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          przemysłu drzewnego w Danii) 
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                       i pokrewnych zawodów) 
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Przybliżenie projektu 

Niemieccy partnerzy projektu wspólnie z organizacjami związkowymi branży drzewnej/meblarskiej z 
Bułgarii, Danii, Polski, Włoch, Czech chcą pogłębić i rozwijać współpracę w ramach europejskiej sieci 
w w/w branży. Celem wspólnym jest wymiana informacji i know-how na poziomie działań związków 
zawodowych, przekazywanie wiedzy związanej z wymaganiami kształtującymi przyszłość przemysłu 
meblarskiego i drzewnego (np. wpływ konkurencji z Azji), poprawa przepływu wiedzy i informacji na 
poziomie międzynarodowym, oraz powiązanie tego z kształceniem na różnych poziomach. Partnerzy 
projektu mają wdrażać w swoich krajach kompleksową informację na temat projektu i jego zagadnień, 
przekazywać wypracowywaną w ramach projektu strategię rozwoju w obszarze kształcenia 
zawodowego. Projekt przyczynia się do zdobycia niezbędnej do tego wiedzy i umiejętności, oraz 
prowadzi do rozwoju działań na poziomie europejskim i krajowym. Ważnym jest, aby jego rezultaty 
były wprowadzane do działań prowadzonych na poziomach poszczególnych krajów biorących udział w 
przedsięwzięciu. 

 

Cele & Działania 

Partnerzy projektu skupiają się na osiągnięciu przede wszystkim następujących 4 celów głównych: 

1. Intensyfikacja i rozwój współpracy przedstawicielstw pracowniczych/ związków zawodowych 
branży meblarskiej i drzewnej, włączanie we współpracę innych partnerów, położenie nacisku na 
rozwój działań związanych z kształceniem/dokształcaniem zawodowym, pozyskiwaniem wiedzy i 
kompetencji dla pracowników w/w branży.  

2. Pogłębienie i rozwój wymiany informacji i działań związanych z kształceniem/dokształcaniem w 
ramach europejskiej sieci współpracy jako nawiązanie do problematyki związanej z hasłem “ 
Innowacja przez kształcenie“, wypracowywanie/pogłębienie wiedzy i know-how. Ten cel jest 
szczególnie istotny ze względu na możliwości związków zawodowych w zakresie przekazywania 
informacji, wywierania nacisku oraz udział w zakresie dokształcania zawodowego pracowników; 
jest to decydująca podstawa do działań i inicjatyw związków zawodowych w na tym polu. 

3. Poprawa możliwości i warunków sprzyjających rozwojowi potencjału tkwiącego w pracownikach, 
poprawa kwalifikacji pracowniczych przez systematyczne dokształcanie, co sprzyja osiągnięciu 
lepszych wyników firmy (nowe kwalifikacje jako podstawa procesów innowacyjnych w firmie); 
motywowanie pracowników do dalszego kształcenia oraz zwiększenie ich udziału w kursach 
zawodowych. 

4. Poprawa struktury związanej z kształceniem, zarówno na poziomie firm, jak i na poziomie 
związków zawodowych, lepsza jakość działań strategicznych oraz lepsza organizacja pracy w 
organizacjach związkowych w opisywanym zakresie; szkolenie osób odpowiedzialnych za procesy 
kształcenia/dokształcania zawodowego w organizacjach związkowych – know-how, wiedza 
metodyczna, narzędzia ułatwiające planowanie i przeprowadzanie programów kształceniowych w 
firmach. Cel ten osiągnięty zostanie przy wykorzystaniu istniejących już rezultatów i narzędzi 
wypracowanych w innych projektach unijnych w ramach linii programowej Leonardo –Dewbas i 
Valiwood. 
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Działania podstawowe projektu (związane bezpośrednio z opisywanymi celami): 

♦ Kontynuacja współpracy związków zawodowych z Europy zachodniej i wschodniej w ramach 
europejskiej sieci branży meblarskiej i drzewnej rozpoczętej w roku 2007, dołączenie do niej 
partnera z Polski, pogłębienie działań kooperacyjnych 

♦ Wspólna ocena, oszacowanie trendów i kierunków rozwoju opisywanej branży, szanse i ryzyka 
rynku europejskiego, ze szczególnym naciskiem na strategie związkowe w zakresie utrzymania 
zatrudnienia oraz wspierania innowacyjności poprzez systematyczne dokształcanie pracowników 

♦ Rozwój i wzmacnianie działań związanych z wymianą informacji na temat zmian w branży 
meblarskiej i drzewnej (zarówno jeśli chodzi o aspekty gospodarcze, jak i socjalne/pracownicze), 
ze szczególnym uwzględnieniem obecnego kryzysu; perspektywa europejska 

♦ Wzmacnianie współpracy, wypracowywanie wspólnych strategii oraz działań w zakresie 
kształcenia/dokształcania zawodowego, transferu wiedzy, wspierania rozwoju kompetencji dla 
pracowników, przedstawianie wypracowanych rozwiązań na poziomie społecznych dialogów 
krajowych i europejskich 

♦ Transfer informacji i wiedzy związanej z kształceniem/dokształcaniem zawodowym – standardy 
kwalifikacji, zapotrzebowanie na rodzaj kształcenia, kwalifikacje przyszłości w przemyśle 
meblarskim i drzewnym; ujęcie/skatalogowanie wypracowanych propozycji celów i działań dla 
polepszenia jakości kształcenia zawodowego opisywanej branży (wykorzystanie uwarunkowań 
krajowych partnerów projektu)  

♦ Transfer informacji i innowacji w zakresie kształcenia zawodowego w/w branży pomiędzy 
partnerami projektu – standardy kwalifikacji, systemy i uregulowania obowiązujące w krajach 
partnerskich, uprawnienia związków zawodowych i przedstawicielstw pracowniczych w zakresie 
planowania i rozwoju ścieżek kształcenia, etc. 

♦ Wdrażanie wspólnych strategii działań u poszczególnych partnerów projektu – mechanizmy, 
narzędzia, metody oraz ich wykorzystanie w kształceniu/dokształcaniu zawodowym, element 
istotny: motywowanie pracowników do dokształcania, zwiększanie ilości uczestników kursów i 
szkoleń doskonalenia zawodowego 

♦ Przeprowadzanie działań informacyjnych i kształceniowych w zakresie zrozumienia problemów i 
wyzwań branżowych dla partnerów projektu, analizowanie wpływu kształcenia/dokształcania 
zawodowego na procesy innowacyjności w firmie, wspieranie działań związków zawodowych  

♦ Wzmacnianie struktur związkowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z 
kształceniem/dokształcaniem zawodowym w branży meblarskiej/drzewnej 

♦ Uzyskanie porozumienia w zakresie wypracowania i wdrażania strategii działań związanych z 
kształceniem/dokształcaniem zawodowym, uzyskanie systematycznego wzrostu kwalifikacji i 
kompetencji społecznych pracowników; sprzyja to zarówno pracownikom w aspekcie pewności 
zatrudnienia, jak i branży, która w okresie panującego kryzysu, podwyższa swą konkurencyjność 
na rynku 

♦ Dokumentowanie działań i rezultatów projektu, upowszechnianie ich dalej. 

 
Oczekiwane rezultaty projektu 

Oczekiwane rezultaty projektu to: poprawa wiedzy związanej ze standardami socjalnymi, standardami 
pracy oraz kwalifikacji; poprawa bazy informacyjnej, możliwości działań, wiedzy na temat metodologii i 
metodyki związanej z działaniami w zakresie kształcenia/dokształcania zawodowego oferowanego 
przez związki zawodowe; umiejętność powiązania zmian strukturalnych w opisywanej branży z 
wiedzą, kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników, oraz możliwościami związków zawodowych, 
wykorzystywanie tych trzech czynników przy tworzeniu/poprawie ofert szkoleniowych. 
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Konkretne rezultaty projektu to: 

Wymiana & Osieciowanie 
♦ Działania informacyjne i kształceniowe dla związków zawodowych, wymiana praktyk na poziomie 

europejskim – międzynarodowe spotkania sieci, seminarium, strona www 

♦ Wzmacnianie, poszerzanie i rozwój europejskiej sieci związkowej branży meblarskiej i drzewnej     
(szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw), działania z 8 partnerami operacyjnymi i 4 
stowarzyszonymi 

♦ Systematyczny monitoring związany z aktualną sytuacją i zmianami w branży meblarskiej i 
drzewnej 

♦ Rozwijanie i aktualizowanie strony www jako międzynarodowej platformy komunikacyjnej                
(www.innopas.eu) 

Działania branżowe 
♦ Wymiana informacji, współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia/dokształcania 

zawodowego, rozwoju kwalifikacji i nabywania kompetencji 

♦ Wymiana koncepcji, instrumentów analizy i planowania (EDV – tools) w zakresie 
kształcenia/dokształcania zawodowego w firmach i strukturach związkowych 

♦ Działania zmierzające do poprawy funkcjonowania struktur związkowych w aspekcie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych – wdrażanie wypracowanych strategii z pomocą osób odpowiedzialnych 
na poziomie poszczególnych krajów 

♦ Przekazywanie know-how osobom odpowiedzialnym za strategie kształcenia zawodowego w 
poszczególnych firmach i związkach zawodowych – szkolenia w zakresie posługiwania się 
narzędziami do analizy i planowania w praktyce 

♦ Przeprowadzenie europejskiego seminarium pt. „Innowacyjność poprzez 
kształcenie/dokształcanie – metodyka działań i pomoc w praktyce dla organizacji związkowych“ 

♦ Definiowanie wytycznych w zakresie „ Inicjatywa przyszłości – dalsze kształcenie zawodowe“ 
mających wspomóc krajowy i europejski dialog społeczny 

♦ Dokumentowanie spotkań, wydanie CD z materiałami pomocniczymi 

Działania na poziomie krajowym 
♦ Przeprowadzanie systematycznego monitoringu w zakresie kierunków rozwoju przemysłu 

drzewnego i meblarskiego 

♦ Wymiana informacji i wiedzy w zakresie zapotrzebowania i działań związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia przedsiębiorstw opisywanego sektora 

♦ Wdrażanie osób odpowiedzialnych za dalsze kształcenie zawodowe na poziomie 
związkowym/zakładowym do strategii i wytycznych krajowych 

♦ Inicjowanie działań branżowych w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych a dialog 
społeczny z przedsiębiorstwami i przedstawicielami w/w branży na poziome krajowym 
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Przegląd działań i zadań  
 
Faza  I     Przygotowanie  01.11.2009 – 31.01.2010                                           Miesiąc 
 

Dzialania wspólne : 
 

 

Działania wstępne: szczegółowe planowanie celów, zawartości merytorycznej, przebiegu, podział 
zadań pomiędzy partnerów projektu 

1. – 3. 

Zbieranie informacji i materiałów niezbędnych do właściwego przebiegu projektu – między innymi,
podstawy prawne, uregulowania związane z kształceniem, umowy pomiędzy pracodawcami i 
pracownikami i inne; udział związków zawodowych w poszczególnych działaniach na rynku pracy 
w związku z podnoszeniem kwalifikacji, najlepsze praktyki – na wszystkich poziomach 
 

1. – 3.. 

Krótkoterminowe analizy strukturalne związane z kształceniem i dokształcaniem zawodowym w 
sektorze meblarskim i drzewnym, między innymi – krajowe profile w tej branży z ich mocnymi i 
słabymi stronami, aktualnej praktyki, sytuacja w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
zapotrzebowanie, wyzwania przyszłości. 
 

2. – 3.. 

Spotkanie sieci współpracy europejskiej (Międzynarodowa Grupa Prowadząca 1) – 
konkretyzowanie celów, zadań, działań, rezultatów, określenie uregulowań i standardów 
kształcenia/dokształcania zawodowego opisywanej branży na poziomie krajów biorących udział 
w spotkaniu, określenie i zdefiniowanie zapotrzebowania na tego typu działania ( 
skatalogizowanie problemów i działań na poziomie krajowym), przygotowanie europejskiego 
Fachhearings 
 

1. 

Wymiana informacji & praca w sieci : uzupełnianie i dalszy rozwój strony internetowej projektu 
jako platformy komunikacyjno-informacyjnej – między innymi, włączanie dalszych partnerów, 
dołączanie innych funkcji, rozszerzanie informacji, tworzenie linków do organizacji partnerskich 
e.t.c. 

 

1. – 3. 
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Faza II      Prowadzenie projektu  01.02.2010 – 31.08.2010              Miesiąc 
 

 
Działania polityczno-branżowe:  
 
transfer informacji i wiedzy, przekazywanie i wymiana narzędzi, materiałów, pomocy w praktyce 
związanej z kształceniem/dokształcaniem zawodowym w przedsiębiorstwach- materiały 
wprowadzające, pomoce praktyczne (różnorakie narzędzia, np. do badania zapotrzebowania, 
listy sprawdzające, plany nabywania kwalifikacji, narzędzia pomagające nabywać dane 
kwalifikacje etc.) – transfer wybranych elementów innych projektów unijnych jak 
Dewebas/Toliwood (TIB-Forbundet Træ-Industri-Byg/EFBH-Europejska Federacja Pracowników 
Przemysłu Budowlanego i Drzewnego) 

 

4. - 6.  
i 
8. – 10. 

 
Seminarium europejskie „ Innowacyjność przez rozwój kwalifikacji zawodowych-działania i pomoc 
praktyczna dla organizacji związkowych“ ( sytuacja, perspektywy, wyzwania na przyszłość – 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych w branży meblarskiej i drzewnej) 

7.  

 
Dokumentowanie spotkania – sprawozdania, dyskusje, materiały. 

7. – 8.  

 
Rozwój struktur pomocniczych poprzez prace osób odpowiedzialnych za kwalifikacje zawodowe i  
ich podnoszenie na poziomie poszczególnych krajów w organizacjach związkowych. 

7. – 10.  

 
Pomoc w działaniach i umowy związane z dalszą pracą na poziomie krajowym, związkowym, w 
przedsiębiorstwie 

7. – 10. 

 
Działania na poziomie krajowym:  
  
Powołanie osób odpowiedzialnych za kwestię kształcenia/dokształcania zawodowego na 
poziomie krajowym (w strukturach związkowych/w firmach), działania wspomagające na poziomie 
krajowym 
Regularny monitoring opisywanej branży w aspekcie gospodarczym i socjalnym- aktualizacja 
danych przez partnerów projektu, dodatkowe informacje z innych krajów unijnych 
 

 

7. – 10.  

 

4. – 10.  

Wymiana informacji & praca w sieci:   
bieżące aktualizowanie strony internetowej jako platformy informacyjno-komunikacyjnej, wymiana 
praktyk branżowych, umieszczanie informacji związanych ze standardami doskonalenia 
zawodowego wybranej branży, aktualizacja danych branżowych z poszczególnych krajów 
(Update 2010) 

 

4. – 10.  
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Faza III        Zakończenie / Follow - up          01.09.2010 – 31.10.2010                       Miesiąc 
 

Działania wspólne:  
 
Opracowanie i upowszechnianie dokumentacji związanej z seminarium 

11. – 12.

Dokumentowanie narzędzi ,materiałów związanych z planowaniem i wdrażaniem branżowych 
działań edukacyjnych (CD – różne języki) 

11. – 12.

Przygotowanie wspólnego katalogu w związku z kwalifikacjami zawodowymi w branży 
drzewo/meble (konkretyzacja przemysłowo-politycznego programu 2008-2012 EFBH)  
 

11. – 12.

Spotkanie na poziomie europejskim ( grupa 2) – m.in.: sprawozdania, porozumienie w zakresie 
tworzenia wytycznych związanych z kształceniem /dokształcaniem zawodowym (katalog działań), 
określenie zadań związanych z dokumentowaniem i transferem, przygotowanie działań do 
prowadzenia dialogu społecznego, określenie priorytetów dalszej pracy.  

11. 

Rozpowszechnianie i publikacje – rezultaty i produkty    

 

11. –12. 

Działania krajowe:   
 
Przeniesienie i wdrażanie rezultatów projektu na poziomie krajowym – praca PR, 
upowszechnianie 

 

11. – 12..

  
 
Stałe podnoszenie poziomu działań przez osoby odpowiedzialne za kształcenie/dokształcanie 
zawodowe na poziomie krajów – używanie narzędzi, metod (narzędzi w praktyce związanej z 
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych) 
 

11. – 12.

 
Prowadzenie dialogu społecznego związanego z wymogami, koncepcjami, strategiami 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników branży meblarskiej/drzewnej, 
 

11. – 12.

Wymiana informacji & praca w sieci:   
 
Aktualizacja strony www jako platformy informacyjno-komunikacyjnej, miejsca wymiany praktyk 
związanych z branżą, dyskusje, dokumentowanie wyników i przebiegu prac, przepływ informacji 
związany z dalszą współpracą; 
 
Zapewnienie dysponowania stroną internetową na co najmniej kolejne 12 miesięcy od 
zakończenia projektu. 
 

 

11. – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


