
Seminarium "Młodzi Polacy na polskim i międzynarodowym rynku
pracy"

W dniu 21 października, w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyło
się  spotkanie  o  charakterze seminaryjno-szkoleniowym „Młodzi  Polacy  na polskim i  międzynarodowym rynku
pracy”, zorganizowane we współpracy z Warmińsko-Mazurską Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy,
pod  Honorowym  Patronatem  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego.  W  spotkaniu  uczestniczyli  przedstawiciele
Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Wojewódzki Komendant OHP, dyrektorzy Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży w Olsztynie i Elblągu, pośrednicy pracy, specjaliści ds. programów unijnych i doradca EURES.
Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Olsztynie  reprezentowali:  Okręgowy  Inspektor  Pracy  w  Olsztynie  Jarosław
Kowalczyk, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie dr Łukasz Sztych,
Koordynator Sekcji Legalności Zatrudnienia Agnieszka Dymek oraz nadinspektor pracy Marcin Zadykowicz. Celem
konferencji było nie tylko przeszkolenie 26 pracowników w zakresie zasad powierzania legalnej i sprawiedliwej
pracy cudzoziemcom, w ramach kampanii  ELA „Prawa przez cały  rok”,  ale  również zacieśnienie  współpracy
pomiędzy organizatorami wydarzenia, wspólna dyskusja oraz wymiana doświadczeń, inspirujących pomysłów i
dobrych praktyk na rzecz pracy młodzieży zarówno w Polsce, jak i na terenie UE. W ramach szkolenia, Koordynator
Sekcji  Legalności  Zatrudnienia  przedstawiła  „Zasady  i  warunki  zatrudniania  cudzoziemców w RP”,  natomiast
nadinspektor pracy Marcin Zadykowicz omówił „Prawa i obowiązki pracowników młodocianych”. Po prezentacji
„Bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę”, którą przedstawiła Pani Małgorzata Plaskota, doradca EURES,
uruchomiono panel dyskusyjny na temat wsparcia i aktywizacji zawodowej osób młodych na rynku pracy na terenie
RP  oraz  Unii  Europejskiej.  Prelegenci  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Olsztynie  odpowiadali  na  pytania
uczestników szkolenia, dotyczące praw pracowniczych, legalności zatrudnienia i zasad zatrudniania pracowników
młodocianych. Wszystkim uczestnikom spotkania przekazano wydawnictwa PIP z zakresu prawa pracy, legalności
zatrudnienia i pracy sezonowej cudzoziemców. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa medialna TVP3 Olsztyn. Jarosław
Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy udzielił wypowiedzi dziennikarzowi TVP 3 Olsztyn na temat pracowników
młodocianych oraz programów prewencyjno-promocyjnych PIP, skierowanych do młodych ludzi, wchodzących na
rynek pracy. Poniżej link do wydarzenia:  

https://olsztyn.tvp.pl/56504620/mlodzi-na-rynku-pracy-jaka-jest-ich-sytuacja
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