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PRZESZKOLIMY.PL ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W OGÓLNOPOLSKIM FORUM PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 

KOŁOBRZEG, 21-25.06.2021r. 

Szanowni Państwo, 
Działając na prośbę Dyrektorów oraz pracowników Urzędów Pracy, którzy mieli spotkać się na Forum IRP 
corocznie organizowanym przez Firmę CSS Tarnów, pragniemy poinformować, że podjęliśmy wyzwanie aby 
zorganizować w czerwcu 2021r. Forum PSZ, które będzie utrzymane w podobnej formule. Podobnie jak 
dotychczas ma ono służyć nabyciu oraz wymianie wiedzy i doświadczeń wśród kadry PSZ oraz omówieniu 
istniejących problemów i wyzwań stawianych instytucjom rynku pracy w obliczu obecnej sytuacji związanej 
z COVID-19. Chcielibyśmy też podsumować z Państwem dotychczasową działalność Firmy CSS Tarnów 
prowadzoną na rzecz Urzędów Pracy, a tym samym złożyć hołd jej Prezesowi śp. Panu Tomaszowi Panterze.  
 

Jednocześnie zapewniamy, że bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w organizacji szkoleń dla PUP 
i WUP, dołożymy wszelkich starań aby byli Państwo zadowoleni z możliwości spotkania się kolejny raz w gronie 

przedstawicieli Urzędów Pracy i wymiany jakże cennych doświadczeń. 
 

Ogólnopolskie Forum Publicznych Służb Zatrudnienia 
odbędzie się w Kołobrzegu w dn. 21-25.06.2021r. pn.: 

 

"Wyzwania stawiane przed PSZ w obliczu epidemii COVID-19 - funkcjonowanie i organizacja 

pracy Urzędu, zarządzanie zespołem pracowniczym, ocena efektywności i jakości pracy." 

Koszt udziału: 2.600 zł/ osoba (w cenie szkolenia zawarty nocleg dzień wcześniej). 
 

Szkolenia towarzyszące dla pracowników PUP w Kołobrzegu  

1. 
Aktywizacja klienta w aktualnej sytuacji na rynku pracy, IPD, 
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. 

 
 

Kołobrzeg, 
Ikar Plaza 

 
 

Termin – 5 dni: 
 

21-25.06.2021r. 

 
 
 
 
 
 

Cena: 
2.490 zł / os. 

 
(w cenie 
szkolenia 

zawarty nocleg 
dzień wcześniej) 

 
 

Kołobrzeg, 
Ikar Plaza 

 
 

Terminy – 3 dni: 
 

21-23.06.2021r. 
 

lub 
 

23-25.06.2021r. 

 
 

 
Cena: 

2.190 zł / os. 
 

(w cenie 
szkolenia 

zawarty nocleg 
dzień wcześniej) 

2. 
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle 
aktualnych przepisów, realizacja usług elektronicznych w 
dobie pandemii i w świetle RODO. 

3. 

Realizacja form aktywizacji zawodowej, staże, prace 
interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 
oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 
pomoc de minimis. 

4. 
Tarcza antykryzysowa, wypłacanie wsparcia, rozliczanie 
zawartych umów, zwroty środków - omówienie wszystkich 
form pomocy. 

5. 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021 r. - zasady 
rozpatrywania wniosków i przyznawania środków oraz 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

6. Realizacja projektów unijnych w dobie pracy zdalnej. 

7. Promocja i marketing Powiatowych Urzędów Pracy. 

8. 
Procedury zatrudniania cudzoziemców w 2021 roku. 
Pandemia i brexit w zatrudnianiu cudzoziemców. 

 

Zapraszamy także na szkolenia wyjazdowe organizowane przez nas w innych miastach Polski,  

m.in. w Zakopanem, Toruniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu…  

 

Szczegółowa oferta dostępna na stronie www.przeszkolimy.pl 

http://www.przeszkolimy.pl/

