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O c e n a s z ko l e ń p i l o t a ż ow y c h
W Gdańsku od 8 do 9 lipca członkowie Zespołu ds. programu szkoleniowego „Rokowania zbiorowe: od ponadnarodowych do lokalnych praktyk”, trenerzy i koledzy z
LO Norway zaangażowani w działanie programu ocenili
przeprowadzone szkolenia.

Program został stworzony w oparciu o rzeczywiste sytuacje i doświadczenia w zakładach pracy. Korzystano z wiedzy
związkowców z całej Polski.
W przygotowaniu jest komentarz dla uczestników szkolenia, który będzie zawierał praktyczne porady.
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„Solidarność” jako pierwsza przeprowadziła badania
jakości rokowań. Uzyskaliśmy cenne dane, zebrane w

wielu firmach z całej Polski. Zidentyfikowaliśmy problemy,
zbadaliśmy i opisaliśmy je w raporcie. Przygotowaliśmy i
przeprowadziliśmy pilotaż programu dla liderów dialogu
autonomicznego na poziomie zakładu pracy. Szkolenia
ukończyło 147 osób, w tym 128 działaczy funkcyjnych.
Wypowiedzi uczestników szkoleń w ankietach oceniających szkolenie świadczą, że udało się wypracować narzędzie do wykorzystania przez nasze struktury.
•
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Wydanie Specjalne

Fot. M.Kaniszewska

Fot. O.Zielińska

Wypełnione deklaracje uczestnictwa
należy przesłać do 7 sierpnia 2014 r.
Więcej informacji na stronie KK NSZZ
"Solidarność".

Szkolenia odbędą się w Gdańsku,
dostępne terminy:
Grupa I (20 osób)
1) 14.09.-18.09.2014 r. - „Praktyczne
aspekty rokowań zbiorowych”
2) 28.09.-2.10.2014r. - „Coaching i zarządzanie przez cele - korzyści dla organizacji”
Grupa II (20 osób)
1) 28.09-2.10.2014 r. -„Praktyczne aspekty rokowań zbiorowych”
2) 19.10.-23.10.2014 r. - „Coaching i
zarządzanie przez cele - korzyści dla
organizacji”
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Pierwsza część szkolenia będzie
dotyczyć zagadnień związanych z
praktyką prowadzenia rokowań zbiorowych w Polsce, także w kontekście pracy przedstawicieli związków
zawodowych w Komisjach Dialogu
Społecznego (WKDS-y). Dodatkowo
uczestnicy będą mogli zapoznać się z
elementami systemu rokowań zbiorowych w Norwegii.
Druga część szkolenia będzie miała
charakter zdecydowanie warsztatowy
i jej celem będzie przybliżenie uczest-

nikom technik podnoszących skuteczność w zarządzaniu organizacją.
Na szkolenie zapraszamy działaczy
struktur ponadzakładowych. Wskazanie
kandydatów na szkolenia w gestii Przewodniczącego Regionu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
(40 osób) o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Prosimy zarządy regionów o zgłaszanie maksymalnie
dwóch uczestników, druga osoba będzie
wpisana na listę rezerwową. Osoby z listy
rezerwowej będą kwalifikowane w miarę
dostępności miejsc.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację
uczestników jest Maria Kościńska.

Komitet Sterujący Projektu po raz trzeci w Gdańsku

KO N TA K T
Agnieszka Rybczyńska:
tel.: 58 308 4318; tel. kom. 501 371 904,
a.rybczynska@solidarnosc.org.pl
Maria Kościńska:
specjalista ds. koordynacji warsztatów
kompetencyjnych
mkosci@solidarnosc.org.pl
tel. 58 3084225, tel. kom. 509839017

projektu, ze szczególnym uwzględnieniem
tematu realizacji szkoleń
podnoszących kompetencje uczestników w
obszarze rokowań zbiorowych. Przygotowywane
szkolenia kierowane są
do członków struktur
ponadzakładowych.
Podczas szkoleń osobami
przekazującymi uczestnikom wiedzę o systemie
rokowań zbiorowych w
Norwegii będą eksperci
z LO Norway. Do innych
również omawianych działań wspierających projekt należą jeszcze: opracowanie
publikacji książkowej w oparciu o wnioski
z badań i refleksje pojawiające się w trakcie
przeprowadzania badań i opracowywania
raportu, jak też przetłumaczenie raportu z
badań na język norweski.

Fot. O.Zielińska

W dniu 9 lipca 2014 roku odbyło się
drugie posiedzenie Komitetu Sterującego w gdańskim Hotelu Dal. W spotkaniu
uczestniczyli realizatorzy projektu z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz
przedstawiciele partnera LO Norway Hans
Øyvind Nilsen i Øyvind Rongevær
Podczas spotkania zostały przedstawione i omówione tematy dotyczące rzeczowego i finansowego postępu realizacji

Aby prowadzić skuteczne rokowania
W czasie pobytu w Gdańsku goście
udzielili wywiadu dziennikarce Magazynu Solidarność Oldze Zielińskiej.
Zapraszamy do lektury wywiadu
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
rozpoczęła rekrutację na dwuetapowe
szkolenie wzmacniające kompetencje
działaczy regionalnych przydatne w
obszarze rokowań zbiorowych.
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Zapraszamy do podnoszenia kompetencji

