Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy
Termin: 13-14 grudnia 2016 r. (przyjazd 12 grudnia)
Miejsce: Kraków / Polska
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 28 października 2016 r.
Cele szkolenia:
W Unii Europejskiej obowiązują różne modele nadzoru nad Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP).
Obecnie w niektórych państwach UE planowane są nowelizacje systemów prawnych, które mogą mieć
wpływ na skuteczność ochrony, którą zapewnia BHP. Dodatkowo w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP) zakres ochrony BHP jest ograniczony. Aby utrzymać i wzmocnić skuteczny
nadzór nad warunkami pracy, musimy poddać rewizji modele nadzoru i zarządzania BHP w Europie.
Wymiana dobrych praktyk i informacji może posłużyć związkom zawodowym do poprawy jakości
reprezentacji pracowników w zakresie BHP.
Dział Edukacji Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) organizuje we współpracy z
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych (OPZZ) i Litewską Konfederacją
Związków Zawodowych (LPSK) szkolenie na temat „Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór
w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, które odbędzie się w dn. 13 – 14 grudnia 2016 r. w
Krakowie.
Cele szczegółowe:




Identyfikacja i charakterystyka poszczególnych modeli reprezentacji pracowniczej w zakresie
BHP
Analiza dobrych praktyk
Opracowanie zaleceń dot. skutecznych modeli nadzoru nad warunkami pracy przez
przedstawicielstwa pracowników

Języki robocze: angielski, litewski, polski
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami powinny/i być przedstawiciele i przedstawicielki, działacze i działaczki
związkowi w obszarze BHP, osoby odpowiedzialne za koordynację systemów reprezentacji
pracowniczej w zakresie BHP, Społeczni Inspektorowie i Inspektorki Pracy.
Limit miejsc wynosi 20.
Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa będzie dokonane przez grupę trenerów i trenerek, którzy
wezmą pod uwagę wymogi grupy docelowej.

Organizacje zobowiązane są do wzięcia pod uwagę wytycznych Planu Działań EKZZ dla kobiet, który
wzywa do proporcjonalnej reprezentacji kobiet w działaniach związkowych. Zgłoszenia osób młodych
będą traktowane priorytetowo.
Warunki uczestnictwa (OPZZ):
Brani pod uwagę będą wyłącznie kandydaci i kandydatki:
a)
z organizacji, które nie zalegają z wpłatą składek członkowskich na rzecz OPZZ;
b)
pełniący funkcje w ramach OPZZ lub ogólnopolskich organizacji związkowych, którzy mogą
wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w szerszej działalności związkowej;
c)
operujący/e językiem roboczym na poziomie bardzo dobrym.
Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na
konto OPZZ.
Koszty:
Wpisowe wynosi 300 PLN, którą – podobnie jak koszt diety zagranicznej – w całości pokrywa
organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swojego kandydata / kandydatkę).
Koszty podróży są refundowane. Koszty zakwaterowania i wyżywienia są pokrywane przez
organizatorów.
Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem ogólnokrajowej organizacji członkowskiej OPZZ
lub rady wojewódzkiej OPZZ. Zgłoszenie powinno zawierać:
 imię i nazwisko kandydata / kandydatki oraz pełnione funkcje,
 nazwę i adres (również internetowy) organizacji rekomendującej,
 adres e-mail kandydata / kandydatki,
 telefon kontaktowy kandydata / kandydatki,
 znajomość języków obcych (jakie?, w jakim stopniu?)
 doświadczenie w pracy projektowej i zarządzaniu projektami
Osobą kontaktową w sprawach szkoleń ETUI jest kol. Dominika Pyzowska (kom.: 603 192 204, e-mail:
pyzowska@opzz.org.pl).

