
 

                                             
   

Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji 

i integracji społecznej” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowany 

przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska. 
 

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI ZATRUDNIAJĄCYMI MIGRANTÓW I ŚRODOWISKAMI ZRZESZAJĄCYMI 

PRACODAWCÓW 

Termin: 11.04.2019 (czwartek) 

11:00 – 12:30 

Wizyta uczestników na III Olsztyńskich Targach Pracy organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.  

Miejsce: Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, ul. Żołnierska 15  

Uczestnicy projektu zapoznają się z ofertami pracy lokalnych pracodawców i agencji zatrudnienia oraz 

wezmą udział w zajęciach i warsztatach grupowych z zakresu rynku pracy. 

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI 1 

Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie,  

ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn 

13:00 – 13:15 

Rejestracja uczestników spotkania 

Kawa powitalna z poczęstunkiem 

13:15 –  13:25 

Powitanie uczestników  

Przedstawiciel  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Agata Czechowska – Ekspert ds. współpracy z pracodawcami 

Ireneusz Smolec – Doradca ds. integracji 

13:25 – 13:50 

Procedury legalizacji pobytu cudzoziemca na terenie RP oraz warunki uzyskania przez cudzoziemca 

zezwolenia na pracę.  

Przedstawiciel  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

13:50 – 14:10 

Przedstawienie aspektów prawnych związanych z polskim rynkiem pracy dla cudzoziemców. 

Mec. Karol Kakowski   

14:10 – 14:20 

Praca w Polsce z perspektywy pracownika cudzoziemca.  

Hanna Vasylevska 

14:20 – 15:00 
POCZĘSTUNEK WIELOKULTUROWY 

PRZERWA KAWOWA 

15:00 – 15:10 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - wady i zalety samozatrudnienia.  

Vadym Vasylevski 

15:10 – 15:25 

Prezentacja działań projektu, z których mogliby skorzystać pracownicy pracodawców obecnych na 

spotkaniu (kursy języka polskiego; pomoc prawnika w legalizacji pobytu, wsparcie doradcy 

zawodowego, świetlica i zajęcia wyrównawcze dla dzieci, turnus integracyjny).  

Ireneusz Smolec – doradca ds. integracji 

Współpraca z pracodawcami w ramach działań oferowanych przez projekt: 

 wsparcie firm w procesach rekrutacji obcokrajowców, 

 pomoc prawna w legalizacji lub przedłużaniu ważności pobytu 

 porady online dla pracodawców.  

Agata Czechowska – Doradca zawodowy /  Ekspert ds. współpracy z pracodawcami 

15:25 – 16:00 

Prezentacja warunków pracy w przedsiębiorstwach, wymiana doświadczeń, dyskusja. 

Przedstawiciele firm uczestniczący w spotkaniu 

 


