Realizacja Europejskich Dni Pracodawców
organizowanych z inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
w dniach 13 – 24 listopada 2017 r.

I. Wprowadzenie
Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowała drugie Europejskie
Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami
zatrudnienia a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak
i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.
W dniach 13 – 24 listopada 2017 roku w niemal wszystkich państwach członkowskich
zorganizowano szereg wydarzeń, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy
pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia. Wydarzenia te odbywały się na dwóch
poziomach.

Europejskie Dni Pracodawców 2017:

Odbyły się
13 – 24 listopada 2017r.
w niemal wszystkich
państwach UE

Na poziomie europejskim EDP
zostały włączone w Europejski
Tydzień Umiejętności
Zawodowych

Na poziomie krajowym każde
państwo członkowskie
organizowało wydarzenia we
własnym zakresie
i w dowolnym, wybranym
przez siebie formacie
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II. Europejskie Dni Pracodawców w Europie
Na poziomie europejskim wydarzenie zostało włączone w Europejski Tydzień
Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 były jednym z jego komponentów.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji
Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych.
W ramach Tygodnia zorganizowano szereg spotkań – zarówno w krajach UE
jak i na poziomie unijnym.
Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się
innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające
współpracę przedsiębiorstw i instytucji z sektora edukacji.

Wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy odbywały się pod wspólnych hasłem
„Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty". Jego celem było
podkreślenie kluczowej roli publicznych służb zatrudnienia w dostosowywaniu kwalifikacji
osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy, a także konieczności
współpracy z wieloma partnerami rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania niedoborów
w obszarze umiejętności.
Publiczne Służby Zatrudnienia w Europie zorganizowały szereg działań na rzecz
pracodawców, m.in. targi pracy, seminaria, bezpośrednie spotkania z pracodawcami, warsztaty,
seminaria, szkolenia, a także konsultacje z pracodawcami.
Rezultaty działań podjętych przez europejskie publiczne służby zatrudnienia:

2 700

116 000

w tym:
63 000

liczba
zorganizowanych
wydarzeń

uczestników

pracodawców

48 300

pozyskanych ofert
pracy

Ponadto publiczne służby zatrudnienia dotarły do niemal 26 tys. pracodawców, z którymi do
tej pory nie współpracowały.
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III. Europejskie Dni Pracodawców w Polsce
W Polsce, Departament Rynku Pracy zaprosił do uczestnictwa w Europejskich Dniach
Pracodawców wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.
W organizację zaangażowało się 172 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
w całej Polsce.

Celem wydarzeń było wzmocnienie współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia
i lokalnymi pracodawcami, zwiększenie wiedzy pracodawców na temat usług oferowanych
przez urzędy pracy oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów na
wolne miejsca pracy.

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały ok. 400 wydarzeń
skierowanych do pracodawców, m.in. targi pracy, dni informacyjne, spotkania
z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne
konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty w siedzibie
pracodawców.
Urzędy pracy nawiązały kontakt z ok. 24 tys. pracodawców, spośród których ok. 17 tys.
wzięło udział w organizowanych wydarzeniach. Jest to jeden z najwyższych wskaźników
wśród państw, które wzięły udział w inicjatywie.
Rezultaty działań podjętych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w Polsce:

172
•zaangażowanych
urzędów pracy

1 129
•włączonych
w realizcję EDP
pracowników
urzędów pracy

417
•zorganizowanych
wydarzeń

24 067
•pracodawców,
z którymi
nawiązano
kontakt

Spośród szerokiej palety działań podejmowanych w ramach inicjatywy, wojewódzkie
i powiatowe urzędy pracy najczęściej organizowały konsultacje, wizyty oraz spotkania
z pracodawcami. W większości przypadków przybierały one formę indywidualnego kontaktu
z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy mieli możliwość uzyskać informacje oraz
pomoc zgodną z ich potrzebami.
Urzędy pracy organizowały również wydarzenia mające na celu pomoc pracodawcom
w znalezieniu odpowiednich pracowników na wolne miejsca pracy, tj. giełdy pracy oraz targi
pracy, zarówno o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym.
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Wiele urzędów pracy skoncentrowało swoje działania na promowaniu współpracy
pracodawców i publicznych służb zatrudnienia w zakresie dostosowywania kwalifikacji do
potrzeb pracodawców oraz możliwości wspierania pracodawców przez urzędy pracy w tym
obszarze.

Przykładowe wydarzenia organizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy:
DWUP Wałbrzych
(woj. dolnośląskie)

•Zajęcia grupowe dla młodzieży klas zawodowych kształcących się w
zawodach rzemieślniczych

PUP Biłgoraj
(woj. lubelskie)

•Spotkania partnerskie

PUP Gorzów Wielkopolski
(woj. lubuskie)

•Dni informacyjne dla pracodawców

PUP Kutno
(woj. łódzkie)

•Wizyty u lokalnych pracodawców „Szukasz talentów - wskaż
umiejętności”

WUP Kraków
(woj. małopolskie)

•Forum Rynku Pracy

PUP Mińsk Mazowiecki
(woj. mazowieckie)

•Konferencja „Rozwój kształcenia zawodowego - szansą pracodawców
na lokalnym rynku pracy”

PUP Opole
(woj. opolskie)

•Giełdy pracy

PUP Dębica
(woj. podkarpackie)

•Konferencja „Muzyczne potyczki w karierze i biznesie”

WUP Białystok
(woj. podlaskie)

•Konkurs „Organizacja ucząca się 2017”

PUP Nowy Dwór Gdański
(woj. pomorskie)

•Spotkanie z pracodawcami – praca dla więźniów

PUP Ruda Śląska
(woj. śląskie)

•Konferencja „Człowiek wobec zmiany na rynku pracy XXI wieku”

MUP Kielce
(woj. świętokrzyskie)

•Webinarium: Europejskie Dni Pracodawców – mentoring jako
narzędzie adaptacji i rozwoju pracowników młodej generacji

PUP Olecko

•Spotkanie informacyjne: Stawiam na pracę – szkolnictwo zawodowe a
potrzeby pracodawców

(woj. warmińsko - mazurskie)
PUP Oborniki
(woj. wielkopolskie)

•Konsultacje dla pracodawców

PUP w Policach
(woj. zachodniopomorskie)

•Gminne Targi pracy „Wiele dróg kariery, jeden początek”

Ponadto Departament Rynku Pracy podjął działania mające na celu promocję inicjatywy:
 podczas posiedzenia Rady Rynku Pracy, która odbyła się 29 listopada 2017 r.
przekazano informację na działań w ramach Europejskich Dni Pracodawców,
 wydarzenia organizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promowano
na stronach internetowych: www.mrpips.gov.pl oraz http://epsz.zielonalinia.gov.pl/.
Opracowano: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
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