Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestrację do dnia 21
stycznia 2019 r. W konferencji uczestniczyć mogą, po uprzedniej rejestracji,
również osoby towarzyszące.
Chętnie służymy pomocą przy organizowaniu podróży oraz zakwaterowania na
miejscu konferencji.

Kontakt
Europa-Universität Viadrina
Juristische Fakultät (Wydział Prawa)
sekretariat: Elke Ebert
e-mail: fireu-ArbR2019@europa-uni.de

Miejsce konferencji

Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, PL 69-100 Słubice

MOBILNOŚĆ NA RYNKU PRACY –
DZIESIĘĆ LAT
TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO
Konferencja z zakresu
praktyki prawa pracy
14 lutego 2019 r.
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
ul. Kościuszki 1
PL 69-100 Słubice

Program konferencji
godz.

11.00
11.15

Rozpoczęcie i przywitanie gości

prof. dr Oliver L. Knöfel, Europa-Universität Viadrina

Granice unijnoprawnej regulacji mobilności na
rynku pracy – update na 2019 r.
prof. dr Eva Kocher, Europa-Universität Viadrina

11.45

Mobility of workers – a view from Polish law
prof. dr Michał Skąpski, UAM Poznań

12.00

Workers’ Mobility in Europe - Challenges by
"Brexit" and other disintegration tendencies
prof. dr Dagmar Schiek, Belfast University

13:00

Przerwa obiadowa

14.00

Delegacja: dyrektywa 2018/957/UE

14.45

dr Johannes Heuschmid, dka Rechtsanwälte, Berlin

Dyrektywa o pracownikach delegowanych z
perspektywy prawa zamówień publicznych
prof. dr Florian Rödl, Freie Universität Berlin

15.30

Przerwa kawowa

16.00

Cross-Border Mobility of Workers between Poland
and Germany 2019 – Legal Dynamics and
Obstacles
prof. dr Monika Tomaszewska, Universität Gdańsk
mec. dr Jan Schürmann, Hamburg
dr Kamila Schöll-Mazurek, Polish Social Council, Berlin
Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej (ret.)
moderacja: Eva Kocher oraz Oliver L. Knöfel

Mobilność na transgranicznym rynku pracy PolskaNiemcy – dziesięć lat traktatu lizbońskiego
Dziesięć lat po wejściu w życie traktatu lizbońskiego mobilność obywateli
Unii Europejskiej wciąż wzrasta. Międzynarodowa działalność gospodarcza
oraz wybór miejsca pracy bez względu na granice państwowe nie należą
już do sytuacji nadzwyczajnych – szczególnie w regionach przygranicznych.
Mimo faktycznego postępu, z perspektywy prawa nadal panują
niejednolite regulacje i nieprzejrzyste zasady dostępu do państwowych
rynków pracy.
W dniu 28 czerwca 2018 r. Parlament Europejski wraz z Radą UE uchwalił
dyrektywę zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania
pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja fundamentalnie
zmienia unijnoprawne zasady delegacji pracowników: rzeczywisty okres
delegowania nie powinien przekraczać 12, w uzasadnionych wyjątkach 18
miesięcy; wprowadzona zostaje także zasada równego traktowania
wszystkich pracowników, których wynagrodzenie i inne warunki
zatrudnienia nie mają odbiegać od standardów panujących w państwie
członkowskim, gdzie wykonywana jest praca.
W ramach sesji wykładowych przedstawione zostaną cele regulacji,
praktyczne i potencjalne problemy we wdrażaniu nowych przepisów oraz
ich konsekwencje dla pracowników i pracodawców – ze szczególnym
uwzględnieniem mobilności pracowniczej między Polską a Niemcami.

Na konferencję zapraszają
Eva Kocher
i
Oliver L. Knöfel

