REGULAMIN KLUBU PRACODAWCÓW
przy
Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
I. Misja i cele
1. Misją Klubu Pracodawców przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jest wspieranie
i promocja firm prowadzących nowoczesną politykę kadrową. Klub Pracodawców ma
skupiać pracodawców innowacyjnych i otwartych na nowe wyzwania rynku pracy.
2. Cele
• promowanie Członków Klubu;
• wymiana doświadczeń przedstawicieli Klubu;
• ułatwienie Członkom Klubu pozyskiwania nowych pracowników;
• umożliwienie bezpośrednich kontaktów przedstawicieli Członków Klubu poprzez
organizację spotkań, debat i konferencji.
II. Członkowstwo
Do Klubu Pracodawców przy MUP w Lublinie mogą należeć pracodawcy, którzy:
1. Dbają o rozwój pracownika, traktując go jako najlepszą inwestycję w firmie.
2. Wprowadzają nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
w rekrutacji pracowników.
3. Prowadzą działalność na terenie Gminy Lublin.
4. Chcą podjąć współpracę z MUP w Lublinie.
III. Prawa i przywileje Członków
Członkowie KP mają prawo do:
1. Używania logo Klubu Pracodawców.
2. Udziału w wydarzeniach organizowanych przez MUP w Lublinie.
3. Promocji firmy na stronie internetowej MUP w Lublinie.
4. Pomocy w doborze kandydatów do pracy i rozwoju zawodowym pracowników.

IV. Organizacja
1. Organizatorem przedsięwzięcia i wyłącznym właścicielem praw do nazwy, logo
Klubu Pracodawców jest MUP w Lublinie.
2. Zgłoszenia do Klubu Pracodawców przyjmowane są na formularzu według wzoru
zatwierdzonego przez Organizatora.
3. Podstawą przyjęcia pracodawcy do Klubu Pracodawców jest pozytywne rozpatrzenie
zgłoszenia.
4. Członkowstwo w Klubie Pracodawców jest bezpłatne.
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5. Członkowstwo w Klubie Pracodawców wygasa na skutek utraty podmiotowości
prawnej przez Członka.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia członkowstwa lub wykluczenia
z Klubu Pracodawców podmiotu, wobec którego stwierdzi złamanie Regulaminu KP.
V. Zmiana regulaminu i postanowienia końcowe
1. Regulamin Klubu Pracodawców wchodzi w życie z dniem 21.06.2011 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
3. Korespondencję we wszystkich kwestiach związanych z Klubem Pracodawców należy
kierować na adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin lub
na skrzynkę pocztową: klubpracodawcow@mup.lublin.pl
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