
 

 
Projekt "Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych" jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program konferencji 
„Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy – nowy rynek usług,  szansą dla agencji 

zatrudnienia i organizacji pozarządowych”. 
 
Miejsce konferencji: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60 (przy ul. Grabiszyńskiej) Wrocław  
Data: 29 stycznia 2015 r. godz. 10.00 
 

9:30 Rejestracja uczestników 

10:00 Powitanie i otwarcie konferencji 

10:10 – 10:30 Zlecanie usług aktywizacji zawodowej jako przejaw współpracy międzysektorowej. Szanse dla 
agencji zatrudnienia i organizacji pozarządowych. 

Wprowadzenie (inspiracje zagraniczne, kontraktowanie usług zatrudnieniowych na poziomie 
powiatu i województwa w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia) 

Piotr Kuźniak, Prezes Zarządu Fundacja Imago 

10:30 – 10:50 „Opolski model kontraktacji usług rynku pracy” – doświadczenia w realizacji kontraktów we 
współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. 

Maciej Kalski, koordynator projektu, Bit Polska Sp. z o.o. 

10:50 – 11:20 

 

Praktyczne doświadczeń agencji zatrudnienia jako realizatora kontraktu doprowadzenia do 
zatrudnienia. 

Małgorzata Jędrzejewska, właścicielka agencji zatrudnienia Personalne Doradztwo Biznesowe 

11:20 – 11:35 Przerwa 

11:35 – 13:30 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli kluczowych aktorów kontraktowania, tj. publicznych 
służb zatrudnienia i niepublicznych instytucji rynku pracy.  

Tematyka dyskusji: Kontraktowanie a zadania publicznych służb zatrudnienia, możliwości 
kontraktowania w ramach polskiego ustawodawstwa, potencjał niepublicznych instytucji do 
pełnienia roli operatorów kontraktów, wyzwania i zagrożenia związane z udziałem w kontraktach, 
współpraca publicznych i niepublicznych instytucji przy realizacji kontraktów, dotychczasowe 
doświadczenia w Polsce. 

Lista ekspertów w panelu:  

 Pani Irena Balikowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, 

 Pani Małgorzata Jędrzejewska, właścicielka  agencji zatrudnienia Personalne Doradztwo 
Biznesowe 

 Pan Piotr Kuźniak, Prezes Fundacji Imago 

 Pani Mariola Stanisławczyk Kierownik Centrum Projektów Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, realizator kontraktu w pilotażu MPIPS Partnerstwo dla Pracy na Dolnym 
Śląsku. 

 Pan Tadeusz Zieliński, Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Moderacja: Marcin Krzyżanowski, Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Imago 

13:30 – 14:00 Sesja pytań i dyskusja z uczestnikami konferencji. 

14:00 – 15:00 Lunch i sesja kuluarowa. 

 


