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Poznaj swoje prawa w pracy
- wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników
projekt realizowany przez:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
w partnerstwie z

Państwową Inspekcją Pracy
w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: V. Dobre rządzenie,
Działanie: 5.5. Rozwój dialogu społecznego,
Poddziałanie 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy nt. praw pracowniczych i metod ich egzekwowania
wśród pracowników i działaczy związków zawodowych z 16 województw oraz wyposażenie 512 liderów
OPZZ w specjalistyczną wiedzę z zakresu praw pracowniczych i instrumenty jej wdrażania, a także
propagowania.
W ramach projektu organizowane są:
1. SZKOLENIA na temat:
regulacji prawnych dotyczących praw pracowniczych, metod ich egzekwowania i postępowania
w przypadku naruszeń, zagadnienia praktyczne i analiza kazusów;
budowy zakładowej strategii informacyjnej w ww. zakresie oraz działań prewencyjnych;
psychospołecznych aspektów mobbingu, dyskryminacji i molestowania;
stresu i przeciążenia psychicznego w pracy jako podłoża naruszeń prawa pracy oraz zarządzania
stresem;
budowania kultury bezpieczeństwa, komunikacji i asertywności w zakładzie pracy.
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2. KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA (podsumowująca) z udziałem gości zagranicznych z krajów
zaangażowanych w ochronę praw pracowniczych. Konferencja promująca dobre praktyki będzie
kolejnym krokiem w budowaniu kompetencji inicjatorów dialogu społecznego i poprawie jego jakości.
3. KAMPANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA
Podejmowane działania będą polegały przede wszystkim na edukacji pracowników i związkowców
w zakresie

znajomości

praw

pracowniczych

i

bezpieczeństwa

pracy

oraz

umiejętności

wykorzystywania tej wiedzy. Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i związkowców do
podnoszenia poziomu wiadomości na temat praw i obowiązków w pracy, promocja postaw
służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Kampanię wspomogą artykuły
w prasie związkowej, ulotki i broszury rozdawane podczas szkoleń i w zakładach pracy oraz audycje
w radiowęzłach zakładowych.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Państwowa Inspekcja Pracy

promują

podnoszenie poziomu wiedzy o prawach i obowiązkach w pracy, zasadach zawierania i rozwiązywania
stosunku pracy, rozliczaniu czasu pracy, urlopach, uprawnieniach związanych z rodzicielstwem, zakazie
dyskryminacji, a także obowiązkach pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Łamanie prawa pracy wynika często nie tylko z braku dobrej woli, lecz także z braku
świadomości i wiedzy nt. przepisów prawnych oraz możliwości interwencji w przypadkach naruszeń.
Projekt adresowany jest również do członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, którzy będą
odpowiadali za prowadzenie akcji informacyjnej w swoich zakładach pracy. Jako wsparcie otrzymają ulotki
i specjalistyczne wydawnictwa.
Projekt przewiduje również objęcie szkoleniem po dwóch przedstawicieli Rad Wojewódzkich OPZZ, którzy
będą prowadzili akcję informacyjną dotyczącą praw pracowników.
Projekt realizowany jest w okresie od 1.10.2011 r. do 31.03.2013 r.

