SPLIN „Sprawiedliwe warunki pracy: badanie wpływu inicjatyw
współpracy partnerów społecznych i inspekcji pracy”
Konferencja podsumowująca
11 lutego 2021 (czwartek), 10:00-16:00 czasu środkowo-europejskiego

Ochrona standardów pracy przez
współ-egzekwowanie (co-enforcement)

W ramach projektu SPLIN przeprowadzono badanie roli
partnerów społecznych w kontrolowaniu i egzekwowaniu
standardów pracy często we współpracy z inspektoratami
pracy lub innymi organami wdrażającymi. W centrum zainteresowania znalazły się dwie branże: sektor budownictwa,
w którym opisano innowacyjne przykłady takiej współpracy
w Austrii, Polsce i Hiszpanii (region Asturia), oraz sektor
transportu morskiego, w którym działa sieć inspektoratów
Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu
(ITF) współpracujących z władzami krajowymi (inspekcją
portową i inspektoratami pracy) oraz związkami zawodowymi w Hiszpanii, Finlandii i Polsce.
W obu sektorach osiągnięto obiecujące wyniki w zakresie
poprawy przestrzegania przepisów dotyczących BHP,
formy zawieranych umów (w kontekście unikania fałszywego samozatrudnienia i zatrudnienia niepracowniczego),
wypłacania uzgodnionego wynagrodzenia oraz lepszego
informowania pracodawców i pracowników o przepi-

sach w wymienionych obszarach. Skuteczna współpraca
między partnerami społecznymi i inspektoratami pracy była
kluczowym czynnikiem sukcesu. Przedstawione w raporcie
przykłady mogą służyć jako wzorowe studia przypadku
przeciwdziałania i ograniczania nieuczciwych praktyk.
Konferencja podsumowująca adresowana jest nie tylko do
wszystkich partnerów i uczestników projektu, w tym przedstawicieli partnerów społecznych, ale także do inspektorów
pracy i szerokiego środowiska badawczego. Jej celem jest
omówienie wyników badania i przedstawienie wniosków w
zakresie polityk publicznych adresujących problem skutecznego egzekwowania standardów pracy w sektorach najbardziej narażonych na naruszanie ustalonych warunków
pracy. Będzie ona okazją do upowszechnienia i krytycznej
oceny wniosków płynących z badania w dialogu z kluczowymi interesariuszami ze środowisk akademickich, instytucji Europejskich i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Konferencja będzie tłumaczona na język angielski, hiszpański, niemiecki i polski.
Proszę kliknąć tutaj, aby zarejestrować się na konferencję końcową SPLIN Weblink to the registration: http://splin.forba.at/
registration/
Wszystkie publikacje projektu SPLIN są dostępne na stronie: http://splin.forba.at/

Projekt SPLIN jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej, DG ds. Zatrudnienia w ramach linii budżetowej „Podnoszenie
wiedzy eksperckiej w obszarze stosunków przemysłowych” (VP/2018/004), UMOWA GRANTOWA NUMER VS/2019/0080

PROGRAM KONFERENCJI
9:30-10:00

Rejestracja i sprawdzenie połączenia

10:00-10:15

Otwarcie konferencji
Bettina Haidinger (FORBA, Austria)
Kristine Krivmane (Departament Sektorowego Dialogu Społecznego w DG ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego)

10:15-10:35

Wykład otwierający: Koncepcja współ-egzekwowania – poszerzanie możliwości
realizacji polityk publicznych?
Matthew Amengual (Uniwersytet w Oxfordzie, Szkoła Ekonomiczna Saïd, Wielka Brytania)

10:35-10:45

Sesja dyskusyjna

10:50-11:05

Współ-egzekwowanie w sektorze budownictwa – wyniki badan w Austrii, Hiszpanii i Polsce
Pablo Sanz de Miguel (Notus-asr, Hiszpania)

11:05-11:20

Sieć inspektorów Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu: porównanie
międzynarodowych działań współ-egzekwowania w Finlandii, Hiszpanii i Polsce
Sanna Saksela-Bergholm (Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia)

11:20-11:35

Egzekwowanie prawa pracy przez inspekcje pracy – prawo międzynarodowe i
perspektywa praktyczna
Joaquim Pintado Nunes (International Labour Organization, ILO)

11:35-12:00

Sesja dyskusyjna

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

PRAKTYCZNY PUNKT WIDZENIA Z PERSPEKTYWY PARTNERÓW
SPOŁECZNYCH W PROJEKCIE SPLIN – OKRĄGŁE STOŁY

13:00-14:10

Okrągły stół I: Jak poprawić egzekwowanie godnych standardów pracy? Jaka jest w tym
rola partnerów społecznych? Ocena z perspektywy praktyków w sektorze budownictwa
Chair: Pablo Sanz de Miguel (Notus-asr, Hiszpania)
Paneliści:
Rainer Grießl (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK, Austria)
Jakub Kus (Związek Zawodowy Budowlani, Polska)
Maria Angeles Fuentes Vigil (Fundación Laboral de la Construcción Principado de Asturias,
FLC, Hiszpania)
Werner Buelen (European Federation of Building and Woodworkers, EFBH)
N.N. (European Construction Industry Federation, FIEC, tbc)

14:10-14:20

Przerwa

14:20-15:30

Okrągły stół II: Wnioski z wdrażania standardów pracy w sektorze transportu morskiego
Chair: Nathan Lillie (Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia)
Paneliści:
Luz Baz (ITF Coordinator, Hiszpania)
Estelle Brentnall (European Transport Workers’ Federation, ETF)
Martin Dorsman (European Community Shipowners’ Associations, ECSA)
Jaime Gonzalez-Gil (European Maritime Safety Agency, EMSA)
Steve Trowsdale (International Transport Workers’ Federation, ITF, tbc.)

15:30-16:00

Sesja podsumowująca
Bettina Haidinger (FORBA, Austria): Wnioski z warsztatów przenoszenia praktyk w zakresie
współ-egzekwowania w projekcie SPLIN
Elodie Fazi (EC DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European platform tackling
undeclared work, tbc.): Wnioski z warsztatów przenoszenia praktyk w zakresie współ-egzekwowania w projekcie SPLIN
Sesja dyskusyjna
Zamknięcie konferencji
Bettina Haidinger (FORBA, Austria)

