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Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony

Wstęp
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność” Regionu Zielonogórskiego i
Gorzowa Wlkp. wspólnie z Niemieckim
Związkiem
Zawodowym
DGB
Regionu
Brandenburgia (na pograniczu Lubuskie –
Brandenburgia) w 1996 r. utworzyły
Międzyregionalną Radę Związków Zawodowych
VIADRINA w celu wspierania społecznej
integracji pogranicza.
Przed tygodniem obchodzono 10. Światowy
Dzień Godnej Pracy: Dobra okazja, by jeszcze raz
podkreślić, że cel ten dotyczy też nadal MRZZ
VIADRINA. W szczególności należy w tym miejscu
wymienić spójność socjalną, sprawiedliwość,
solidarność
i
współdecydowanie.
Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych
VIADRINA także w minionych czterech latach
przeprowadziła szereg działań z różnymi
partnerami lub uczestniczyła w takowych w celu
współkształtowania wspólnego obszaru życia,
pracy i gospodarki w naszym regionie. Rada
postrzega się jako ważny podmiot na szczeblu
regionalnym i europejskim.

Związki zawodowe w Europie i w
Międzyregionalnej
Radzie
Związków
Zawodowych VIADRINA opowiadają się za
transgraniczną
solidarnością
i
za
przestrzeganiem podstawowych praw socjalnych.
Wspólnie spieramy się o Dobrą Pracę, wysokie
bezpieczeństwo socjalne, o dobre warunki
kształcenia i o dobre usługi publiczne. Również w
najbliższych latach MRZZ VIADRINA będzie
transgranicznie przeciwstawiać się pogarszaniu
ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia,
ignorowaniu praw pracowniczych i związkowych
oraz każdej formie nierównego traktowania.
W minionym okresie dzięki OPZZ przystąpiła do
MRZZ VIADRINA kolejna centrala związkowa z
Polski, co wzmacnia Radę i pozwala jej w sposób
jeszcze spójniejszy zająć się przyszłymi
zadaniami.
Niniejszy raport z działalności Międzyregionalnej
Rady Związków Zawodowych VIADRINA
pozwala spojrzeć wstecz na działania minionych
lat od kwietnia 2014 r. do października 2018 r.

Na tle zmieniających się warunków w Europie siła
związków zawodowych jest ważniejsza niż
kiedykolwiek! W minionych latach nie
zmniejszyły się też dysproporcje między krajami
Unii Europejskiej oraz między biednymi i
bogatymi. Spójność i solidarność między ludźmi
w obu krajach i różnymi grupami społecznymi jest
i pozostaje dla nas nadrzędną wizją.

Dziękujemy Funduszowi Małych Projektów
(FMP) Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA,
którego finansowe wsparcie umożliwiło naszą
współpracę.
Eisenhüttenstadt, październik 2018 r.

Prezydium MRZZ VIADRINA
Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków

konferencji z okazji 20-lecia istnienia MRZZ w

Zawodowych zostało wybrane jednogłośnie przez

Słubicach – w powiązaniu z przyjęciem Rady

Wspólną Konferencję MRZZ VIADRINA w dniach

Województwa Lubuskiego OPZZ. Od czasu zmiany

10/11 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wielkopolskim

statutu przewiduje się 6 miejsc w Prezydium na

oraz nowo obsadzone w dniach 6/7.10.2016 na

kraj.

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych Viadrina 2014 – 2016
DGB Region Berlin- Brandenburgia
Frank Techen

DGB Okręg Wschodnia Brandenburgia

przewodniczący

Marion Scheier

DGB Okręg Południowa Brandenburgia-Łużyce

prezydium

Petra Meyer

DGB Okręg Berlin-Brandenburgia

prezydium

Holger Rößler

ver.di Okręg Frankfurt n. Odrą

prezydium

Peter Ernsdorf

IG Metall Wschodnia Brandenburgia

prezydium

NSZZ Solidarność Region Gorzów Wielkopolski
Jarosław Porwich

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący

Jan Czarnecki

NSZZ „Solidarność”

prezydium

Ewa Domagalska

NSZZ „Solidarność”

prezydium

NSZZ Solidarność Region Zielona Góra
Bogusław Motowidełko

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący

Mirosław Trubacz

NSZZ „Solidarność”

prezydium

Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych Viadrina 2016 –
2018
DGB Region Berlin- Brandenburgia
Doro Zinke

DGB Region Berlin-Brandenburgia

przewodnicząca

Marion Scheier

DGB Okręg Południowa Brandenburgia-Łużyce prezydium

Frank Techen

DGB Okręg Zachodnia Brandenburgia

prezydium

Sebastian Walter

DGB Okręg Wschodnia Brandenburgia

prezydium

Peter Ernsdorf

IG Metall Wschodnia Brandenburgia

prezydium

Holger Rössler

ver.di Berlin-Brandenburg

prezydium

NSZZ Solidarność Region Gorzów Wielkopolski
Waldemar Rusakiewicz

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący

Jan Czarnecki

NSZZ „Solidarność”

prezydium

NSZZ Solidarność Region Zielona Góra
Bogusław Motowidełko

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący

Mirosław Trubacz

NSZZ „Solidarność”

prezydium

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego
Monika Boican

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego

przewodnicząca

Dariusz Konrad

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego

prezydium

Tematy posiedzeń Prezydium MRZZ w latach
2014 do 2018


Polityka emerytalna – skutki
pracowników w naszych krajach

dla





Aktualne wyzwania dla związków
zawodowych po wyborach europejskich w
dniu 25 maja 2014 r.

Łamanie praw pracowniczych – możliwości
transgranicznego wsparcia, w szczególności
w branży metalowej



Polityka spójności UE – 2014- 2020
prospołeczne, innowacyjne i zrównoważone
kształtowanie: Kwestia prawa głosu dla
partnerów gospodarczych i społecznych oraz
organizacji ekologicznych w INTERREG VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020



Problematyka prywatyzacji w sektorze
zdrowia w Polsce i Niemczech



Doradztwo
przeciwko
pracowników migrujących



Postulaty
dotyczące
włączenia
i
współdecydowania w transgranicznych
gremiach naszych krajów



Przyjęcie OPZZ jako drugiej polskiej centrali
związkowej do MRZZ VIADRINA



Swobodny przepływ pracowników
swoboda
świadczenia
usług
przestrzeganie uczciwej mobilności

i
–

wyzyskowi

Wspólna deklaracja
IDŹCIE GŁOSOWAĆ ZA PROSPOŁECZNĄ
EUROPĄ
Przy okazji wyborów do Parlamentu
Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. MRZZ
VIADRINA wezwała mieszkańców obu krajów
do głosowania na kandydatów angażujących się
na rzecz DOBREJ PRACY w Europie.
Do postulatów należały też:
Inwestycje w zrównoważony rozwój i dobrą
pracę! Koniec polityki cięć! Koniec z niepewnym
zatrudnieniem!

Przestrzeganie
i
wzmocnienie
praw
pracowniczych i związkowych! Koniec z
ignorowaniem praw pracowniczych i autonomii
negocjowania układów zbiorowych!
Wysokie
bezpieczeństwo
socjalne
i
wysokowartościowe usługi publiczne! Koniec z
prywatyzacją usług publicznych i dumpingiem
socjalnym!
Oczekujemy, że polityka jest ukierunkowana na
ludzi, a nie w pierwszej kolejności na rynki!

Konferencja delegatów MRZZ VIADRINA
Na 7. konferencji MRZZ VIADRINA w dniach

ze

11/12

przedstawiciele

kwietnia

2014

r.

w

Gorzowie

swobodą

przepływu
związków

Zbigniewem

pracowników
dyskutowali

Rywką

-

z

Wielkopolskim delegaci uchwalili Strategiczny

gośćmi:

zastępcą

plan działań do 2018 r. Dokument ten stanowił

Głównego Inspektora Pracy, Anną Jaworską –

podstawę pracy MRZZ VIADRINA w okresie

głównym specjalistą – Departamentu Prawnego

sprawozdawczym.

Głównego Inspektoratu Pracy, Zdzisławem

Delegaci wskazali na istotę dalszego rozwoju

Klimem – zastępcą Okręgowego Inspektora

prospołecznej Europy i podkreślili tym samym

Pracy w Zielonej Górze oraz była sekretarz

wagę transgranicznej współpracy związków

zarządu EKZZ, Claudią Menne.

zawodowych na rzecz zrastania się Europy.
Delegaci przyjęli wspólny Strategiczny plan
działań na okres 2011-2014 na rzecz promocji
Dobrej Pracy i uczciwej mobilności w Europie

©DGB

postępu społecznego.

Współpraca: MRZZ VIADRINA i MRZ
Łaba-Nysa
©DGB

W okresie sprawozdawczym Międzyregionalne

20 lat MRZZ VIADRINA
W dniach 6/7.10.2016 MRZZ VIADRINA z
jednej strony mogła spojrzeć wstecz na 20 lat

Rady

Związkowe

Łaba-Nysa

i

Viadrina

kontynuowały istniejącą współpracę w celu
powiązania sił i stworzenia synergii. Wynika to
ze ścisłej współpracy Regionów DGB – Saksonia
i Berlin-Brandenburgia.

MRZZ VIADRINA i 25-lecie polsko-niemieckiego
Traktatu o dobrym sąsiedztwie, a z drugiej
strony w Światowym Dniu Godnej Pracy także
na teraźniejszość i przyszłość. „Taka sama płaca
©DGB

za taką samą pracę w tym samym miejscu“ - tak
brzmiał tytuł konferencji, która miała wysłać
sygnał przeciwko wyzyskowi pracowników
migrujących. Na temat powiązania Dobrej Pracy

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bundesvorstand

–

Henriette-Herz-Platz
10178 Berlin

2

Reprezentowanie stanowiska regionalnego na
szczeblu europejskim i ogólnokrajowym
Międzyregionalna
Rada
Związków
Zawodowych VIADRINA postrzega się
jako ważny podmiot na szczeblu
europejskim, krajowym i regionalnym.

Rada obserwuje skutki europejskich decyzji i

MRZZ VIADRINA jest częścią Europejskiej

działania.

Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) i
angażuje

się

na

szczeblu

europejskim,

krajowym i regionalnym na rzecz interesów
pracowników na pograniczu.

zmian, podnosi problemy pogranicza na
szczeblu europejskim i angażuje się na rzecz
ulepszeń na wszystkich możliwych szczeblach

W tym celu stale rozbudowuje
współpracę z Europejską Konfederacją
Związków Zawodowych, krajowymi
organizacjami
związkowymi,
transgranicznymi podmiotami itp.

Międzyregionalne Rady Związków Zawodowych w Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowy (EKZZ)
Międzyregionalne Rady Związkowe w Europie

brali w nich udział rotujący przewodniczący

składają się z regionalnych struktur federacji

MRZZ VIADRINA, korzystając z możliwości

należących

wymiany

do

Europejskiej

Konfederacji

Związków Zawodowych. EKZZ ze swymi
centralami

związkowymi

jest

największą

działającą wspólnie organizacją polityczną w
Europie. Międzyregionalne Rady Związkowe są
uważane za jedną z grup w łonie Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych.
Koordynacji działalności Międzyregionalnych
Rad Związków Zawodowych i Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych służą
regularne

posiedzenia

Komitetu

Koordynacyjnego MRZZ przy EKZZ. Regularnie

i

dyskutowania

problemów z innymi MRZZ.

aktualnych

Dlatego

trzeba

wzmocnić

reprezentację

interesów MRZZów wobec EKZZ.
Równocześnie
intensyfikowania

MRZZ

widzą
swych

konieczność
możliwości

reprezentowania interesów w instytucjach
europejskich. Współpraca z

Parlamentem

Europejskim na temat przyszłości partnerstw
transgranicznych EURES pokazała, że jest to
©DGB

skuteczna droga do osiągnięcia konkretnych
ulepszeń dla pracowników na pograniczu.
Międzyregionalna
Zawodowych

Rada

VIADRINA

Związków
realizuje

cel

stopniowego intensyfikowania współpracy z
Europejską

Konfederacją

Związków

W okresie sprawozdawczym ponownie okazało
się,

że

uzgadnianie

i

reprezentowanie

wspólnych stanowisk nie zawsze jest łatwe.

©DGB

Zawodowych.

Integracja pogranicza
Integracja pogranicza polsko-niemieckiego jest

Komitecie posiadając cztery z ośmiu głosów i

głównym zadaniem Międzyregionalnej Rady

które są zdania, że reprezentują również nas. W

Związków Zawodowych VIADRINA.

Instytucji Zarządzającej sympatie są po naszej

Nawet jeżeli granice wskutek zniknięcia kontroli
granicznych i stworzenia pełnej swobody
przepływu pracowników stały się bardziej
przepustowe, to myślenie wielu podmiotów w
dalszym ciągu kończy się na granicy. Nie może
być

jeszcze

mowy

o

kompleksowych,

transgranicznych koncepcjach rozwoju dla
pogranicza.

perspektywy
aktualnego

partnerów
Interreg

w

Przejście

od

2007–2013

do

VA.

finansowej
okresu

społecznych

wsparcia

2014–2020

przyniosło istotne zmiany zasadniczych struktur
programu. Partnerzy gospodarczy i społeczni
oraz organizacje ekologiczne powinny w
sposób równouprawniony uczestniczyć w
procesach i konsultacjach dotyczących podziału
około 100 milionów euro dotacji. Jednakże przy
narodzinach

Krajowy popiera przyznanie nam prawa głosu,
marszałek Lubuskiego jest przeciw. Obie strony
nie

widzą

konieczności,

przedstawiciela

polskich

by

obok

pracodawców

reprezentowana była także strona pracownicza.
Rozporządzenie 1303/2013 art. 5 jasno
być

W dalszym ciągu nie ma równoprawnej
programie

jest podzielona. Podczas gdy Koordynator

przewiduje, że społeczeństwo obywatelskie ma

Interreg VA
partycypacji

stronie. Polska strona rządowa/samorządowa

Komitetu

Brandenburga-Lubuskie

Monitorującego
w

2014/2015

r.

powstała „wada wrodzona” - partnerzy
gospodarczy i społeczni oraz organizacje
ekologiczne otrzymali miejsce tylko z głosem
doradczym. Od tego czasu walczymy na rzecz
równouprawnionego członkostwa w Komitecie.
Dotychczas zakończyło się to fiaskiem wskutek
postawy Euroregionów, które zasiadają w

w

sposób

równouprawniony

reprezentowane w Komitecie. Stale jest to tak
przedstawiane

w

formie

ustnej

przez

przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Przemysł metalowy
MRZZ dyskutowała intensywnie również nad
rozwojem gospodarczym w Brandenburgii i
Lubuskiem na przykładzie przedsiębiorstw
działających
podejmowano

w

obu
też

regionach.

pierwsze

Tu

konkretne

działania, by doprowadzić do spotkania
właściwych aktorów z zakładów. Na przykład
koledzy z NSZZ Solidarność z zakładu
ThyssenKrupp w Lubuskiem starali się nawiązać
kontakt z MRZZ i przedstawicielem IG Metall,
Peterem Ernsdorfem, by porozmawiać z
niemieckimi kolegami o złych warunkach pracy
i uzyskać wsparcie w poprawie sytuacji w
Polsce.

Kolejny przykład to sytuacja kolegów z

kolegów z firmy Swiss Krono z Żar (Lubuskie) i

AluDruckguss

zachodniobrandenburskim

Heiligengrabe w powiecie Prignitz. Utworzenie

Brieselang, którzy obawiali się potajemnego

Europejskiej Rady Zakładowej ma pomóc we

przeniesienia

do

wspólnej walce o lepsze warunki pracy. Także

specjalnej strefy ekonomicznej w Nowej Soli. W

przy wsparciu działu specjalistycznego IG Metall

tym celu przewodniczącą rady zakładowej

wdrożono pierwsze kroki, które mają być teraz

zaproszono na dyskusję panelową MRZZ, by

kontynuowane.

przedstawiła

w

zakładu

sytuację.

produkcyjnego

Dzięki

MRZZ

i

działającym w zakładzie kolegom z OPZZ
rozpoczęto działania w celu nawiązania
kontaktu między załogami obu zakładów
AluDruckguss, co okazało się niezwykle trudne
nie

tylko z powodu

wielu ukraińskich

pracowników tymczasowych i pewnej izolacji
firmy w Polsce. Przykład ten uwyraźnił jednak,
©DGB

jak bardzo potrzebna jest współpraca związków
zawodowych po obu stronach Odry.
Trzecim przykładem są zorganizowane przez

Celem jest i pozostaje dalsza rozbudowa

MRZZ przy finansowym wsparciu Fundacji im.

dialogu transgranicznego w celu kształtowania

Friedricha Eberta warsztaty dla wysondowania

rozwoju wspólnego obszaru życia, gospodarki i

możliwości

pracy.

utworzenia

Europejskiej

Rady

Zakładowej przez polskich i niemieckich

Przyjęcie OPZZ do MRZZ
Strategicznym
celem
w
okresie
sprawozdawczym było przyjęcie OPZZ do MRZZ.
Już uprzednio były starania OPZZ, by angażować
się w MRZZ. Najpierw odbywały się dyskusje w
Brukseli – po przyjęciu OPZZ do EKZZ i uznaniu
jako równoprawną centralę związkową. Od
końca 2015 r. zintensyfikowano rozmowy na
miejscu. Ówczesny przewodniczący MRZZ, Frank
Techen, osobiście zapoznał się w Zielonej Górze
z celami i projektami koleżanek i kolegów oraz

w rozmowie z zarządem lubuskiego OPZZ
omówił tryb przyjęcia. Po wielu rozmowach
między DGB a Solidarnością wspólnie
przygotowano drogę do przyjęcia OPZZ do
MRZZ, dokonując tego w dniu 7 października
2016 r. w Słubicach na nadzwyczajnej
konferencji MRZZ.
SERDECZNIE WITAMY, DROGIE KOLEŻANKI I
DRODZY KOLEDZY !

Realizacja Strategicznego planu działań MRZZ
od 2014 do 2018 r.
Delegaci na 7. Wspólną Konferencję MRZZ

-

VIADRINA w dniu 11.04.2014 jednogłośnie
uchwalili przedłożony przez Prezydium wspólny
Strategiczny plan działań.

taką samą pracę“,
-

ograniczenie pracy tymczasowej, pozornego
samozatrudnienia i umów śmieciowych
poprzez regulacje prawne i efektywne
kontrole,

-

przestrzeganie obowiązujących standardów
pracy i standardów socjalnych w przypadku
zatrudnienia transgranicznego,

-

wspieranie
(sektorowego)
społecznego na pograniczu,

-

wymianę na temat celów i strategii w
polityce układów zbiorowych w krajach.

MRZZ VIADRINA wysuwa w nim na pierwszy
plan tworzenie „dobrej pracy i uczciwej
mobilności w Europie postępu społecznego“.
Tym samym łączy się ze sobą cele i pola
działania z zakresu polityki strukturalnej i
gospodarczej, polityki rynku pracy i polityki
społecznej.

forsowanie zasady „taka sama płaca za

dialogu

Jako postulaty i pola działania MRZZ VIADRINA
uchwalono między innymi:

Poza tym związki zawodowe żądają tworzenia
większej ilości lepszych miejsc pracy, inwestycji

-

międzyregionalne
koncepcje
rozwoju
regionalnego dla Euroregionu VIADRINA
jako podstawę międzyregionalnej polityki
strukturalnej i polityki wsparcia,

-

wzmocnienie założeń polityki regionalnej w
debatach budżetowych Unii Europejskiej i
krajów,

-

współdecydowanie przy kształtowaniu
funduszy strukturalnych w latach 20142020,

-

-wspieranie ogólnoeuropejskich działań
Europejskiej
Konfederacji
Związków
Zawodowych przeciwko prywatyzacji usług
publicznych,

-

transgraniczną informację na temat reform
finansowych,
polityki
społecznej
i
podatkowej,

-

forsowanie Dobrej Pracy w
Euroregionie,

w innowacje społeczne, zwalczania niepewnych
form zatrudnienia oraz promocji uczciwej
mobilności.
W wielu z tych obszarów udało nam się jednak
co nieco osiągnąć przy pomocy dość niewielkich
zasobów kadrowych. Niemniej jednak pozostaje
jeszcze wiele niedokończonych budów na
kolejne lata. Możemy stwierdzić, że pierwsze
sukcesy przynoszą szczególnie te małe branżowe
projekty. Również nam udało się tu zebrać
doświadczenia, gdzie i jak aktualnie możemy coś
poruszyć.
Tą transgraniczną drogą chcemy nadal podążać
także w kolejnych latach.

Chronologia działań
2014
11.4.2014

Konferencja delegatów: Wybór nowego Prezydium MRZZ VIADRINA i
przedstawienie Strategicznego planu działań na lata 2014-2018 (projekt).

16.6.2014

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA we Frankfurcie n. Odrą z omówieniem
Strategicznego planu działań na lata 2014-2018

5.7.2014

Prezentacja MRZZ VIADRINA ze stoiskiem informacyjnym na festynie DZIEŃ
BRANDENBURGII 2014 w Sprembergu

17.2.2015

Uczestnictwo w Komitecie Koordynacyjnym MRZZ (IRTUC) w Brukseli

15.10.2014

Uczestnictwo w spotkaniu związków zawodowych na kolei z PL i DE w
Czerniejewie i prezentacja pracy MRZZ w punkcie programu „Dobra Praca w
regionie przygranicznym“

24.11.2014

Uczestnictwo w 2-dniowym Polsko-niemieckim forum związków zawodowych w
Warszawie

26.11.2014

Uczestnictwo w spotkaniu nt. Amazona europejskich związków zawodowych i
rad zakładowych we Wrocławiu

2015
13.2.2015

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Słubicach

17.2.2015

Uczestnictwo w Komitecie Koordynacyjnym MRZZ (IRTUC) w Brukseli

5.3.2015

Przekazanie mandatu w Radzie ds. INTERREG na rzecz wiceprzewodniczącego
MRZZ po przejściu członka Prezydium, Petry Meyer na emeryturę

16.4.2015

Uczestnictwo w konferencji „Polityka związkowa i zakładowa na pograniczu“
DGB Północ w duńskim Padborg i wymiana na temat pracy MRZZ

3.6.2015

Uczestnictwo w warsztatach/seminarium „Unikanie dumpingu i wyzysku –
uczciwe warunki pracy dla zatrudnionych z unijnej zagranicy“ w Berlinie

10.6.2015

Uczestnictwo w 2-dniowym 6. Polsko-niemieckim forum związkowym w Dreźnie
pod hasłem “Wielkie koncerny na pograniczu – związkowe odpowiedzi w Polsce
i w Niemczech”

10.10.2015

Uczestnictwo w ogólnoniemieckim Dniu Działania w Berlinie „Zatrzymać TTiP i
CETA – dla sprawiedliwego handlu światowego“

5.11.2015

Uczestnictwo w Komitecie Koordynacyjnym MRZZ (IRTUC) w Brukseli

18.11.2015

Rozmowy robocze przewodniczącej Regionu, Doro Zinke i przewodniczącego
MRZZ, Franka Techena w Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie na temat
współpracy polsko-niemieckiej i rozwoju

3.12.2015

Uczestnictwo w konstytuującym posiedzeniu Komitetu Monitorującego
INTERREG – pierwsze wskazanie na konieczne uczestnictwo polskich związków
zawodowych jako partnerów społecznych w myśl UE, zamiast polskich NGO

4.12.2015

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA we Frankfurcie n. Odrą – m.in. na temat
wyników wyborów parlamentarnych w Polsce w dniu 25.10.2015 i ich skutków
dla pracowników
Pożegnanie przewodniczącego Jarosława Porwicha z NSZZ „Solidarność”,
Region Gorzowski, który jako nowo wybrany poseł wszedł do Sejmu.
Przewodnictwo w MRZZ VIADRINA przejmuje po stronie polskiej doświadczony
kolega Bogusław Motowidełko z NSZZ „Solidarność”, Region Zielonogórski

2016
19.1.2016

Uczestnictwo w 2-dniowym seminarium/warsztatach Instytutu EKZZ ETUI na
temat

przyszłości

polsko-niemieckiej

współpracy

wszystkich

central

związkowych EKZZ
1.3.2016

Monika Bocian, przewodnicząca OPZZ Lubuskie, składa oficjalny wniosek do
MRZZ VIADRINA o przyjęcie i współpracę

18.3.2016

Uczestnictwo w Komitecie Koordynacyjnym MRZZ (IRTUC) w Brukseli

8.4.2016

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA we Frankfurcie n. Odrą –
przewodnictwo przechodzi na rok na polską stronę do NSZZ „Solidarność”

14.4.2016

Uczestnictwo w warsztatach EKZZ na temat partnerstw transgranicznych EURES
na polsko-niemieckim pograniczu

20.5.2016

Uczestnictwo w 2-dniowej konferencji delegatów MRZ Łaba-Nysa w czeskim
Usti nad Łabą

24.5.2016

Uczestnictwo w 2-dniowym seminarium Zarządu Federalnego DGB w Berlinie
nt. MRZZ

31.5.2016

Przewodnicząca

Regionu

DGB,

Doro

Zinke,

kierownik

Działu

ds.

Międzynarodowych w Regionie DGB, dr Bianca Kühl oraz wiceprzewodniczący
MRZZ, Frank Techen postanawiają o przejściu niemieckiego rotującego
przewodnictwa na rzecz Doro Zinke; przygotowanie przez koleżankę Kühl
konferencji MRZZ w Słubicach w dniach 6 i 7 października 2016 r. wraz z
przyjęciem OPZZ oraz przejęcie przez nią pracy operacyjnej na rzecz MRZZ z
uwagi na przejście dotychczasowego przewodniczącego MRZZ, Franka Techena
do innego okręgu DGB.
17.6.2016

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Słubicach - priorytetowy temat:
Przygotowanie na przyjęcie OPZZ do MRZZ – Oficjalne przekazanie uchwał DGB
i NSZZ "Solidarność" w sprawie zgody na przyjęcie OPZZ do MRZZ

4.7.2016

Rozmowa przewodniczącej DGB, Doro Zinke i wiceprzewodniczącego MRZZ z
członkiem zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Klarą
Geywitz w Poczdamie na temat możliwości wsparcia pracy MRZZ

21.7.2016

Uczestnictwo w uroczystości 25-lecia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą

6/710.2016

Konferencja MRZZ: 20 lat MRZZ VIADRINA na temat „Taka sama płaca za taką
samą pracę w tym samym miejscu“ oraz przyjęcie OPZZ do MRZZ VIADRINA

19.11.2016

Uczestnictwo dr Bianki Kühl w Komitecie Koordynacyjnym MRZZ (IRTUC) w
Brukseli

2017
13.1.2017

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Zielonej Górze: Poszerzenie filarów
współpracy w MRZZ

5/6.4.2017

Uczestnictwo w seminarium dotyczącym działań Międzyregionalnych Rad
Związków Zawodowych (MRZZ) na rzecz aktywizacji międzyregionalnych,
euroregionalnych i makroregionalnych rynków pracy zorganizowanym przez
EKZZ w Budapeszcie.

21.4.2017

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą wraz z
przejściem przewodnictwa na rzecz DGB i tematem priorytetowym: przemysł
metalowy.

1.6.2017

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Berlinie z głównym tematem:
poradnia dla polskich pracowników przy DGB: Monika Fijarczyk (Biuro ds.
pracowników delegowanych) i dr Sylwia Timm (Uczciwa Mobilność)

8/.9.9.2017

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Zielonej Górze: : Jak działa
doradztwo EURES z: Sebastianem Klähnem, DGB Saksonia i Agatą Bajon
doradcą EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze.

3.10.2017

Uczestnictwo w konferencji dotyczącej działań Międzyregionalnych Rad
Związków Zawodowych (MRZZ) na rzecz aktywizacji międzyregionalnych,
euroregionalnych i makroregionalnych rynków pracy zorganizowanej przez EKZZ
w Brukseli.

10/11.10.2017

Uczestnictwo w 2-dniowym seminarium Zarządu Federalnego DGB w Berlinie
nt. MRZZ

1/2.12.2017

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Eberswalde: INTERREG VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020: Kwestia prawa głosu dla partnerów
gospodarczych i społecznych

oraz organizacji ekologicznych

2018
26.2.2018

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Gorzowie: Zebranie tematów na
dalszą współpracę

20.4.2018

Posiedzenie Prezydium MRZZ VIADRINA w Słubicach: Przejście przewodnictwa z
DGB na Monikę Bocian (OPZZ), planowanie konferencji MRZZ na jesień 2018 r.

4/5.6.2018

Uczestnictwo w 2-dniowym seminarium Zarządu Federalnego DGB w Berlinie
nt. MRZZ

12/13.10.2018

Konferencja MRZZ VIADRINA w Eisenhüttenstadt

