rynku pracy. Realizacja ofert pracy,
zatrudnianie cudzoziemców, promocja aktywnych form pomocy
KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
Hotel „Ikar
orzeczenia, interpretacje
Plaza”,
07.-11.06.
Instrumenty rynku pracy – prawidłowa realizacja w 2021r. – zasady
ul. Wschodnia
2021r.
przyznawania i monitorowania zawieranych umów, efektywna aktywizacja
35
bezrobotnych na rynku pracy
78-100
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz cudzoziemców w UP
Kołobrzeg
w świetle aktualnych przepisów prawnych, procedury oraz obieg dokumentów,
uzupełnianie dokumentacji. Realizacja usług elektronicznych w świetle RODO
Zadania pracowników PUP w aspekcie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Problemy i wątpliwości dotyczące rozwiązań w zakresie zatrudniania oraz
pobytu cudzoziemców. Praktyka w obsłudze podmiotów zatrudniających
cudzoziemców, świadczenia z tyt. bezrobocia, dostęp do pomocy UP
Aktywizacja klienta w aktualnej sytuacji na rynku pracy, IPD, pośrednictwo,
Hotel „Ikar
poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie
Plaza”,
klienta <30, 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
ul. Wschodnia
07.– 09.06.
35
Marketing i promocja usług UP - efektywna współpraca pracowników
2021r.
78-100
rejestracji, ewidencji, pośrednictwa, poradnictwa i specjalistów realizujących
Kołobrzeg
instrumenty rynku pracy

2.500,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

2100,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. CZERWIEC - 2021r.
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refudnacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, formy zabezpieczenia,
rozliczenia VAT, pomoc de minimis – zmiany na 2021r.
Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie –
zmiany w przepisach w 2021r. i zalecenia
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w zakresie
świadczenia pomocy klientom UP w związku z nowymi zadaniami
w zwalczaniu skutków pandemii
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
zawodowych i realizacji IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia
Pośrednictwo pracy a skuteczna realizacja instrumentów rynku pracy
w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Aktywizacja klienta w aktualnej sytuacji na rynku pracy, IPD, pośrednictwo,
poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie
klienta <30, 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju
zawodowego w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy PZP
i priorytety KFS na 2021 r.
Świadczenie pomocy klientom UP z wykorzystaniem kanałów elektronicznych
- zadania pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju
Hotel „Ikar
zawodowego oraz specjalistów ds. programów
Plaza”,
Nowości w realizacji projektów systemowych i konkursowych (POWER i RPO) ul. Wschodnia
w PUP
35
09.–11.06.
Wyzwania
doradcy
klienta
indywidualnego
w
epoce
zwalczania
skutków
78-100
2021r.
pandemii w pracy z klientem 50+, w tym objętym pomocą społeczną,
Kołobrzeg
niepełnosprawnym, wykluczonym, biernym zawodowo
Przyznawanie i kontrola świadczeń wypłacanych klientom UP, interpretacje
ministerstwa, orzecznictwa sądów z uwzględnieniem zapisów m.in. ustawy
o finansach publicznych, prawa podatkowego itp.
Prawidłowa realizacja przez pracowników UP projektów współfinansowanych
przez EFS z uwzgl. przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027

Organizacja i funkcjonowanie PSZ w rzeczywistości postpandemicznej –
sytuacja na rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców,
przewidywane zmiany przepisów
Współpraca z pracodawcą – kluczowym klientem UP w dobie zwalczania
skutków pandemii na lokalnym rynku pracy. Realizacja ofert pracy,
problematyka pracodawców zatr. cudzoziemców, promocja aktywnych
form pomocy
KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
14.– 18.06.
Hotel „Focus”,
orzeczenia, interpretacje
ul. Elbląska 85
2021r.
Instrumenty rynku pracy – prawidłowa realizacja w 2021r. – zasady
80-718 Gdańsk
przyznawania i monitorowania zawieranych umów, efektywna aktywizacja
bezrobotnych na rynku pracy
Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony
stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie – zmiany w przepisach
w 2021r. i zalecenia
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz cudzoziemców w UP
w świetle aktualnych przepisów prawnych, procedury oraz obieg dokumentów,
uzupełnianie dokumentacji w czasie realizacji pracy zdalnej.
Realizacja usług elektronicznych w świetle RODO

2.100,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

2.500,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. CZERWIEC - 2021r.
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w zakresie
świadczenia pomocy klientom UP w związku z nowymi zadaniami
w zwalczaniu skutków pandemii
Aktywizacja klienta w aktualnej sytuacji na rynku pracy, IPD, pośrednictwo,
poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie
klienta <30, 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Problemy i wątpliwości dotyczące rozwiązań w zakresie zatrudniania oraz
pobytu cudzoziemców. Praktyka w obsłudze podmiotów zatrudniających
cudzoziemców, świadczenia z tyt. bezrobocia, dostęp do pomocy UP
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refudnacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, formy zabezpieczenia,
rozliczenia VAT, pomoc de minimis – zmiany na 2021r.
14.– 16.06.
2021r.
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
zawodowych i realizacji IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia
Realizacja projektów unijnych w dobie pracy zdalnej. Prawidłowa realizacja
przez pracowników UP projektów współfinansowanych przez EFS z uwzgl.
przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027
Pośrednictwo pracy a skuteczna realizacja instrumentów rynku pracy
w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Wyzwania doradcy klienta indywidualnego w epoce Covid 19 w pracy
z klientem 50+, w tym objętym pomocą społeczną, niepełnosprawnym,
wykluczonym, biernym zawodowo
Zadania pracowników PUP w aspekcie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Budowa pozytywnego wizerunku nowoczesnego urzędu pracy w dobie Covid 19.
Skuteczny marketing urzędu oraz form wsparcia świadczonych przez PUP
Prawidłowa realizacja przez pracowników UP projektów współfinansowanych
przez EFS z uwzgl. przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027
16.– 18.06. Świadczenie pomocy klientom UP z wykorzystaniem kanałów elektronicznych
2021r.
w związku z zwalczaniem skutków pandemii - zadania pośredników pracy,
doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego
oraz specjalistów ds. programów
Przyznawanie i kontrola świadczeń wypłacanych klientom UP, interpretacje
ministerstwa, orzecznictwa sądów z uwzględnieniem zapisów m.in. ustawy
o finansach publicznych, prawa podatkowego itp.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021r. – zasady rozpatrywania
wniosków i przyznawania środków oraz kontroli prawidłowości ich
wykorzystania

21. – 25.06.
2021r.

XV Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

Instrumenty rynku pracy – prawidłowa realizacja w 2021r. – zasady
przyznawania i monitorowania zawieranych umów, efektywna aktywizacja
bezrobotnych na rynku pracy
Współpraca z pracodawcą – kluczowym klientem UP w dobie zwalczania
skutków pandemii na lokalnym rynku pracy. Realizacja ofert pracy,
21. – 25.06. problematyka pracodawców zatr. cudzoziemców, promocja aktywnych form
2021r.
pomocy
Zarządzanie zespołem pracowniczym, organizacja pracy, ocena efektywności
i jakości pracy – analiza porównawcza, zastosowanie w PUP

Hotel „Focus”,
ul. Elbląska 85
80-718 Gdańsk

2.100,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

Hotel „Focus”,
ul. Elbląska 85
80-718 Gdańsk

2.100,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

Hotel „Ikar
Plaza”,
ul. Wschodnia
35
78-100
Kołobrzeg

2.600,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

Hotel „Ikar
Plaza”,
ul. Wschodnia
35
78-100
Kołobrzeg

2.500,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. CZERWIEC - 2021r.
KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
orzeczenia, interpretacje
Budowa pozytywnego wizerunku nowoczesnego urzędu pracy w dobie Covid 19.
Skuteczny marketing urzędu oraz form wsparcia świadczonych przez PUP
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz cudzoziemców w UP
w świetle aktualnych przepisów prawnych, procedury oraz obieg dokumentów,
uzupełnianie dokumentacji w czasie realizacji pracy zdalnej.
Realizacja usług elektronicznych w świetle RODO
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w zakresie
świadczenia pomocy klientom UP w związku z nowymi zadaniami
w zwalczaniu skutków pandemii
Aktywizacja klienta w aktualnej sytuacji na rynku pracy, IPD, pośrednictwo,
poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie
klienta <30, 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
w 2021r. – zmiany w przepisach i zalecenia
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refudnacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, formy zabezpieczenia,
rozliczenia VAT, pomoc de minimis – zmiany na 2021r.
Hotel „Ikar
Problemy i wątpliwości dotyczące rozwiązań w zakresie zatrudniania oraz
Plaza”,
ul. Wschodnia
pobytu cudzoziemców. Praktyka w obsłudze podmiotów zatrudniających
21. - 23.06.
35
cudzoziemców, świadczenia z tyt. bezrobocia, dostęp do pomocy UP
2021r.
78-100
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
Kołobrzeg
zawodowych i realizacji IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia
Realizacja projektów unijnych w dobie pracy zdalnej. Prawidłowa realizacja
przez pracowników UP projektów współfinansowanych przez EFS z uwzgl.
przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027
Pośrednictwo pracy a skuteczna realizacja instrumentów rynku pracy
w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Wyzwania doradcy klienta indywidualnego w epoce Covid 19 w pracy
z klientem 50+, w tym objętym pomocą społeczną, niepełnosprawnym,
wykluczonym, biernym zawodowo
Zadania pracowników PUP w aspekcie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Nowości w realizacji projektów systemowych i konkursowych (POWER i RPO) Hotel „Ikar
w PUP. Realizacja projektów unijnych w dobie pracy zdalnej
Plaza”,
Świadczenie pomocy klientom UP z wykorzystaniem kanałów elektronicznych ul. Wschodnia
23. - 25.06.
35
w związku z zwalczaniem skutków pandemii - zadania pośredników pracy,
2021r.
78-100
doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego
Kołobrzeg
oraz specjalistów ds. programów
Przyznawanie i kontrola świadczeń wypłacanych klientom UP, interpretacje
ministerstwa, orzecznictwa sądów z uwzględnieniem zapisów m.in. ustawy
o finansach publicznych, prawa podatkowego itp.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021r. – zasady rozpatrywania
wniosków i przyznawania środków oraz kontroli prawidłowości ich
wykorzystania

2.200,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

2.200,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

PLAN SZKOLEŃ CSS TARNÓW na m. CZERWIEC - 2021r.

Współpraca z pracodawcą – kluczowym klientem UP w dobie zwalczania
skutków pandemii na lokalnym rynku pracy. Realizacja ofert pracy,
problematyka pracodawców zatr. cudzoziemców, promocja aktywnych
form pomocy
KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – przykłady, wyjaśnienia,
orzeczenia, interpretacje
Realizacja instrumentów rynku pracy w obliczu COVID 19. Udzielanie pomocy Hotel „Ikar
Plaza”,
klientom PUP, efektywna aktywizacja bezrobotnych na rynku pracy, oraz
ul. Wschodnia
28.06.zasad monitorowania i kontroli zawartych umów
35
02.07.
Problemy i wątpliwości dotyczące rozwiązań w zakresie zatrudniania oraz
78-100
2021r.
pobytu cudzoziemców. Praktyka w obsłudze podmiotów zatrudniających
Kołobrzeg
cudzoziemców, świadczenia z tyt. bezrobocia, dostęp do pomocy UP
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz cudzoziemców w UP
w świetle aktualnych przepisów prawnych, procedury oraz obieg dokumentów,
uzupełnianie dokumentacji w czasie realizacji pracy zdalnej.
Realizacja usług elektronicznych w świetle RODO
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w zakresie
świadczenia pomocy klientom UP w związku z nowymi zadaniami
w zwalczaniu skutków pandemii
Aktywizacja klienta w aktualnej sytuacji na rynku pracy, IPD, pośrednictwo,
poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie
klienta <30, 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refudnacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, formy zabezpieczenia,
rozliczenia VAT, pomoc de minimis – zmiany na 2021r.
Hotel „Ikar
Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
Plaza”,
bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie –
ul. Wschodnia
zmiany w przepisach w 2021r. i zalecenia
28. – 30.06.
35
2021r.
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji
78-100
zawodowych i realizacji IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego wobec
Kołobrzeg
klienta wymagającego zwiększonego wsparcia
Realizacja projektów unijnych w dobie pracy zdalnej. Prawidłowa realizacja
przez pracowników UP projektów współfinansowanych przez EFS z uwzgl.
przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027
Pośrednictwo pracy a skuteczna realizacja instrumentów rynku pracy
w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Wyzwania doradcy klienta indywidualnego w epoce Covid 19 w pracy
z klientem 50+, w tym objętym pomocą społeczną, niepełnosprawnym,
wykluczonym, biernym zawodowo
KFS w 2021r. – zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania środków oraz
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Hotel „Ikar
30.06.–
Przyznawanie i kontrola świadczeń wypłacanych klientom UP, interpretacje
Plaza”,
02.07.
ministerstwa, orzecznictwa sądów z uwzględnieniem zapisów m.in. ustawy
ul. Wschodnia
2021r.
35
o finansach publicznych, prawa podatkowego itp.
78-100
Zadania pracowników PUP w aspekcie ustawy o promocji zatrudnienia
Kołobrzeg
i instytucjach rynku pracy w dobie zwalczania skutków pandemii COVID-19
Budowa pozytywnego wizerunku nowoczesnego urzędu pracy w dobie Covid 19.
Skuteczny marketing urzędu oraz form wsparcia świadczonych przez PUP
Nowości w realizacji projektów systemowych i konkursowych (POWER i RPO)
w PUP. Realizacja projektów unijnych w dobie pracy zdalnej

2.500,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

2.100,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

2.100,00 zł
za osobę
+koszty
dojazdu

