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„Wsparcie regionalne dla dolnośląskich MŚP” 

Wydarzenie realizowane w ramach EURES-TriRegio podczas Europejskich Dni Pracodawców 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wraz z Dolnośląskimi Pracodawcami – regionalnym związkiem pracodawców 

Konfederacji Lewiatan, będącym jednym z partnerów EURES-TriRegio zapraszają Państwa na dni doradcze 

organizowane  w ramach Europejskich Dni Pracodawców.  

Spotkania adresowane do pracodawców będą miały na celu udzielenie odpowiedzi na nurtujące pracodawców 

pytania w obszarach wskazanych do doradztwa grupowego oraz w trakcie spotkań indywidualnych.  

W trakcie dni doradczych będzie możliwość skorzystania z porad indywidualnych pracowników: Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskich Pracodawców. 

Organizatorem wydarzenia jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Partnerem wydarzenia są: Dolnośląscy Pracodawcy 

– regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, będący jednym z partnerów EURES-TriRegio. 
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Doradztwo grupowe: 
10:00 – 14:30 

BLOK I 
10:00 – 10:45 

BLOK II 
11:00 – 11:45 

BLOK III 
12:00 – 12:45 

BLOK IV 
13:00 – 14:30 

   
Temat: Współpraca MŚP z agencjami 
zatrudnienia. 
 
1) Bezpieczna współpraca MŚP z agencją 

zatrudnienia. 
 
 
2) Wspieranie zatrudnienia i rozwój 

kompetencji pracowników sektora MŚP 
przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł 
finansowania w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 
 
Prowadzący: 
Beata Bartłomiejczyk - Pyka - Wydział Rynku 
Pracy DWUP 
Joanna Rochowiak - Wydział Rynku Pracy 
DWUP 
Anna Piznal - Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
Paweł Płocheć -  Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
 
 

Temat: Skąd wziąć środki na doskonalenie 
zawodowe pracowników? Doskonalenie i 
przekwalifikowywanie pracowników 
sposobem na zwiększenie efektywności 
firmy. 
 
1) Środki dostępne w ramach PO WER 2014-

2020 - ,,Pożyczki na kształcenie”  
2) Środki dostępne w  ramach RPO WD 

2014-2020 (działania 8.6 i 10.4 F)   
i KFS 

 
 
 
 
Prowadzący:  
Katarzyna Kiek - Dolnośląscy Pracodawcy  
 

Temat: „Firma to Ludzie, Ludzie to 
firma” – usługi DWUP w zakresie 
pomocy we wspieraniu rozwoju 
zawodowego pracodawcy i jego 
pracowników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prowadzący: 
Aleksandra Jabłońska - Centrum   
Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej DWUP 
Agata Kaziuk - Centrum   Informacji                     
i Planowania Kariery Zawodowej DWUP 
Małgorzata Wojtkowiak - Jakacka -   
Dyrektor Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu  
 
 
 
  

Temat:  Zakres kontroli i najczęstsze 
uchybienia stwierdzane podczas 
kontroli PIP i ZUS / e-składki. 
 
Wrocław: 
1) Zakres kontroli i najczęstsze 

uchybienia stwierdzane podczas 
kontroli PIP; 

2) e-składka – Nowy wymiar rozliczeń z 
ZUS; 

Wałbrzych: 
1) Zakres kontroli i najczęstsze 

uchybienia stwierdzane podczas 
kontroli PIP; 

2) Zakres kontroli i najczęstsze 
uchybienia stwierdzane podczas 
kontroli ZUS; 

 
Prowadzący: 
Paulina Latusek -  Państwowa Inspekcja 
Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we 
Wrocławiu 
Anna Boniecka - Wydział Rozliczeń Kont 
Płatników Składek 
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Doradztwo indywidualne: 

10:00 – 13:00 

 EURES DWUP Wydział Informacji i Pomocy Technicznej DWUP 

 Wydział FGŚP DWUP
 CIiPKZ DWUP

   
Informacja o usługach w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i 

informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach 

członkowskich UE i EFTA, skierowane do poszukujących pracy, 

zainteresowanych wyjazdem do innego państwa 

członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, 

którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego 

państwa członkowskiego UE lub EFTA. 

Doradcy: 

Joanna Cecka, Marta Łyko 

 

Wydział Informacji i Pomocy Technicznej DWUP (stoisko tylko 

20.11.2017 r. we Wrocławiu) - Informacje nt. wsparcia dla MŚP 

przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

DWUP (stoisko tylko 20.11.2017 r. we Wrocławiu) – Informacje w 

zakresie zasad ubiegania się o wypłatę zaległych wynagrodzeń i 

innych świadczeń pracowniczych ze środków  Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji,  gdy sąd 

restrukturyzacyjny wyda postanowienie o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego pracodawcy. 

Doradca:  

Zbigniew Ratajczak -  Wydział Informacji i Pomocy 

Technicznej (DWUP) 

Dominika Folgier -  FGŚP (DWUP) 

Informacje o świadczonych przez Centra usługach poradnictwa 

zawodowego, w tym nt. oferty kierowanej do pracodawców w 

zakresie wspierania rozwoju zawodowego pracodawców oraz ich 

pracowników. Ponadto, możliwość uzyskania informacji o 

zmianach planowanych od 2018 r. przy zatrudnianiu 

cudzoziemców. 

Doradcy: 

Małgorzata Sosnowicz, Lidia Wiśniewska 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Państwowa Inspekcja Pracy  Dolnośląscy Pracodawcy

 

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 

i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy 

wymiaru składek. Zakres kontroli i najczęstsze uchybienia 

stwierdzane podczas kontroli ZUS; 

Eksperci ZUS  

 

 

Egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne 

i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, 

zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i 

poszanowania prawa pracy. 

Doradca:  

Agnieszka Czajkowska 

 

Metody oraz źródła pozyskiwania funduszy na rozwój 

innowacji w przedsiębiorstwie. 

 

Doradca: 

Agnieszka Humen - Kłyza 
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Zapraszamy serdecznie – miejsce i termin: 

20 listopada 2017r. od godz. 10.00,  filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54 

sala konferencyjna III p. (bloki informacyjne), hol na parterze (indywidualne konsultacje) 

21 listopada 2017r. od godz. 10.00 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju, ul. Szczawieńska 2 (bud. T-Park) 

Zgłoszenia: 

Warunkiem udziału w doradztwie grupowym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: WYPEŁNIJ FORMULARZ  

Udział w doradztwie indywidualnym nie wymaga przesyłania zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia: 15 listopada 2017r. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!  

Więcej informacji pod numerem: 

71 39 74 252 lub pod adresem mailowym: marzena.nec@dwup.pl 

EURES - TriRegio: 

Partnerstwo EURES-TriRegio składa się z przedstawicieli służb  zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, 

Czech i Saksonii. Celem funkcjonowania partnerstwa jest kształtowanie regionu przygranicznego poprzez wspieranie rozwoju wspólnego rynku 

pracy. W ramach partnerstwa podejmowane są działania na rzecz integracji rynków pracy i edukacji w Trójkącie Państw. Usługi świadczone 

przez doradców EURES i innych pracowników organizacji członkowskich Partnerstwa to przede wszystkim:  udostępnianie i wymiana informacji, 

doradztwo w celu zatrudniania pracowników transgranicznych bądź siły roboczej z sąsiadujących państw członkowskich.  

 

Spotkanie jest współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania 

szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi 

https://goo.gl/forms/sxjCBi1AMxzSvqLB3
http://ec.europa.eu/social/easi

