Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Nazwa wydarzenia
1) Spotkanie – konferencja: „Mobilności pracowników na rynku pracy”
Data wydarzenia
5 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Przedstawienie możliwości zwiększenia mobilności na rynku pracy.
Opis wydarzenia
W ramach spotkania-konferencji przedstawimy:
 prezentację możliwości zatrudnienia cudzoziemców będących obywatelami UE za
pośrednictwem sieci EPSZ w ramach EURES
 prezentację możliwości zatrudnienia cudzoziemców z poza UE w oparciu o zezwolenia na
pracę sezonową i oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wydawane przez
Starostę.

Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
Informacja będzie zamieszczona w aktualnościach na stronie PUP
pupgniezno@gniezno.praca.gov.pl

Nazwa wydarzenia
2) Szkolenie: „Praca na własny rachunek”
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Przedstawienie młodym przedsiębiorcom obowiązków jakie na nich spoczywają wobec ZUS, US
i PUP.
Opis wydarzenia
Szkolenie skierowane jest dla osób z powiatu gnieźnieńskiego, które chcą podjąć działalność
gospodarczą. Zakres szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie dotacji i umowy zawieranej
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z Powiatowym Urzędem Pracy, rejestracje i obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
zasady rozliczania i terminowego regulowania zobowiązań z Urzędem Skarbowym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów: PUP, ZUS i US.
Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie.

Nazwa wydarzenia
3) Konsultacje dla pracodawców: „ZUS, US i PUP dla pracodawcy”
Data wydarzenia
5 - 9 listopada 2018 r.
Cel wydarzeni:
Konsultacje pracowników ZUS, US i PUP dla pracodawców w zakresie obowiązków publicznoprawnych
Opis wydarzenia
W ramach punktu Konsultacyjno-Doradczego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
odbędą się indywidualne spotkania pracowników ZUS i US z pracodawcami, którzy będą
zainteresowani tą usługą.
W tych dniach pracownicy PUP – doradcy klienta włączą się do inicjatywy EPSZ i będą prowadzić
dodatkowe porady z zakresu instrumentów rynku pracy dla zainteresowanych pracodawców.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
Informacja będzie zamieszczona w aktualnościach na stronie PUP:
pupgniezno@gniezno.praca.gov.pl
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