"Z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń
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6 czerwca br. w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja pt. „Z PRZEPISAMI PRAWA
PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZA PAN BRAT". Wojewódzki Urząd Pracy w
Lublinie Filia w Białej Podlaskiej zorganizowała to spotkanie przy współudziale
Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Powyższe przedsięwzięcie było kontynuacją
działań w ramach zawiązanego w ubiegłym roku Partnerstwa Lokalnego na rzecz
mobilności zawodowej na rynku pracy. W konferencji wzięli udział członkowie
Partnerstwa, pracodawcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, środowiska oświaty,
organizacji pozarządowych, a także samorządowcy z Radzynia Podlaskiego i powiatu
radzyńskiego. Celem tego wydarzenia było wzmocnienie współpracy z partnerami i
pracodawcami (przedsiębiorcami) oraz podniesienie ich wiedzy w zakresie
oferowanych przez publiczną administrację usług.
Rynek pracy województwa lubelskiego zaprezentowała Pani Renata Kowal – doradca
zawodowy ds. poradnictwa zawodowego w WUP w Lublinie Filii w Białej Podlaskiej.
Analizy branżowe przeprowadzone w województwie lubelskim przedstawiły z kolei Pani
Małgorzata Piesta i Pani Aneta Doluk – doradcy zawodowi z Filii WUP w Białej
Podlaskiej. Do udziału w konferencji zaproszono również przedstawicieli Państwowej
Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie Oddziału w Białej Podlaskiej
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Lublinie. Pan Piotr Demczuk –
inspektor pracy - główny specjalista PIP wystąpił z prelekcją „Przygotowanie
pracownika do pracy", podczas której wskazał obowiązki jakie spoczywają na
pracodawcy podczas zatrudniania kandydata do pracy. Pani Ewa Wójtowicz –
nadinspektor pracy z PIP przedstawiła „Zmiany w przepisach prawa pracy i zawieranie
umów cywilnoprawnych". Natomiast Pani Dorota Kapica – naczelnik Wydziału
Ubezpieczeń i Składek w ZUS Oddziału w Lublinie omówiła „Zmiany w przepisach
i pragmatyce postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych". Podczas konferencji
eksperci służyli pomocą i wyjaśniali problematyczne kwestie uczestnikom. Oprócz
materiałów przygotowanych przez WUP w Lublinie Filię w Białej Podlaskiej uczestnicy
mogli również skorzystać ze stoiska Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Białej Podlaskiej.

