
 
POLEN  /  POLAND 
  
 

 

Zapotrzebowanie na zakładowe dokształcanie z perspektywy 
związku zawodowego 
 
 

1. Sytuacja dokształacania w zakładzie (bitte ankreuzen) 
 Ja Nein 

Czy obecne kwalifikacje zatrudnionych są sprawdzane? x  

Czy są one udokumentowane? x  

Czy nowe/przyszłe kwalifikacje są zgłaszane i dokumentowane? x  

Czy są przedsiębrane kroki dokształcania w zakładach? x  

Jeśli tak, to ile osób uczestniczy w takich przedsięwzięciach? Anteil in 
3 % 

 

Czy związkowi/zakładowi interesariusze biorą udział w dokształacaniu? x  

Jakie formy dokształcania/kwalifikacji są w ofercie?   

Zakładowych modeli x  

modeli związanych z zakładowymi, ale na poziomie ponadzakładowych  x  

modele branżowe  x 

środki państwowe  x 

środki od prywatnych podmiotów kształcących   x 

Jaki typ dokształacania jest w praktyce najczęściej wykorzystywany? 
 
Szkolenia wewnątrz zakładowe, poszerzanie kompetencji. 
 
Struktura kwalifikacji zatrudnionych w branży  Wykfali-

fikowanie 
Doucz
-anie 

Drzewnej (udział procentowy)   

Meblarskiej (udział procentowy) 60% 40%

Na jakie nowe kwalifikacje jest zapotrzebowanie? 
W przemyśle meblowym: 

Operatorzy maszyn sterowanych numerycznie, lakiernicy, tapiecerzy, technolog Drewna 
 

 



W przemyśle drzewnym: 

Suszarnik, pilarz, gięciarz  

 

Jak można oszacować motywację do gotowości do dokształcania zatrudnionych? 

bardzo wysoko   

wysoko x  

przeciętnie   

nisko   

brak zainteresowania   
Jakie są zasadnicze słabe i/lub mocne strony obecnej sytuacji? 
Mocne strony 

Wysoko wykfalifikowani pracownicy 
 
Słabe strony 
 
Słaby rynek zbytu w ostatnim okresie 
 

2.  Zakładowe zarządzanie dokształcaniem (bitte ankreuzen) 

 Ja Nein 

Czy istnieje systematyczny rozwój personalny w zakładzie? x  

Czy dokształcanie jest przedmiotem w planowaniu personalnym w 
firmie? 

 
 
x 

 

Czy są odpowiedzialne osoby za zapytania odnośnie dokształcania? x  

Czy istnieje systematyczne planowanie i organizowanie środków dot. 
Dokształcania w przedsiębiorstwach? 

 
 
x 

 

Czy istnieją firmowe gremie i komisje, które troszczą się o 
dokształcanie? 

  
 

x 
Czy biorą w poniższych udział zakładowi/związkowi interesariusze?  

przy planowaniu  x 

przy ogranizacji  x 

przy wprowadzaniu  x 

przy analizie wynikowej  x 

kompleksowo   0 

raczej dużo  0 

raczej mało  0 

w ogóle nie  x 



 
 

3.  Firmowe warunki ramowe a związkowe zapotrzebowanie 
(bitte ankreuzen) 

 Ja Nein 

Jak jest uregulowane dokształcanie zatrudnionych? 

uregulowania taryfowe  x 

uregulowania prawne  x 

uregulowania zakładowe x  
Który obszar uregulowań jest najważniejszy? 
Zakładowy 

 
Jak są uregulowane warunki brania udziału w dokształcaniu przez zatrudnionych? 

Pod względem czasu pracy i zwolnienia 

Szkolenia odbywają się w czasie pracy 

 
Pod względem zapłaty 

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za okres trwania szkolenia. 

 
Gdzie z perspektywy związku są konieczne ulepszenia? 
Dofinansowanie podwyższania wykształcenia, pokrywanie kosztów studiów i szkoleń 
językowych. 

Jakie są obecne postulaty związków zawodowych odnośnie dokształcania? 

Na poziomie zakładu 

Zorganizowanie  szkoleń  w zakresie  radzenia  sobie ze  stresem . 
Na poziomie branży 

 
 
Inne postulaty 

Za  niskie   wynagrodzenia  

 
 


