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Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz 
egzekwowania praw pracowniczych
Przewodnik dla Euroregionu Pro-Europa Viadrina
Transgraniczne rynki pracy na obszarze oddziaływania Euroregionu Pro-Europa Viadrina znajdują się na progu
dynamicznego rozwoju dzięki nowym inwestycjom dużych koncernów. Przez to wzrośnie jednak również 
zakres nietypowych i transgranicznych form zatrudnienia w Lubuskiem i Brandenburgii, stanowiących większe
ryzyko naruszania praw pracowniczych. Szczególnie dotknięci są migranci czy uchodźcy, którzy nie mają 
dostępu do skutecznej ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych w pracy sezonowej, przy realizacji 
umów o dzieło, jako osoby samozatrudnione lub pracujące bez wymaganych zgłoszeń. W tym kontekście 
Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Euroregionu Viadrina, zrzeszająca polskie i niemieckie 
związki zawodowe, w ramach finansowanego przez UE projektu "Przewodnik dla egzekwowania praw 
pracowniczych" nadaje impuls do rozwoju współpracy poradni i organów kontrolnych oraz ich transgranicznej
sieci. Konferencja dostarczy informacji na temat rozważań koncepcyjnych, ram prawnych, możliwości 
instytucjonalnych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie współpracy i tworzenia sieci na rzecz 
egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro Europa Viadrina.  

Program

Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz egzekwowania praw 
pracowniczych

Przewodnik dla Euroregionu Pro-Europa Viadrina

09:30 Rejestracja, kawa

10:00 Powitanie, wprowadzenie 

Thoralf Schiwietz (Euroregion Viadrina), Dr. Bianca Kühl (MRZZ), Dr. Norbert Cyrus (Viadrina
Center B/ORDERS IN MOTION)

10:10 „…i tak udało nam się wyegzekwować prawa pracownicze dzięki solidarności związków 
zawodowych“

Ukraińscy aktywiści relacjonują o swojej skutecznej walce o uznanie ich praw w polskich 
zakładach pracy - wywiad prowadzi Joanna Huber 

10:20 Przewodnik dla egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro-Europa Viadrina 

Dr. Kamila Mazurek-Schöll i Dr. Norbert Cyrus 

11:00 Dynamiczny rozwój rynków pracy w Lubuskiem i Brandenburgii: Na co musi się nastawić 
transgraniczne egzekwowanie praw pracowniczych?  

Round table, prowadzenie: Magdalena Stawiana

11:45 Przerwa na kawę



12:00 Doświadczenia i wymogi związane z udanym sieciowaniem poradni i organów kontroli 

trzy moderowane grupy robocze

1: Kooperacja organów kontroli i poradni 

mod. Dr. Norbert Cyrus

2: Usieciowienie transgraniczne – jakie są doświadczenia, jakie są wymogi?
mod. Monika Fijarczyk BEMA

3: Prawne warunki ramowe dające pracownikom ochronę, a nie kary/ niedogodności: 

wprowadzenie i mod. mec. Artur Schulz 

13:00 Przerwa obiadowa

14:00 Prezentacja wyników grup roboczych 

14:45 Round Table 

Od krajowego zwalczania nierejestrowanego zatrudnienia do transgranicznego 
egzekwowania praw pracowniczych: Stworzenie podstaw dla efektywnego sieciowania

Katja Karger (DGB Berlin-Brandenburgia) w rozmowie z administracją i związkami 
zawodowymi z Brandenburgii i woj. lubuskiego

15:50 Podsumowanie wydarzenia i perspektywy 

16:00 Pożegnanie i zakończenie wydarzenia

 


