
 

 
 

 

 

UE-Projekt  INNO 2 
 
 

Drugie posiedzenie międzynarodowej grupy projektowej 
20.09. – 22.09.2010 Bukareszt (Rumunia) 
        

PROGRAM – szkic  (roboczy) 
 
Przyjazd:     poniedziałek, 20.09.2010 / do godz. 15:00 

Rozpoczęcie imprezy:   poniedziałek, 20.09.2010 / od godz. 16:00  
Zakończenie imprezy:  wtorek, 21.09.2010 / ok. godz. 17:30  

Wyjazd:  środa, 22.09.2010 / indywidualnie 
 

Przebieg & Treści 
 

Poniedziałek, 20.09.2010  
do godz.15:00 Przyjazd  

godz.16:00 – 16:15 Przywitanie & Otwarcie  
 Cele projektu – spotkania końcowego 

Klaus Gutbrod, Arbeit und Leben Bielefeld 
 

godz. 16:15 – 17:00  Sprawozdanie statutowe INNO 2: działania i wyniki w sieci 
branżowej drzewo/meble 
(m.in. branżowy – update – strona internetowa – praktyczna pomoc 
do dalszego kształcenia) 
Gisbert Brenneke, Arbeit und Leben Bielefeld 

 
godz. 17:00 – 18:30 Zakładowe dalsze kształcenie jako zadanie na przyszlość 

małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze drzewo/mebel 
– założenia, szanse, warunki ramowe  
  Sereny Aurica 

 President of APMR (Romanian Employers’ Association of Furniture)  
  Kalin Simeonov  

 President of the Branch Chamber of Woodworking and Furniture 
Industry (BCWFI) 

 Krótki wykład z dyskusją 

Od godz.19:00 Wspólna kolacja & rozmowy w grupach 
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Strona 2 
Projekt-spotkanie kończące 20. – 22. 09.2010 Bukareszt (Rumunia) 

 

Wtorek, 21.09.2010   

godz. 9:00 – 10:30  Zakładowe dalsze kształcenie w kontekście socjalnych, 
gospodarczych i społecznych przemian – założenia i pola 
organizacyjne dla reprezentacji pracowniczych w zakładzie 
i branży 

 NN (scientist from Economical Sciences Academy or the General 
Director of the National Institute for Wood) 

 Wykład i dyskusja  
 

godz. 10:30 – 11:00 przerwa na kawę 

godz. 11:00 – 13:00 Dalsze kształcenie w zakładzie: krajowe zwroty (zmiany) i 
pierwsze praktyczne przykłady do przyszłych działań w 
branży  
 Krótki wykład/prezentacja FSOGSDP (Związki Zawodowe w 

Przemyśle Przetwórstwa Leśnego i Drzewnym) 
 Krótki wykład/prezentacja NSZZ „Solidarność“ 
 Krótki wykład/prezentacja FSLIL (Federația Sindicatelor Libere 

din Industria Lemnului) 

 Dyskusja: Inicjatywy związkowe na przyszłość – założenia do 
dalszej pracy  

 
godz.12:45 – 14:00  Przerwa obiadowa 
 

godz. 14:00 – 15:00 „polityczna deklaracja dalszego kształcenia w branży 
drzewo/meble“ 
 Prezentacja „bukareszteńska deklaracja“ i otwarta dyskusja 
 Rozpowszechnienie i realizacja w krajowym i europejskim 

dialogu społecznym  
 Gisbert Brenneke & Klaus Gutbrod, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 15:00 – 15:15 Przerwa na kawę 

godz. 15.15 – 16:00  Przyszłość europejskiej sieci branżowej drzewo/meble 

 Bilans: retrospekcja pierwszej i drugiej fazy projektu 
 Oczekiwania: perspektywy dalszej pracy i działań odnośnie 

kontynuacji kooperacji branż 
 Perspektywa: pomysły i propozycje odnośnie kontynuacji 

działań  

 Runda końcowa 
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Strona 3 
Projekt-spotkanie kończące 20. – 22. 09.2010 Bukareszt (Rumunia) 

 
 
godz. 16:00 – 17:30  Zmiany strukturalne i zwalczanie kryzysu w przemyśle 

drzewno – meblarskim  - aktualna sytuacja i pozycja 
związków zawodowych 
 Aktualna sytuacja i z perspektywy związkowe w Rumunii 

Vasile Badica, Prezes FSLIL (Federația Sindicatelor Libere din 
Industria Lemnului) 

 Dyskusja z Krajową Radą Związkową na temat 
najważniejszych zakładowych – branżowo-politycznych 
kwestii  
Prowadzenie: Klaus Gutbrod, Arbeit und Leben Bielefeld 

 
od godz. 18:00  Zwiedzanie miasta „Bukareszt w przemianie społecznej“, oraz 

wspólna kolacja 
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