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Wszelkie prawa zastrzeżone 

Zapraszamy do udziału w seminarium: 

 

„Naruszenie praw pracowniczych - przyczyny, prewencja, 

mediacja”  

organizowane przez: Markert Mediacje, Państwową Inspekcję Pracy  

i Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego 

pod patronatem: Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Mazowieckiego. 

 

Korzyści z uczestnictwa 

Uczestnicy dowiedzą się jak unikać typowych błędów w obszarze przestrzegania 

prawa pracy, a w szczególności w zakresie przepisów dotyczących stosunku pracy: 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, czasu pracy, urlopów oraz uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem. Poznają sposoby radzenia sobie z 

konsekwencjami realnych lub postrzeganych naruszeń prawa poprzez stosowanie 

metod ADR (Pozasądowego Rozwiązywania Sporów), ze szczególnym 

uwzględnieniem mediacji.  

Dla kogo: 

Zapraszamy kadrę menadżerską z sektora prywatnego i publicznego, specjalistów w 

obszarze HR i relacji pracowniczych oraz prawników specjalizujących się w prawie 

pracy. 

Kiedy: 

17 czerwiec 2011 r. w godzinach 9.30-12.30. 

Gdzie: 

Ratusz, Plac Bankowy, Warszawa 

Koszty: 

Uczestnictwo bezpłatne 

Zapisy: 

Proszę wysłać formularz zgłoszenia na adres: biuro@mediacje.biz 

Formularz zgłoszenia do pobrania na www.mediacje.biz 

Pod patronatem: Patronat honorowy: 

 

 

WOJEWODA  MAZOWIECKI 

 

Patronat medialny: 

 

mailto:biuro@mediacje.biz
http://www.mediacje.biz/index.php/o-firmie/wydarzenia.html
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Wszelkie prawa zastrzeżone 

Program  

9.00-9.30 Rejestracja uczestników.  

9.30-11.00 Konsekwencje naruszania praw 

pracowniczych - konflikty w miejscu 

pracy. 

Pozaprawne przyczyny odwoływania 

się przez pracowników do arbitrów 

zewnętrznych (PIP, Sąd). 

Anna Cybulko, Markert 

Mediacje 

 Najczęstsze naruszenia praw 

pracowniczych.  

Dyskusja. 

Elżbieta Lipińska, 

Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Warszawie 

11.00-11.15 Przerwa   

11.15-12.30 Profilaktyka, czyli skuteczne  

i satysfakcjonujące rozwiązywanie 

problemów pracowniczych. 

Prezentacja kazusów: 

 Mediacja pracownicza 

 Misja dobrej woli  

Kinga Markert, Markert 

Mediacje 

Katarzyna Jaworska, 

Jerzy Wiśniewski,  

Wojewódzka Komisja 

Dialogu Społecznego 

 Podsumowanie i dyskusja  

12.30 Zakończenie seminarium  

Organizatorzy 

Markert Mediacje oferuje usługi, które umożliwiają stronom samodzielne znalezienie polubownego i 

trwałego porozumienia w sytuacjach związanych ze zmianą oraz kryzysu i konfliktu. Prowadzi mediacje w 

sporach pracowniczych, gospodarczych, społecznych, zbiorowych. Specjalizuje się również w moderowaniu 

spotkań, wspieraniu procesów koncyliacyjnego podejmowania decyzji oraz budowaniu systemów zarządzania 

konfliktami. Wyłączny polskim partner CDR Associates - amerykańskiej organizacji od ponad dwudziestu 

pięciu lat świadczącej usługi z zakresu zarządzania konfliktem i projektowania systemów zarządzania 

sporami. Więcej informacji na stronach: www.mediacje.biz i www.mediate.org 

Państwowa Inspekcja Pracy, zgodnie z art. 184  par. 1 Kodeksu pracy, sprawuje nadzór i kontrolę 

przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, realizuje 

zadania o charakterze informacyjnym, opiniodawczym, doradczym, jak np. udzielanie porad prawnych i 

informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także porad i 

informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy, opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa 

pracy. Państwowa Inspekcja Pracy współdziała też z innymi organami państwowymi i instytucjami w zakresie 

dotyczącym przestrzegania prawa pracy. Więcej: http://www.pip.gov.pl/ 

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego bazując na rozwiązaniach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-

Gospodarczych, odpowiada za godzenie interesów pracobiorców, pracodawców i dobra publicznego. Zajmuje  

się także rozpoznawaniem i rozwiązywaniem konfliktów i problemów społeczno-gospodarczych w 

województwie. Więcej: http:/www.mazowieckie.pl 

Patronat honorowy: 

 

 

WOJEWODA  MAZOWIECKI 

 

Patronat medialny: 

 

http://www.mediacje.biz/
http://www.mediate.org/
http://www.pip.gov.pl/
http://www.mazowieckie.pl/

