
    

Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)  
 

Tytuł szkolenia: Strategie związków zawodowych w zakresie zwiększenia uzwiązkowienie i podwyżek 
płac.  
 
Termin: 5- 7 marca 2019 r. / przyjazd 4 marca 
 
Miejsce: Bruksela, Belgia    
 
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów / kandydatek: 14 lutego 2019 r. 
 
Kontekst: 
 
Płace i siła nabywcza są jednym z głównych problemów europejskich pracowników. Kryzys 
gospodarczy, polityka oszczędnościowa i reformy rynku pracy doprowadziły w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat do obniżenia płac w Europie. W poszczególnych krajach występuje spadek udziału płac w produkcie 
krajowym brutto (PKB), nasilenie nierównomiernej dystrybucji płac, ale także ogromna rozbieżność płac 
pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Według Eurostatu co szósty pracownik w Unii Europejskiej 
otrzymuje jedynie niskie wynagrodzenie (tj. najwyżej dwie trzecie średniego krajowego wynagrodzenia 
godzinowego brutto). Ponieważ w niektórych krajach zakres negocjacji zbiorowych musiał się 
zmniejszyć, związki zawodowe mają trudności z wynegocjowaniem wyższych płac. 
 
Cele szkolenia: 
 

 Analiza zmian płac w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz wpływu polityki oszczędnościowej i 
reform rynku pracy na negocjacje zbiorowe i płace w Europie; 

 Identyfikacja trudności i przeszkód napotykanych przez związki zawodowe (w tym ram 
instytucjonalnych/prawnych) w celu zwiększenia płac i poprawy warunków pracy poprzez 
układy zbiorowe;  

 Wymiana strategii związków zawodowych w celu podniesienia płac i polepszenia negocjacji 
zbiorowych; 

 Opracowanie propozycji wzmocnienia strategii związków zawodowych na poziomie krajowym i 
europejskim w celu zwiększenia płac i zasięgu rokowań zbiorowych. 

 
Języki robocze: angielski, hiszpański, grecki   
 
Warunki uczestnictwa (ETUI):  
Uczestnikami i uczestniczkami powinny być  osoby odpowiedzialne w swoich organizacjach za płace i 
negocjacje zbiorowe na szczeblu krajowym, branżowym, sektorowym, regionalnym, lokalnym i/lub 
zakładowym.   
 
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) odpowiedzialni/e w swoich organizacjach za w/w tematykę. 
c) pełniący funkcje w ramach OPZZ lub ogólnopolskich organizacji związkowych, które mogą 

wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w szerszej działalności związkowej; 
d) operujący językiem roboczym na poziomie bardzo dobrym. 
 
Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na 
konto OPZZ. 
 
Koszty: 
Wpisowe wynosi 580 PLN, którą – podobnie jak koszt diety zagranicznej – w całości pokrywa 
organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swojego kandydata / kandydatkę).  
 
OPZZ może wystawić fakturę VAT. W takim przypadku powyższa kwota zostanie powiększona o 23% 
VAT. 
 
Koszty podróży są refundowane. Koszty zakwaterowania, 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 zakresie tematyki kursu 
 
 
W przypadku, w którym uczestnik / uczestniczka szkolenia odwoła udział w szkoleniu w terminie 
przekraczającym 5 dni roboczych do daty rozpoczęcia szkolenia, organizacja oddelegowująca zostanie 
obciążona kosztami za szkolenie, w tym za wykupiony bilet lotniczy. 
 
Osobą kontaktową w sprawach szkoleń ETUI jest kol. Dominika Pyzowska (kom.: 603 192 204, e-mail: 
pyzowska@opzz.org.pl). 

mailto:pyzowska@opzz.org.pl

