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Jesteś pracodawcą? Zatrudniasz lub planujesz zatrudnienie obcokrajowców? Szukasz informacji o 

wdrożeniu przepisów RODO w dziale HR? Chcesz skutecznie ograniczyć rotację pracowników? 

To wydarzenie jest dla Ciebie! 

W jednym miejscu, w jednym czasie przedstawiciele najważniejszych instytucji  

zajmujących się tematyką zatrudniania przedstawią  

najważniejsze, aktualne  informacje z tego zakresu  oraz odpowiedzą na Twoje pytania. 

Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają na III Transgraniczne Forum Rynku Pracy  

pn. „Jak pozyskać i utrzymać pracownika - coraz większe wyzwanie dla firm.  

Problemy obecnego rynku pracy” 

 
Obecny rynek pracownika to duże wyzwanie dla pracodawców, którzy zmagają się z rosnącym problem znalezienia 

wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymaniem już zatrudnionych. 

 Jak podają statystyki - 60 % firm polskich ma problemy związane z brakami kadrowymi.  Podobny trend obserwowany jest u 

naszych sąsiadów -  w Czechach i Niemczech.  

 

Dolnośląscy Pracodawcy odpowiadając na potrzeby pracodawców, po raz trzeci podjęli się, we współpracy z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy, organizacji Transgranicznego Forum  Rynku Pracy.  

 

- Problemy obecnego rynku pracy należy analizowad szerzej niż tylko w kontekście  problemów przedsiębiorców. Gospodarka jest 

systemem naczyo połączonych, co oznacza, że problemy jednego jej ogniwa implikują kolejne. Ważne, by wspólnie zastanowid się 

i rozmawiad o potrzebach dolnośląskiego i transgranicznego rynku pracy i podejmowad wszelkie działania, które poprawią 

sytuację gospodarczą regionu - mówi prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – Artur Mazurkiewicz.  

- Taką właśnie formułę, umożliwiającą dialog, przyjęliśmy i kontynuujemy przy trzeciej edycji wydarzenia. Jej tematyka porusza 

problemy sygnalizowane nam przez przedsiębiorców, jak np. kłopoty z zatrudnieniem, na które odpowiedzią mogą byd  migracje 

pracowników czy skuteczne ograniczenie rotacji kadr. Statystyki niepokoją - wg danych  z marca tego roku na 1 zgłoszone wolne 

miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,7 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. Poruszony zostanie również aspekt wdrożenia 

przepisów europejskiego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) w działach HR,  które nakłada na przedsiębiorców 

nowe, kolejne obowiązki.  Warto zwrócid uwagę na to, że swoją wiedzą ekspercką podzielą się z uczestnikami przedstawiciele 
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Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe, Rödl&Partner, Lean Management 

Consulting Group, GROWTON Group - dodaje. 

 

III Transgraniczne Forum Rynku Pracy poświęcone będzie wyzwaniu, przed jakim stoją obecnie przedsiębiorcy, a jakim jest  
pozyskanie i utrzymanie pracownika. Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół aktualnych problemów rynku pracy. Odbędzie 
się ono 22 maja 2018 roku, we Wrocławiu.  W trakcie forum będzie możliwośd skorzystania z porad indywidualnych doradców 
EURES oraz Dolnośląskich Pracodawców. 
Organizatorem wydarzenia są Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, będący jednymi z partnerów EURES-TriRegio.  

 

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 

 

Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. 

 
Dolnośląscy Pracodawcy, 

regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan 
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