
    

Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) 
 

Tytuł szkolenia: Cyfrowa transformacja świata pracy – wiodąca rola związków zawodowych   
 
Termin: 25 - 27 października 2017 r. (przyjazd 24 października) 
 
Miejsce: Sofia / Bułgaria 
 
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 22 września 2017 r. 
 
Cele szkolenia: 
Transformacja cyfrowa stanowi ogromne wyzwanie dla tradycyjnych form zatrudnienia i ma wpływ na 
wszystkie struktury organizacji pracy. Związki zawodowe musza kształtować cyfrową transformację i 
opracować odpowiednie strategie polityczne, by odpowiedzieć na zagrożenia, przed którymi stawia nas 
cyfryzacja. Mowa miedzy innymi o wymiarach zatrudnienia, stosunkach pracy, jej jakości, godności, 
solidarności i zabezpieczeniu.  
 
Cele szczegółowe szkolenia: 

 Dokonanie analizy wpływu i znaczenia cyfryzacji na sytuację na rynku pracy i zatrudnienie w 
kontekście takich aspektów jak nierówność płac, uelastycznianie i intensyfikacja pracy; 

 Zidentyfikowanie perspektyw związków zawodowych w kontekście praw pracowniczych i 
rokowań zbiorowych w gospodarce cyfrowej; 

 Podsumowanie stanowisk związków zawodowych i ich działań w kontekście cyfryzacji; 

 Odniesienie do Planu Działania EKZZ.  
 
Języki robocze: angielski, bułgarski, hiszpański  
 
Warunki uczestnictwa (ETUI):  
Uczestnikami i uczestniczkami powinni przedstawiciele i przedstawicielki, działacze i działaczki 
związków zawodowych odpowiedzialne w swoich organizacjach za plany działań związane z cyfryzacją 
świata pracy, jak i osoby odpowiedzialne za negocjacje zbiorowe i dialog społeczny, zatrudnienie i/lub 
opracowywanie strategii politycznych w zakresie ekonomii.  
 
Maksimum 20 miejsc będzie dostępnych dla wszystkich organizacji zrzeszonych w EKZZ. 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. Organizatorzy będą ponadto 
priorytetowo traktowali zgłoszenia osób młodych. 
 
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, które mogą 

wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w szerszej działalności związkowej; 
c) operujący językiem roboczym na poziomie bardzo dobrym. 
 



    
Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na 
konto OPZZ. 
 
Koszty: 
Wpisowe wynosi 500 PLN, którą – podobnie jak koszt diety zagranicznej – w całości pokrywa 
organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swojego kandydata).  
 
OPZZ może wystawić fakturę VAT. W takim przypadku powyższa kwota zostanie powiększona o 23% 
VAT. 
 
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 organizacji rekomendującej, 

 adres e-mail kandydata/ kandydatki, 

 telefon kontaktowy kandydata, / kandydatki 

 znajomość języków obcych (jakie?, w jakim stopniu?) 

 doświadczenie w zakresie tematyki kursu 
 
Osobą kontaktową w sprawach szkoleń ETUI jest kol. Dominika Pyzowska (kom.: 603 192 204, e-mail: 
pyzowska@opzz.org.pl, a w dn. 24.07.-16.08.2017 kol. Piotr Ostrowski: ostrowski@opzz.org.pl ) 
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