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Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą zawartego w dniu 10 sierpnia 2016 roku 
porozumienia o współpracy Gminy Miasto Zgierz z firmą Arvato Polska uprzejmie informuję, 
iż obejmowało ono formy wsparcia przedsiębiorcy m.in. w zakresie wparcia oferowanego 
w ramach działalności Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców (ZCOP). Jednym 
z zadań ZCOP jest bowiem wsparcie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, które realizowane jest m.in. 
poprzez ułatwianie kontaktu przedsiębiorców będących pracodawcami z ich potencjalnymi 
pracownikami. 

Odpowiadając zatem na pierwsze pytanie zawarte w interpelacji informuję, 
iż w zakresie działania ZCOP efektem podpisania ww. porozumienia było zorganizowanie, 
w Urzędzie Miasta Zgierza, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, 
giełdy pracy, co umożliwiło mieszkańcom Zgierza bezpośrednie spotkanie 
z przedstawicielami firmy oferującej pracę w centralnym punkcie miasta, bez konieczności 
ich dojazdu na tym etapie rekrutacji do siedziby pracodawcy. Dodatkowym efektem 
w ramach realizacji ww. porozumienia było udzielenie wsparcia przedsiębiorcy w obszarze 
zaprezentowania społeczności lokalnej ofert pracy oferowanych przez Arvato Polska. 

Odpowiadając na drugie pytanie pragnę wskazać, iż jednostka samorządu 
terytorialnego jaką jest gmina, nie jest podmiotem monitorującym stan zatrudnienia (jest to 
zadanie Powiatowego Urzędu Pracy), w związku z tym nie posiada informacji, które 
stanowiłyby odpowiedź na pytanie: „Ilu Zgierzan znalazło zatrudnienie w firmie Arvato 
Polska?". Aby uzyskać te informacje zwrócono się jednak do firmy Arvato Polska oraz 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z postawionym przez Pana pytaniem. 

W zakresie trzeciego zadanego przez Pana w interpelacji pytania informuję, iż miejsca 
pracy i oferty zatrudnienia nie są proponowane mieszkańcom w ramach Zgierskiego Centrum 
Obsługi Przedsiębiorców. Do działań ZCOP, jak już wspomniano wyżej należy 
m.in. wsparcie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
i prowadzenia działalności gospodarczej, które jest realizowane m.in. poprzez zawieranie 
porozumień takich jak z firmą Arvato Polska, ułatwiaj ącychprzedsiębiorcom prowadzenie 
działalności gospodarczej, m. in. w zakresie poszukiwanńrpracowmków. 
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