Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Organizator
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Nazwa wydarzenia
1) Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia
Data wydarzenia
9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwiązań jakie przewiduje znowelizowana
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Urzędu Pracy m.st.
Warszawy dostarczą bieżących informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy
zatrudnianiu osób bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach
dotyczących zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, a także organizacji staży i przygotowania zawodowego dorosłych.
Zaprezentowane zostaną również narzędzia pozwalające na podniesienie lub zmianę kwalifikacji
zawodowych wybranych grup pracowników m.in. finansowanie szkoleń i studiów
podyplomowych, a także perspektywy związane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób
niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Opis wydarzenia
Spotkanie odbędzie się w CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA.
Prezentowane zagadnienia są niezbędnym kompendium wiedzy dla właścicieli firm, kadry
zarządzającej, przedstawicieli działów Kadr/HR w zakresie możliwości współpracy z publicznymi
służbami zatrudnienia.

Nazwa wydarzenia
2) Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia:
Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwiązań jakie przewiduje znowelizowana
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Urzędu Pracy m.st.
Warszawy dostarczą bieżących informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy
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zatrudnianiu osób bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach
dotyczących zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, a także organizacji staży i przygotowania zawodowego dorosłych.
Zaprezentowane zostaną również narzędzia pozwalające na podniesienie lub zmianę
kwalifikacji zawodowych wybranych grup pracowników m.in. finansowanie szkoleń i studiów
podyplomowych, a także perspektywy związane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób
niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Opis wydarzenia
Spotkanie odbędzie się we Francusko–Polskiej Izbie Gospodarczej.
Prezentowane zagadnienia są niezbędnym kompendium wiedzy dla właścicieli firm, kadry
zarządzającej, przedstawicieli działów Kadr/HR w zakresie możliwości współpracy z publicznymi
służbami zatrudnienia.
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