
 

 

PROGRAM 

Poradnik dla Euroregionu Pro-Europa Viadrina 

Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz egzekwowania 
praw pracowniczych 

Konferencja Międzyregionalnej Rady Zwiazków Zawodowych oraz poradni dla 
pracowników zagranicznych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg 14 
października 2022 w Colegium Polonicum w Słubicach  

Transgraniczne rynki pracy na obszarze oddziaływania Euroregionu Pro-Europa Viadrina znajdują się dzięki 
nowym inwestycjom dużych koncernów na progu dynamicznego rozwoju. Przez to wzrośnie jednak również 
zakres nietypowych i transgranicznych form zatrudnienia w Lubuskiem i Brandenburgii, stanowiących większe 
ryzyko naruszania praw pracowniczych. Szczególnie to migrantów czy uchodźców, 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, wraz z 
poradnią dla pracowników zagraniczych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg, w ramach 
finansowanego przez UE projektu "Poradnik egzekwowania praw pracowniczych" mobilizuje do rozwoju 
współpracy poradni i organów kontrolnych oraz ich transgranicznej sieci. Konferencja informuje 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.   

 

Poradnik 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 liderzy Svitlana Ploshchanska i Victor Shylo relacjonują (Związkowcy NSZZ „Solidarność”) 
o swoim skutecznym działaniu na rzecz lepszych warunków pracy w polskich zakładach pracy – 
wywiad prowadzi Joanna Hubert (Poradnia Migration und Gute Arbeit Brandenburg)  

10:30 Poradnik egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro-Europa Viadrina  

dr Kamila Schöll-Mazurek i dr Norbert Cyrus  

11:00 Round table  

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

                            Oliver Kurz (Dyrektor Regionalny Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg), Edwin 

Gierasimczyk (Naczelnik Wydziału Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze), 
Adam Pisarczyk (Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze), Kim 
Weidenberg (Kierowniczka Centrum przeciwko wyzyskowi pracowników, pracy przymusowej i 
handlowi ludźmi) 
mod. Magdalena Stawiana (poradnia Migration und Gute Arbeit Brandenburg) 

  



 

 

11:45  Przerwa na kawę 

12:00 Doświadczenia i wymogi związane z efektywnym sieciowaniem poradni i organów kontrolnych 

Moderowane grupy robocze 

1: Kooperacja organów kontrolnych i poradni  

mod. dr Norbert Cyrus 

2: Usieciowienie transgraniczne – doświadczenia i wymogi 

mod. Boris Szczotko 

3: Uwarunkowania ram prawnych dających pracownikom ochronę a nie kary  

mod. mec. Artur Schulz  

13:00  Przerwa obiadowa 

14:00  Prezentacja wyników prac grup roboczych  

14:45 Round Table  

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

Katja Karger z Niemieckej Federacji Związków Zawodowych w Berlinie i Brandenburgii w rozmowie 
z sekretarzem stanu w Ministerstwie ds. Gospodarki, Pracy i Energii landu Brandenburgia Hendrik 
Fischer, N.N. (Urząd Marszałkowski) i związkami zawodowymi z woj. Lubuskiego Moniką Bocian, 
przewodniczącą Rady OPZZ w Zielonej Górze, oraz Bogusławem Motowidełko, przewodniczącym 
regionu zielonogórskiego NSSZ „Solidarność”. 

15:50 Podsumowanie wydarzenia i perspektywy  

16:00  Pożegnanie i zakończenie konferencji 

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie w języku polskim i niemieckim.  

Rejestracja udziału w konferencji możliwa jest najpóźniej do 10.10.2022 poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 

https://berlin-brandenburg.dgb.de/-/c2f  

proszę otworzyć link „Formular“ na stronie 

 

Miejsce konferencji 

Collegium Polonicum  

ul. Kościuszki 1 

69 – 100 Słubice, Polska 

Dojazd 

Linia autobusowa nr 983, odjazd z dworca kolejowego we Frankfurcie nad Odrą, przystanek docelowy: 
Collegium Polonicum 

 

https://berlin-brandenburg.dgb.de/-/c2f

