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1. Potrzebujesz pomocy – zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Urząd w ramach pomocy osobom, które wróciły do Polski prowadzi działania,
które mają na celu ułatwienie powrotu na polski rynek pracy. Pomoc udzielana jest
w zakresie problemów związanych z adaptacją, metod planowania kariery
zawodowej

oraz

metod

poszukiwania

pracy

w

Polsce.

Podczas

spotkań

przedstawiane są równieŜ moŜliwości wykorzystania doświadczeń migracyjnych
po powrocie do kraju. Urząd udziela równieŜ informacji na temat aktualnie
działających na terenie województwa wielkopolskiego Agencji Zatrudnienia.

Poszukującym pracy Urząd oferuje:
1) moŜliwość uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach indywidualnych dla osób,
które powróciły do Polski z pracy za granicą,
2) moŜliwość uzyskania praktycznych porad jak szukać pracy w Polsce,
3) dostęp do informacji nt. aktualnie działających na terenie województwa
wielkopolskiego Agencji Zatrudnienia,
4) dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach takich jak Giełdy i Targi Pracy
5) kontakt z pracodawcami polskimi podczas Targów Pracy organizowanych
przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wydział ds. Pośrednictwa Pracy
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
Tel.: (61) 846 38 06 / 846 38 08
www.wup.poznan.pl
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane
placówki wojewódzkich urzędów pracy, które gromadzą i udostępniają informacje
o zawodach, rynku pracy, moŜliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz
pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:
1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz moŜliwościach szkolenia
i kształcenia,
b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowaniu

na

specjalistyczne

badania

psychologiczne

umoŜliwiające

wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku
szkolenia,
d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukujących pracy,
e) pomocy w łagodzeniu skutków restrukturyzacji firm w ramach programów
wsparcia dla pracowników zwalnianych grupowo,
2) pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności
na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji zawodowych skontaktuj się z:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
Tel.: (61) 846 38 52 / (61) 846 38 54
E-mail: ciipkz@wup.poznan.pl
www.wup.poznan.pl
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Gdzie szukać informacji na temat pomocy finansowej?

Szukając moŜliwości dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu
Społecznego w Wielkopolsce, naleŜy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu. Pierwsze kroki w zakresie procedur przygotowania wniosku pomagają
stawiać pracownicy Punktu Informacyjnego EFS, gdzie moŜna otrzymać informacje
na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki oraz zasad, na których moŜna starać się o środki unijne.

Punkt Informacyjny EFS
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
Tel. (61) 846 38 23
Fax: (61) 846 38 23
E-mail: infoefs@wup.poznan.pl
www.wup.poznan.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucja Pośrednicząca PO KL,
współpracuje z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego
w Wielkopolsce, do zadań których naleŜy m.in. prowadzenie szkoleń dla przyszłych
projektodawców lub dla Beneficjentów realizujących juŜ projekty w ramach PO KL,
organizacja spotkań informacyjnych, konferencji i seminariów promujących EFS.

PoniŜej przedstawiamy dane teleadresowe Regionalnych Ośrodków EFS na terenie
województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
Ul. Działyńskich 2/10
61-727 Poznań
Tel/Fax: (61) 223 29 76
E-mail: info_poznan@roefs.pl
www.poznan.roefs.pl
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Regionalny Ośrodek EFS w Pile
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oddział w Pile
Ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
Tel/Fax: (67) 215 54 34
E-mail: info_pila@roefs.pl
www.pila.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25,
62-800 Kalisz
Tel./Fax (62) 757 03 63, (62) 765 60 52
E-mail: roefs-kalisz@warp.org.pl
www.kalisz.roefs.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Koninie
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62 - 510 Konin
Tel. (63) 245 88 16
Fax. (63) 245 88 00
E-mai: info_konin@roefs.pl
www.konin.roefs.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
ul. Pl. J. Metziga 26/6
64-100 Leszno
Tel./Fax. (65) 520 78 86
E-mail: pisop@pisop.org.pl
www.leszno.roefs.pl
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2. Powiatowe Urzędy Pracy realizują zadania z zakresu promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy Powiatowe Urzędy Pracy oferują:
•

dostęp do ofert pracy pracodawców polskich

•

udział w Giełdzie Pracy

•

szkolenia

mające

na

celu

uzyskanie

lub

uzupełnienie

umiejętności

i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejętności poszukiwania
zatrudnienia
•

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubach Pracy

•

konsultacje w Punktach Doradztwa i Informacji Zawodowej

•

dotacje na działalność gospodarczą

Dane teleadresowe Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa
wielkopolskiego dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:
www.wup.poznan.pl
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Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
POWP jest działem Powiatowego Urzędu Pracy i świadczy bezpłatne usługi
w zakresie:
• informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm,
• organizowania prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa,
• prowadzenia czytelni publikacji dotyczących prawa gospodarczego, finansów,
rachunkowości, podatków, ekonomii, marketingu i zarządzania, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych. Czytelnia udostępnia równieŜ fachowe czasopisma
i prasę codzienną.

Poza działalnością informacyjno-doradczą z dziedziny przedsiębiorczości
Ośrodek, jako dział Powiatowego Urzędu Pracy, prowadzi otwarte pośrednictwo
pracy w formie tzw. „Sklepiku z ofertami pracy".

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości:
Stary Rynek 52 B
61 - 772 Poznań
Tel./Fax (61) 853 21 86
Tel. (61) 853 22 04 - oferty pracy
E-mail: info@powp.poznan.pl
www.powp.poznan.pl

7

I.

Prywatni inwestorzy

Według badania Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2007, przeprowadzonego
przez Ernst & Young, Polska zajmuje 7 pozycję na świecie pod względem
atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. Polska jest niekwestionowanym liderem
wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Centrum Obsługi Inwestora

Podstawowym celem COI jest wywieranie realnego wpływu na rozwój
gospodarczy Wielkopolski, promowanie regionu, jako miejsca atrakcyjnego
inwestycyjnie, obsługa projektów inwestycyjnych napływających do regionu
za pośrednictwem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
prowadzenie baz danych terenów, obiektów inwestycyjnych i przedsiębiorstw,
a takŜe zachęcanie zagranicznych inwestorów do ulokowania swoich środków na
terenie województwa wielkopolskiego.
COI funkcjonuje w sieci regionalnych placówek stworzonej przez PAIiIZ,
która koordynuje działanie całej sieci, zapewnia przepływ informacji, organizuje
szkolenia i współdziała przy przedsięwzięciach promocyjnych.

Więcej informacji na stronach:
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
www.sgipw.wlkp.pl

Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
www.warp.org.pl
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Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
Na terenie województwa wielkopolskiego nie została utworzona Ŝadna
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Funkcjonują natomiast podstrefy Kamiennogórskiej
SSE (Ostrów Wielkopolski), Kostrzyńsko – Słubickiej SSE (ChodzieŜ, Swarzędz,
Poznań),

Łódzkiej

SSE

(Nowe

Skalmierzyce,

Koło,

Turek

i

Ostrzeszów)

i Wałbrzyskiej SSE „Invest Park” (Krotoszyn, Śrem, Leszno i Września).
W ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie
Podstrefy Swarzędz Brytyjska firma R. Twining and Company utworzy 240 nowych
miejsc pracy w nowoczesnej mieszalni i pakowalni herbaty. Rozpoczęcie inwestycji
zaplanowano na luty 2010 roku, a zakończenie do 30 czerwca 2012 roku, a sama
inwestycja pochłonie co najmniej 150 mln. zł.

Inne Strefy inwestycji w Województwie Wielkopolskim:
•

„Tania Energia” – Strefa Inwestycji w Koninie obejmująca 136 ha
terenów
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
Urzędu Miejskiego w Koninie
Plac Wolności 1,
62-500 Konin
Tel. (63) 240 11 11
Fax. (63) 242 99 20
www.konin.pl

•

Park Inwestycyjny – Śrem – obejmujący teren 34 ha
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
Urzędu Miejskiego w Śremie
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem, Polska
Tel. (61) 28 35 225 wew. 116
Fax +48 61 28 35 337
www.srem.pl
e-mail: umiejski@srem.pl
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•

Wielkopolskie Centrum Logistyczne k/Konina
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin - Stare Miasto S.A.
ul. Spółdzielców 8 ,
62-510 Konin
Tel./Fax +48 63 245 48 75
E-mail: office@wcl.pl
www.wcl.pl

•

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego Poznań Sp. z o. o.
ul. Rabowicka 6,
62-020 Swarzędz - Jasin
Tel. 0048 61 89 75 300,
Fax. 0048 61 81 81 389
E-mail : office@clip-group.com
www.clip-group.com

•

Park Przemysłowy LUBOŃ – stanowiący ponad 15 000 m2 powierzchni
magazynowych i produkcyjnych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
Zakładów Chemicznych LUBOŃ sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń
www.lubon.com.pl
Patryk Szymański
Tel. +48 61 8900 130 / +48 607 321 757

•

Nickel Technology Park Poznań – obejmujący teren 33 ha
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62 002 Suchy Las
Tel. (61) 65 85 499
Fax: (61) 65 85 498
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www.ntpp.pl
biuro@ntpp.pl
•

ProLogis
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:
www.prologiseurope.com

Więcej informacji nt. inwestycji w Województwie Wielkopolskim znajduje się
na stronach:
www.wielkopolska-region.pl
www.sgipw.wlkp.pl
www.umww.pl

Największe zagraniczne kompanie na wielkopolskim rynku:
•

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

•

Grupa Eurocash S.A.

•

MAN Bus Sp. z o.o.

•

Beiersdorf AG

•

Volkswagen

•

Hochland

•

GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

•

Wrigley Company

•

Exide

•

Bridgestone/Firestone

•

Kimball Electronics Group

•

Matsushita

•

Nestle

•

Philips Lightening Poland S.A.

•

Unilever
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II.

Projekt Wielkopolska Sieć Innowacji

Zadaniem

Wielkopolskiej

Sieci

Innowacji

(WSI)

jest

podnoszenie

innowacyjności regionu poprzez skoordynowanie działań, zapewnienie wysokiej
jakości usług oraz stałe doskonalenie kadr regionalnych Instytucji Wsparcia (IW) –
członków Sieci.
Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Instytucje Wsparcia oraz stała
współpraca i wymiana informacji między nimi ma na celu stworzenie przyjaznego
środowiska dla działalności wielkopolskich przedsiębiorstw.
Wielkopolska Sieć Innowacji jest projektem realizującym cele Regionalnej Strategii
Innowacji dla Wielkopolski.

Cele projektu WSI:
•

rozwój kultury innowacyjnej wśród instytucji wspierających rozwój innowacyjny
regionu, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw,

•

pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu będącymi
członkami WSI oraz jednostkami samorządu terytorialnego,

•

prezentacja oferty dotyczącej wspierania przedsiębiorczości oraz terenów
inwestycyjnych wielkopolskich gmin,

•

rozwijanie umiejętności kadr Instytucji Wsparcia w zakresie świadczenia
specjalistycznych usług innowacyjnych oraz wzrost wykorzystania tych usług
przez wielkopolskich przedsiębiorców.

Wielkopolska Sieć Innowacji skupia Instytucje Wsparcia świadczące na rzecz
wielkopolskich przedsiębiorstw następujące usługi:
•

informacyjne,

•

szkoleniowe,

•

doradcze,
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•

pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy z partnerami gospodarczymi
sektorem

B+R

(jednostki

badawczo-

rozwojowe)

oraz

instytucjami

finansowymi,
•

specjalistyczne.

www.innowacyjna-wielkopolska.pl

Lider projektu - Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Park oferuje szeroką gamę usług doradczych i innowacyjnych związanych
z działalnością innowacyjną i transferem technologii.
Park to miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej
przedsiębiorczości. Głównym zadaniem Parku jest przybliŜenie wyników badań
naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu
Wielkopolski. Do zadań parku technologicznego naleŜy równieŜ tworzenie nowych
technologii

lub

ulepszanie

istniejących

na

podstawie

prowadzonych

prac

technologicznych i prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne
wyposaŜenie Parku. Ponadto jego zadaniem jest wspieranie procesu transferu
technologii i promocja szeroko rozumianej innowacyjności. Park moŜna i naleŜy
traktować takŜe jako inkubator wspomagający powstawanie i rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.

Inqbator technologiczny powstał w ramach poznańskiego parku naukowotechnologicznego fundacji UAM. Celem Inqbatora jest stworzenie jak najlepszych
warunków rozwoju dla firm prowadzących działalność innowacyjną.

Oprócz powierzchni biurowej, inkubowanym przedsiębiorstwom oferowane jest
wsparcie w postaci doradztwa prawnego, patentowego, finansowego, księgowego,
marketingowego i technologicznego.
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Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. RubieŜ 46
61-612 Poznań
tel.: (61) 8279 742
fax: (61) 8279 741
e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl

www.ppnt.poznan.pl
www.inqbator.pl
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