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Serdecznie zapraszam do współpracy i udziału Pana Prezesa, członków Zarządu

i delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w seminarium przeznaczonym dla

rolników i przedsiębiorców rolnych pod hasłem „Jak zgodnie z prawem zatrudniać

pracowników w gospodarstwach rolnych i rolnictwie”. Seminarium odbędzie się

w dniu 13 marca 2020 roku od godz. 1200 w sali konferencyjnej G – 3 (hala G) Centrum

Targowe S.A Kielce ul Zakładowa 1, podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej

„AGROTECH”.

W programie seminarium przewiduje się wykłady o tematyce:

godz. 12:00 -  Otwarcie seminarium, powitanie uczestników –  Okręgowy Inspektor Pracy,

godz. 12:10 - Wykład na temat: „Różne formy zatrudnienia wg kodeksu pracy, możliwe do

                        zastosowania w gospodarstwach rolnych” – Kamila Pawłowska – OIP Kielce

godz.12:40  - Wykład na temat: „Wsparcie PUP w tworzeniu miejsc pracy w rolnictwie i

                       gospodarstwach rolnych” – Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

godz. 13:00 - Wykład na temat: „Zatrudnienie i ubezpieczenie pomocnika rolnika

                       w gospodarstwach rolnych” – Oddział Regionalny KRUS w Kielcach.

godz. 13:20 - Wykład na temat: „Obowiązki rolnika w zakresie ubezpieczenia społecznego

                       zatrudnionych pracowników w gospodarstwach” – ZUS OR  w Kielcach .

godz. 13:40  - filmy instruktażowe PIP  „Zasady bhp w gospodarstwach rolnych”

                         – Stanisław Golmento – OIP Kielce

godz. 14 00  - Wystąpienia zaproszonych gości.

godz. 14:20  - Zakończenie konferencji i rozdanie pakietów konferencyjnych oraz lunch.



Zwracamy się z prośbą do Biuro SIR  o zebranie informacji i zgłoszenie do OIP  listy

rezerwacji miejsc w terminie do 10 marca 2020r. Ilość miejsc ograniczona do 60 osób.

W ramach współpracy proszę o zamieszczenie informacji o seminarium na Państwa

stronie internetowej.

Serdecznie dziękuje za dotychczasowa współpracę.

Z poważaniem

   Jan Jóźwik

        Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach
      /podpisano elektronicznie/

 


