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Przeszkolimy.pl zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych  
dla pracowników PUP w formie szkoleń online i wyjazdowych. 

 
Szczegółowy program szkoleń można sprawdzić na stronie www.przeszkolimy.pl 

W naszej ofercie wciąż pojawiają się nowe tematy i terminy. 

 

SZKOLENIA ONLINE 

(harmonogram na marzec-czerwiec 2022r.) 
 

TEMATY RÓŻNE DLA PRACOWNIKÓW PUP Data Wykładowca Cena 

Organizacja, funkcjonowanie oraz profesjonalna obsługa sekretariatu z uwzględnieniem 
obsługi klienta trudnego. 

21 marca 2022 
20 maja 2022 

Piotr Ruta 420 zł 

Efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej w PUP. Aktywne działania ze strony 
Dyrektora i osób na stanowiskach kierowniczych, które mają udział w zarządzaniu 
jednostką. Rekomendacje praktyczne. 

25 marca 2022 Edyta Brożyna 420 zł 

Vademecum kadrowca w PUP - prawo pracy i regulacje dotyczące zatrudniania 
pracowników samorządowych. 

28 marca 2022 
25 kwietnia 2022 
19 maja 2022 

dr Mariusz Śmigiel 420 zł 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w jednostkach administracji publicznej. 
Feedback jako konstruktywna informacja zwrotna. 

21 kwietnia 2022 Piotr Ruta 390 zł 

Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 

25 kwietnia 2022 
19 maja 2022 
20 czerwca 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Nowelizacja przepisów KPA z uwzględnieniem zmian w doręczeniach elektronicznych. 
23 marca 2022 
19 maja 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Wydawanie i reformowanie decyzji administracyjnych, tryb korygowania błędów w 
postępowaniu administracyjnym. 

23 marca 2022 
27 maja 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Pełnomocnik w postępowaniach przed Powiatowym Urzędem Pracy - prawa, obowiązki, 
zasady działania. 

4 kwietnia 2022 
21 czerwca 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Ochrona danych osobowych w praktyce PUP. 
24 marca 2022 
19 maja 2022 

Tomasz Cygan 390 zł 

Audyt bezpieczeństwa informatycznego – wymagania prawne i techniczne w praktyce, 
przygotowanie do przeprowadzenia audytu. 

7 kwietnia 2022 Tomasz Cygan 420 zł 

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
oraz odpowiedzialność za jej nieprzestrzeganie. 

31 marca 2022 Tomasz Cygan 390 zł 

Funkcjonowanie Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2) oraz zasady pracy z 
dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP). 

26 kwietnia 2022 
20 maja 2022 

Adam Parysz 390 zł 

Zapraszamy serdecznie Dyrekcję oraz Kadrę Kierowniczą PUP do udziału  

w szkoleniu - Forum Publicznych Służb Zatrudnienia, które odbędzie się  

w Kołobrzegu w terminie 20-24 czerwca 2022r. (przyjazd dzień wcześniej) pn.: 

 
 

"Wyzwania stawiane Publicznym Służbom Zatrudnienia przez zmieniający się rynek pracy i 
postpandemiczną rzeczywistość. Funkcjonowanie oraz działalność PUP z uwzględnieniem  

zadań kierownictwa oraz doskonalenia współpracy międzydziałowej." 
  

 
 
Szczegóły na stronie www.przeszkolimy.pl lub pod nr tel. 510-705-905 
* - w sytuacjach szczególnych na prośbę danego PUP możemy skrócić termin szkolenia - prosimy o kontakt. 
 

http://www.przeszkolimy.pl/
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TEMATY DEDYKOWANE DLA PRACOWNIKÓW CAZ  
- USŁUGI RYNKU PRACY ORAZ INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

Data Wykładowca Cena 

Nowoczesne i skuteczne świadczenie pomocy klientom PUP - warsztat pracy dla 
pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz 
specjalistów ds. programów. 

17 marca 2022 
11 kwietnia 2022 
23 maja 2022 
13 i 22 czerwca 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Rola oraz zadania pośrednika pracy i doradcy zawodowego jako eksperta na lokalnym 
rynku pracy. Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym i pracodawcom. 

28 marca 2022 
22 czerwca 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta 
indywidualnego. Właściwy dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, IPD, współpraca z 
pracodawcami, dostępne formy wsparcia oraz wykorzystanie doradztwa w obsłudze 
klientów PUP. 

30 maja 2022 Praktyk PSZ 420 zł 

Świadczenie profesjonalnej pomocy oraz skuteczna obsługa klientów PUP. Rola, 
zadania oraz organizacja pracy i praktyka działania pośredników pracy, doradców 
zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów. 

17 marca 2022 
11 kwietnia 2022 
23 maja 2022 
13 i 22 czerwca 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Realizacja zadań oraz świadczenie pomocy klientom PUP z uwzględnieniem 
wykorzystania narzędzi elektronicznych - warsztat pracy dla pośredników pracy, 
doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. 
programów. 

22 kwietnia 2022 
6 czerwca 2022 

dr Mariusz 
Śmigiel 

390 zł 

Profesjonalne pośrednictwo pracy w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku pracy - 
zadania, procedury, dokumentacja. Odpowiednia strategia pośrednika we współpracy z 
klientami, promocja i marketing usług PUP. 

3 marca 2022 
30 maja 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Specyfika pracy z osobą bezrobotną w dobie pandemii. Minimalizowanie wystąpienia 
frustracji w relacji: pracownik Urzędu Pracy – klient. 

10 marca 2022 
29 marca 2022 
8 kwietnia 2022 
11 maja 2022 

Aleksandra 
Zwyrtek-Tarach 

420 zł 

Współpraca z pracodawcami - profesjonalizacja usług urzędu w zakresie prawidłowej 
realizacji zadań na rzecz pracodawców, z uwzględnieniem działań w czasie epidemii 
COVID-19. 

28 marca 2022 
24 maja 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w obliczu zmieniającego się rynku pracy i ich 
motywowanie do zmiany postaw na rynku pracy. IPD, poradnictwo zawodowe, 
współpraca z pracodawcami. 

28 marca 2022 
27 maja 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Skuteczna aktywizacja klientów PUP z różnymi oczekiwaniami – wykorzystanie 
umiejętności, metod i narzędzi w pracy doradcy klienta, pośrednika pracy, doradcy 
zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego. 

30 maja 2022 Praktyk PSZ 420 zł 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji w zakresie realizowanych zadań przez doradcę 
klienta, pośrednika pracy, doradcę zawodowego, specjalistę ds. rozwoju zawodowego 
oraz specjalistę ds. programów. Współpraca międzystanowiskowa w PUP. 

26 kwietnia 2022 
27 maja 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Indywidualnie czy grupowo? – ukierunkowanie na rozwój osób pozostających bez 
zatrudnienia z wykorzystaniem usługi poradnictwa zawodowego. 

22 kwietnia 2022 
23 czerwca 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Obsługa oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, z uwzględnieniem zasad 
kwalifikacji klientów PUP na szkolenia grupowe i indywidualne. 

26 kwietnia 2022 
10 czerwca 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Wykorzystanie zawodoznawstwa przez pracowników PUP – klasyfikacja zawodów i 
specjalności na potrzeby rynku pracy. 

28 kwietnia 2022 
13 czerwca 2022 

Praktyk PSZ 420 zł 

Wsparcie osoby bezrobotnej w radzeniu sobie z utratą pracy metodą job coachingu. 29 marca 2022 
Aleksandra 
Zwyrtek-Tarach 

420 zł 

    

Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz rejestracja 
oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy po zmianach wprowadzonych ustawą z 
dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw. 

16 marca 2022 
13 maja 2022 

dr Mariusz 
Śmigiel 

390 zł 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 r. – stan aktualny oraz omówienie zmian w praktyce 
PUP. 

14 marca 2022 
25 maja 2022 

Mariola 
Iskrzyńska-
Strzałka 

450 zł 

    

KFS w 2022 r. - nowe priorytety, prawidłowa realizacja umowy, zasady zwrotu pomocy, 
kontrola umów i wykorzystania środków, pojawiające się problemy. 

21 marca 2022 
28 marca 2022 
24 maja 2022 

Lidia Kaczmarek 
dr Mariusz 
Śmigiel 

420 zł 

Kontrola wykorzystania środków KFS przez pracodawcę - warsztaty praktyczne. Błędy, 
przypadki szczególne, trudności, praktyka – z uwzględnieniem priorytetów KFS. 

22 kwietnia 2022 
dr Mariusz 
Śmigiel 

390 zł 

Realizacja instrumentów rynku pracy: dotacje, doposażenia, staże, bony, szkolenia, 
KFS, PI, RP, PSU – zasady realizacji z wykorzystaniem danych z ZUS oraz zasady 
monitorowania i kontroli umów. 

24 marca 2022 
26 maja 2022 
22 czerwca 2022 

Edyta Brożyna 420 zł 
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SZKOLENIA WYJAZDOWE  

(harmonogram do końca 2022r. – oferty z 2, 3, 4 lub 5 noclegami) 
 

 Nocleg dzień wcześniej zawarty jest w cenie szkolenia (w przypadku chęci przyjazdu rano, po wcześniejszym zgłoszeniu możemy 

pomniejszyć cenę szkolenia – prosimy o kontakt).  

 Większość szkoleń wg potrzeb PUP możemy wydłużyć lub skrócić, dodać nowy termin, a także zmodyfikować temat/program szkolenia. 

Miejsce Data szkolenia   
ilość 
nocl. 

Cena –  
w pok.  
2 os. 

Cena –  
w pok.  
1 os. 

 
Miejsce Data szkolenia 

ilość 
nocl. 

Cena –  
w pok.  
2 os. 

Cena –  
w pok.  
1 os. 

Kołobrzeg 
 
Hotel  
Ikar Plaza**** 

14-16.03.2022   
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.890 zł 2.190 zł 
 
 

Kołobrzeg 
 
Hotel  
Ikar Plaza**** 

25-27.07.2022 * 
przyjazd dzień wcześniej  

3 2.790 zł 3.290 zł 

14-18.03.2022   
przyjazd dzień wcześniej 

5 2.090 zł 2.590 zł 
 25-29.07.2022 *      

przyjazd dzień wcześniej 
5 2.990 zł 3.490 zł 

25-27.04.2022    
przyjazd dzień wcześniej 

3 2.190 zł 2.490 zł 
 08-12.08.2022 *     

przyjazd dzień wcześniej 
5 2.990 zł 3.490 zł 

25-29.04.2022    
przyjazd dzień wcześniej 

5 2.490 zł 2.990 zł 
 

Gdańsk 
 

Hotel  
Number 
One*** 

23-25.05.2022    
przyjazd dzień wcześniej 

3 2.330 zł 2.630 zł 

16-18.05.2022    
przyjazd dzień wcześniej 

3 2.190 zł 2.490 zł 
 06-08.09.2022   

przyjazd dzień wcześniej 
3 2.330 zł 2.630 zł 

16-20.05.2022   
przyjazd dzień wcześniej 

5 2.490 zł 2.990 zł 
 06-09.09.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
4 2.650 zł 3.150 zł 

20-22.06.2022    
przyjazd dzień wcześniej 

3 2.290 zł 2.590 zł 
 10-12.10.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 2.330 zł 2.630 zł 

20-24.06.2022   
przyjazd dzień wcześniej 

5 2.690 zł 3.190 zł 
 10-13.10.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
4 2.650 zł 3.150 zł 

 

Ciąg dalszy na kolejnej stronie 

 

Kontrole/wizyty monitorujące w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z 
wykorzystaniem środków publicznych – praktyczny warsztat dla pracowników PUP. 

23 maja 2022 Edyta Brożyna 420 zł 

Powiązania kapitałowe i osobowe przedsiębiorstw w kontekście udzielania pomocy de 
minimis. Definicja "jednego przedsiębiorstwa". 

8 kwietnia 2022 
21 czerwca 2022 

Maciej Zasłona 420 zł 

Pomoc de minimis w ulgach w spłacie należności powstałych w związku ze wsparciem 
przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej - warsztat dla pracowników PUP. 

10 marca 2022 
27 kwietnia 2022 

Maciej Zasłona 420 zł 

Pomoc de minimis z elementami pomocy publicznej w praktyce PUP, z uwzględnieniem 
dyskontowania pomocy de minimis - stan aktualny, nowości, problemy występujące w 
PUP. 

25 maja 2022 
21 czerwca 2022 

Maciej Zasłona 420 zł 

Prawidłowa realizacja przez PUP projektów konkursowych i pozakonkursowych 
współfinansowanych ze środków EFS. /   oraz inne tematy z projektów i programów 

szczegóły wkrótce   

TEMATY DLA REJESTRACJI, EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ Data Wykładowca Cena 

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, z uwzględnieniem rejestracji 
elektronicznej. 

28 marca 2022 
22 kwietnia 2022 
19 maja 2022 
20 czerwca 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w praktyce PUP, z 
uwzględnieniem rejestracji elektronicznej. Stosowanie przepisów KPA. Przegląd 
orzecznictwa sądowego. 

10 czerwca 2022 Małgorzata Myćka 420 zł 

Realizacja zadań przez dział rejestracji, ewidencji i świadczeń ze szczególnym 
uwzględnieniem windykacji nienależnie pobranych świadczeń. 

22 marca 2022 Małgorzata Myćka 420 zł 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w praktyce PUP. 30 maja 2022 Małgorzata Myćka 390 zł 

Wydawanie i reformowanie decyzji administracyjnych, tryb korygowania błędów w 
postępowaniu administracyjnym. 

23 marca 2022 
27 maja 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Dłużnik alimentacyjny jako klient PUP - zadania Publicznych Służb Zatrudnienia w 
odniesieniu do dłużników alimentacyjnych. 

13 maja 2022 dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez PUP - obowiązek 
odsetkowy, naliczanie odsetek, zwrot całości, zwrot proporcjonalny, terminy 
przedawnienia. 

6 czerwca 2022 dr Mariusz Śmigiel 390 zł 

Skuteczne dochodzenie roszczeń i windykacja nienależnie pobranych świadczeń przez 
pracowników PUP w ramach programów i projektów z Funduszu Pracy oraz EFS. 

11 marca 2022 
4 kwietnia 2022 

dr Mariusz Śmigiel 390 zł 
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 Ciąg dalszy harmonogramu szkoleń wyjazdowych: 

Miejsce Data szkolenia 
ilość 
nocl. 

Cena –  
w pok.  
2 os. 

Cena –  
w pok.  
1 os. 

 
Miejsce Data szkolenia 

ilość 
nocl. 

Cena –  
w pok.  
2 os. 

Cena –  
w pok.  
1 os. 

Sopot 
 
Hotel 
Molo*** 

04-06.04.2022   
przyjazd dzień wcześniej 

3 2.330 zł 2.630 zł 
 
 

Zakopane 

28-30.03.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.950 zł 2.250 zł 

10-12.10.2022    
przyjazd dzień wcześniej 

3 2.330 zł 2.630 zł 
 25-27.05.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

Kraków 

30-31.05.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.780 zł 1.980 zł 
 06-08.06.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

26-28.09.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 06-09.06.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
4 2.250 zł 2.650 zł 

14-16.11.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 06-10.06.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
5 2.550 zł 3.050 zł 

05-07.12.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 27-29.06.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

Toruń 

09-11.05.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 22-24.08.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

12-14.09.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 22-26.08.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
5 2.550 zł 3.050 zł 

24-26.10.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 19-21.09.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

Bydgoszcz 15-16.09.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.780 zł 1.980 zł 
 
 

19-22.09.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

4 2.250 zł 2.650 zł 

Wrocław 

12-13.05.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.780 zł 1.980 zł 
 17-19.10.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

29-31.08.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 17-20.10.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
4 2.250 zł 2.650 zł 

28-30.11.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 21-23.11.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

Warszawa 

09-10.06.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.890 zł 2.090 zł 
 12-14.12.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
3 1.950 zł 2.250 zł 

13-14.10.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.890 zł 2.090 zł 
 

Katowice 

07-08.04.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.780 zł 1.980 zł 

09-10.11.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

2 1.890 zł 2.090 zł 
 06-07.10.2022 

przyjazd dzień wcześniej 
2 1.780 zł 1.980 zł 

Łódź 03-05.10.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 
 

Wisła 13-15.06.2022 
przyjazd dzień wcześniej 

3 1.980 zł 2.280 zł 

* - każde szkolenie ma pełne wyżywienie w cenie (3 posiłki), wyjątek stanowią szkolenia w Kołobrzegu w miesiącu lipcu i sierpniu gdzie hotel                  

od 2022r. realizuje w ciągu dnia bardzo bogaty bufet śniadaniowy oraz obiadokolacyjny (do wykorzystania w dłuższych przedziałach czasowych). 

 Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie w sytuacjach niezależnych od nas 

 W grafiku mogą pojawiać się wciąż nowe tematy szkoleń, jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje 

 Wszystkie szczegóły, tematy, programy oraz aktualne terminy znajdują się na stronie www.przeszkolimy.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy także do współpracy przy szkoleniach: 

 grupowych dla pracowników PUP w formie wyjazdowej  
(realizujemy je kompleksowo w całej Polsce wg ustalonych wcześniej potrzeb PUP) 
 

 grupowych dla pracowników PUP w formie online lub stacjonarnej 
(w siedzibie PUP lub wynajętej na terenie miasta sali) 
 

 wyjazdowych dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 

 
GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR 

ul. Kielecka 38 B/47, 41-219 Sosnowiec 
NIP: 629-230-06-33 

http://www.przeszkolimy.pl/

