Realizacja Europejskich Dni Pracodawców
organizowanych z inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
w dniach 5 – 16 listopada 2018 r.

Wprowadzenie
Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowała trzecie 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 5 – 9 listopada 2018 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 2018:

Odbyły się
5 – 9 listopada 2018r.
w wielu państwach UE
W Polsce wydłużono termin
i EDP odbyły się
5 – 16 listopada 2018 r.

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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I. Europejskie Dni Pracodawców w Europie
Na poziomie europejskim wydarzenie zostało włączone w Europejski Tydzień
Umiejętności Zawodowych, a EDP 2018 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.

Publiczne Służby Zatrudnienia w Europie zorganizowały szereg działań na rzecz
pracodawców, m.in. konferencje, targi pracy, seminaria, bezpośrednie spotkania
z pracodawcami, warsztaty, szkolenia, a także konsultacje z pracodawcami.

II. Europejskie Dni Pracodawców w Polsce
W Polsce, Europejskie Dni Pracodawców odbyły się w dniach 5 – 16 listopada
2018 r. Departament Rynku Pracy zaprosił do uczestnictwa wszystkie wojewódzkie
i powiatowe urzędy pracy.
W organizację zaangażowało się 195 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
o 23 urzędy więcej niż w roku poprzednim. Grupą docelową byli przede wszystkim lokalni
pracodawcy, w tym m.in.: małe i średnie przedsiębiorstwa.

Celem wydarzeń było, przede wszystkim, wzmocnienie współpracy PSZ z pracodawcami,
podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, m.in. w zakresie
dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb
pracodawców, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także
pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały szereg wydarzeń
skierowanych do pracodawców, m.in: dni informacyjne, konferencje, seminaria, panele
dyskusyjne, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach, wizyty oraz spotkania z
pracodawcami. W większości przypadków przybierały one formę indywidualnego kontaktu z
konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy mieli możliwość uzyskać informacje oraz
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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 i targi pracy, czy spotkania rekrutacyjne.
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.
Ogółem zorganizowano ok. 811 wydarzeń w całej Polsce – dwukrotnie więcej niż
w 2017 roku. Urzędy pracy nawiązały kontakt z ok. 13 600 pracodawcami, spośród
których niemal 9 000 wzięło udział w organizowanych wydarzeniach.
Podsumowując, w Europejskich Dniach Pracy udział wzięło ok. 31 000 osób:
bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, a jednym z rezultatów było pozyskanie
ponad 5 000 miejsc ofert pracy (wakatów).
Rezultaty działań podjętych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w Polsce:
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III. Wybrane wydarzenia organizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawców
w Polsce

Śniadanie dla pracodawców w MRPiPS
14 listopada 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na
zaproszenie Ministra Stanisława Szweda, spotkali się przedstawiciele organizacji
pracodawców, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.
Celem spotkania było zainicjowanie dyskusji na temat obszarów współpracy
publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, w celu zapewnienia pracodawcom
efektywnych usług dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności w zakresie
efektywniejszego wykorzystywania dostępnych zasobów siły roboczej, a także
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dostosowywania kwalifikacji osób poszukujących pracy i pracowników do potrzeb
współczesnego rynku pracy.

Podczas dyskusji omawiano również możliwości wspierania pracodawców przez
urzędy pracy w sytuacji rosnących niedoborów na rynku pracy i coraz większymi trudnościami
w rekrutowaniu odpowiedniej kadry, a także przyszłe wyzwania jakie mogą stać przez
pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia w obliczu ewentualnego załamania
gospodarczego. Uczestnicy spotkania podkreślali, że współpraca pracodawców i urzędów
pracy jest kluczowa dla efektywnego reagowania na zmiany zachodzące na polskim rynku
pracy.

Seminarium dla polskich pracodawców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu
W województwie opolskim do Europejskich Dni Pracodawców przystąpiło pięć
urzędów tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz powiatowe urzędy pracy w Kędzierzynie
Koźlu, Krapkowicach, Nysie i Opolu. Poszczególne instytucje przygotowały różnorodne oferty
dla pracodawców m.in. seminarium i spotkanie informacyjne, giełdy pracy czy spotkania
rekrutacyjne w ramach tygodnia branży produkcyjnej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zorganizował seminarium dla polskich
pracodawców, które odbyło się 9 listopada 2018 r. w Opolu. Celem wydarzenia było przede
wszystkim wzmocnienie współpracy PSZ z pracodawcami, podniesienie wiedzy pracodawców
w zakresie usług oferowanych przez urzędy pracy, a także kreowanie pozytywnego
i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy.
Pracodawcom zaprezentowano zagadnienia dotyczące usług świadczonych w ramach
sieci EURES, możliwości korzystania z usług OHP, zasad kontroli prowadzonych przez
4

Państwową Inspekcję Pracy oraz legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele 30 lokalnych firm.

Do udziału w seminarium zaproszono również Opolską Wojewódzką Komendę OHP,
Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, których
przedstawiciele wygłosili prezentacje oraz służyli pomocą w trakcie indywidualnych
konsultacji.
O potrzebie organizacji tego typu spotkań świadczy liczba pytań i problemów jakie
poruszali pracodawcy. Braki odczuwalne na rynku pracy i poszukiwanie pracowników za
granicą stwarza wiele trudności. Z pomocą pracodawcom przychodzą zarówno urzędy pracy
jak i Ochotnicze Hufce Pracy oferując usługi pośrednictwa pracy. Tym, przedsiębiorcom,
którzy szukają pracowników poza krajami Unii Europejskiej w podejmowaniu właściwych
kroków pomagają zarówno Straż Graniczna jak Państwowa Inspekcja Pracy służąc radami
m.in. podczas tego typu wydarzeń.

Spotkanie dla pracodawców z lokalnego rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Elblągu
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 2018
i jednocześnie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, zorganizował
spotkanie dla pracodawców z lokalnego rynku pracy. Spotkanie, które odbyło się 6 listopada
2018 r., miało na celu promocję kształcenia zawodowego i przekazanie informacji na temat
zmian organizacyjnych w kształceniu zawodowym.
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Podczas spotkania odbył się również wykład Pani dr Danuty Oleksiak – Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
pt. „Szkoła zawodowa dla pracodawcy i z pracodawcą – kierunki zmian organizacyjnych
w kształceniu zawodowym”. Pani Oleksiak zaprezentowała uczestnikom spotkania kierunki
zmian w szkolnictwie zawodowym oraz rolę pracodawców w procesie kształcenia
zawodowego.
Uczestnicy mogli również pogłębić wiedzę z zakresu działalności urzędu pracy
i wysłuchać informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Forum Rynku Pracy w Małopolsce
Jakich umiejętności szukają pracodawcy u pracowników, czy szkoły kształcą młodych
w oparciu o potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorców, a także jak instytucje rynku pracy mogą
wesprzeć firmy w szukaniu odpowiednich kadr oraz podnoszeniu ich kwalifikacji – to tylko
niektóre z tematów, które zostały omówione podczas Forum Rynku Pracy, organizowanych
po raz kolejny w przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w dniach 6, 7 oraz 8 listopada
2018 r., odpowiednio w Nowym Sączu, Krakowie i Tarnowie.
Celem spotkań było przedyskutowanie w gronie pracodawców oraz instytucji rynku
pracy i edukacji najbardziej istotnych kwestii dotyczących zatrudnienia i podnoszenia
kwalifikacji pracowników w Małopolsce. W tym kontekście Forum było również okazją do
zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w regionie oraz dało
możliwość jasnego sprecyzowania oczekiwań pracodawców wobec instytucji rynku pracy
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i edukacji, a z drugiej strony pozwoliło określić obszary wsparcia oferowanego pracodawcom
i pracownikom przez instytucje publiczne.
W ramach Forum poruszono tematykę m.in. badań rynku w obszarze poszczególnych
branż, zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje branżowe, propagowania
dobrych praktyk i realizacją strategii w obszarze uczenia się przez całe życie, popytu i podaży
na pracowników w danej branży, finansowania procesów związanych z nabywaniem
kwalifikacji i podnoszeniem kompetencji zawodowych.

Forum Rynku Pracy w Nowym Sączu było poświęcone problematyce wspierającej
branżę produkcji przemysłowej, głównie w zakresie pozyskiwania kompetentnej,
wykwalifikowanej kadry. W Krakowie i Tarnowie skupiono się na branży budowlanej.
Zaproszeni na spotkanie przedsiębiorcy – jako pierwsi w Polsce – mieli okazję zapoznać się
z prognozami zapotrzebowania na specjalności w branży budowlanej, wynikającymi
z najnowszej edycji ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”.
Pracodawcy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem
pracowników o poszukiwanych przez nich kwalifikacjach. Opowiadali o współpracy ze
szkołami, których celem jest kształcenie w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy.
W spotkaniach wzięło udział łącznie 87 osób.

Opracowano: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
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