
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | ul. Podwale Przedmiejskie 30 | 80-824 Gdańsk  

tel. 58 32 61 801 | wup@wup.gdansk.pl | wup.gdansk.pl 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego zaprasza na 

VI Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy  UMIEJĘTNOŚCI DLA RYNKU PRACY 

 30.11.2022 r., w godz. 10.30-13.30, w sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego 

 1.12.2022 r., w godz. 09.30-11.30, online na żywo na YouTube i Facebook WUP w Gdańsku 

 

Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy w Gdańsku to coroczne wydarzenie, podczas 

którego dzielimy się z Państwem wiedzą na temat tego co aktualne i ważne dla pomorskiego rynku 

pracy i jego uczestników.  

Tym razem porozmawiamy o rozwoju umiejętności i ich rosnącego znaczenia dla kondycji rynku pracy 

i gospodarki.  

Po raz pierwszy zaprezentujemy wyniki najnowszego badania, które zrealizowaliśmy w tym roku 

pn. „Kształcenie ustawiczne w województwie pomorskim – potencjał i zapotrzebowanie w 

kontekście potrzeb rynku pracy”. 

 

Ramowy program  

30 listopada – stacjonarnie 

sala Polskie Niebo, Gdańsk, zapisy na evenea.pl, więcej na www.porp.pl 

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników 

11:00 - 11:15 Przywitanie uczestników - Marszałek Województwa Pomorskiego 

11.15 - 11.25 Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - partner dostarczający wiedzę o rynku pracy i 

inspiracji do rozwoju - Ewa Ostrogórska – PORP, WUP w Gdańsku  

11.25 – 11.45 Rola uczenia się przez całe życie w kontekście zmieniającego się rynku pracy- Anna 

Pawłowska – kierownik PORP, WUP w Gdańsku 

11: 45 - 12:25 Zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności i kwalifikacje pracowników w     

zawodach w wybranych sektorach strategicznych woj. pomorskiego na podstawienie wyników 

badania WUP w Gdańsku pn. „Kształcenie ustawiczne w województwie pomorskim – potencjał i 

zapotrzebowanie w kontekście potrzeb rynku pracy” - Paulina Urbanowicz, Anna Szatanowska – 

DANAE sp. zo.o. 

12:25 - 12:40 Kształcenie ustawiczne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 

2027 - Marcin Fuchs – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP 

12.40 – 13.00 Dobre praktyki w zakresie rozwoju pracowników w województwie pomorskim 

13.00 - 13.30 Zakończenie pierwszego dnia Forum 

 



1.12.2022 r. - online na You Tube i Facebook, więcej na www.porp.pl 

09.30 - 09.35 Przywitanie uczestników VI Forum PORP  

09.35 – 09.45 Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - partner dostarczający wiedzę o rynku pracy i 

inspiracji do rozwoju - Ewa Ostrogórska – PORP, WUP w Gdańsku  

09.45 – 10.25 Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców województwa 

pomorskiego na podstawienie wyników badania WUP w Gdańsku pn. „Kształcenie ustawiczne w 

województwie pomorskim – potencjał i zapotrzebowanie w kontekście potrzeb rynku pracy” - Paulina 

Urbanowicz, Anna Szatanowska – DANAE sp. zo.o. 

10.25 – 10.55 Narzędzie zwiększające efektywność i rozwój umiejętności w nowoczesnej organizacji - 

Lech Ciepiał - trener biznesu, coach, właściciel Logos Szkolenia  

10.55 – 11.25 Rozwój kompetencji przyszłości – od czego zacząć? Zacznij od nastawienia na rozwój i 

lifelong learning. Barbara Habrych - trenerka biznesu i edukacji, specjalistka HR                       

mentorka, job coach 

11.25 – 11.30 Zakończenie Forum PORP 

Weź udział w spotkaniu i zainspiruj się do działania na rzecz rozwoju umiejętności na rynku pracy! 

 


