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1. Tło projektu 

Europejski przemysł drzewny i meblowy znajduje się w głębokiej strukturalizacji, która od lat 90-
tych wypiera z rynku przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (KMU) i niszczy tysiące 
miejsc pracy. Postępująca internacjonalizacja miejsc produkcji i rynków zaostrza konkurencję 
również w tej branży. Konieczne jest zatem europejskie usieciowienie oraz branżowo-polityczna 
współpraca organizacji pracodawców aby osiągnąć konkurencyjne miejsca pracy i dobre 
standardy pracy.   

Wychodząc z takiego założenia związki zawodowe z Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Włoch 
oraz Rumunii, powołały do życia w roku 2007 europejską sieć w branży drzewo/meble i założyły 
na jej bazie kontynuowanie wzajemnej współpracy.  
  
Współpraca w sieci branż drzewo-meble umożliwiła:   

 Strukturalną wymianę informacji o rozwoju branży, o różniących się w różnych krajach 
standardach pracy i standardach socjalnych, oraz o różnicach w reprezentowanych 
interesach np. przy standardach taryfowych itd.; 

 Poprawę wiedzy branżowo-politycznej za pomocą sprawozdań z różnych krajów; 

 Przeprowadzenie imprez szkoleniowych, podczas których wymienialiśmy informacje na 
temat istniejących w różnych krajach i w Europie wyzwań (wymagań); 

 Przeprowadzenie branżowo-politycznej i ponadfirmowej wymiany informacji z radami 
zakładowymi i zaufanymi ludźmi na temat standardów i potencjałów dotyczących innowacji 
w branży; 

 Identyfikację różnic pomiędzy różnymi krajami, jeśli chodzi o warunki pracy; ich porównanie 
i sformułowanie wspólnych celów, jak również pól działania dla naszych wyobrażeń o 
„dobrej pracy“; 

 Wprowadzić w działanie kontynuowanie wymiany informacji i w związku z tym pozyskać 
wspólne zyski, w szczególności w formie dwujęzycznej strony internetowej (niemiecko-
anglojęzycznej);  

 Pozyskać wspólną platformę dla idei i propozycji, która również byłaby wykorzystana w 
przyszłej współpracy. 

 
 
 
INNOTrans popiera tworzenie europejskiej sieci i wspiera związkowych i zawodowych 
parnerów w praktycznej i strategicznej wymianie informacji na temat sformułowania 
wspólnych celów i interesów, oraz utworzenia solidarnej współpracy. 

INNOTrans jest zorientowaną na pracę platformą informacyjno-komunikacyjną, która 
umożliwia pracownikom i pracodawcom wymianę branżowo-politycznych informacji i 
doświadczeń pomiędzy różnymi krajami. Umożliwia również uczestniczenie w procesach 
przemian w zakładzie oraz w branży. 

INNOTrans wspiera europejską perspektywę związkowych, branżowo-politycznych, oraz 
zakładowych interesów na rzecz pracownic i pracowników w branży drewno/meble. 
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2. Partnerzy projektu 
 
Europejska sieć branżowa drewno/meble opiera się na aktywnym uczestnictwie krajowych 
związków branżowych (sześciu krajów), oraz organizacji dachowej na gruncie europejskim. 
Partnerami są: 

FSOGSDP  Federacja Związków Zawodowych przemysłu leśnego i obróbki drzewem 
(Bułgaria) 

OS DLV  Związki Zawodowe pracowników przemysłu drzewnego, leśnego i wodnego w 
Republice Czeskiej 

TIB  Zjednoczone Związki Zawodowe pracowników budowlanych przemysłu 
drzewnego w Danii 

IGM  Związki Zawodowe przemysłu metalowego (Niemcy) 

FILCA-CISL  Włoski Związek Zawodowy pracowników budowlanych i pokrewnych zawodów 

FSLIL  Federacja Wolnych Związków Zawodowych przemysłu drzewnego w Rumunii 

EFBH  Europejska Federacja pracowników przemysłu budowlanego i drzewnego       
 
Związki Zawodowe pracownic i pracowników są reprezentowane w przemyśle leśnym, 
drzewnym, meblowym, oraz budowlanym ze względu na sektor polityczny. W podjętych 
działaniach informacyjno-szkoleniowych uczestniczyło 25 reprezentacji pracowników (z 25 
przedsiębiorstw). Łącznie 109 partnerów brało udział w działaniach branży drzewno-meblowej. 
Następujące Związki Zawodowe i przedsiębiorstwa (tu: Rady Zakładowe i zakładowe 
reprezentacje związków zawodowych) współdziałały w projekcie: 



Kurzbericht  INNOTrans 2007 – 2009                                                     Aktenzeichen der Vereinbarung: VS/2007/0358 
 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS) – IG Metall Vorstand Frankfurt                4 

 

3.    Przeprowadzenie projektu (przegląd) 

Następujący zarys pokazuje podsumowujący przegląd głównych działań w okresie od 
01.11.2007 do 31.01.2009: 
 

Faza projektu i działanie Miejsce Data 

Faza przygotowawcza   

  
Przygotowanie projektu i spotkanie wstępne partnerów 
projektu 

Uszczegółowienie celów, treści, sposobów 
postępowania oraz zlecenia prac do powstania 
krajowych sprawozdań branżowych  

Raster kryteriów do krajowych profili branżowych 

Przygotowanie koncepcji do strony internetowej 
projektu 

Niemcy/ 
Europejscy 
partnerzy 
 
 
 
 
 

Listopad 2007 – 
Styczeń 2008 
 
 
 
 
 

 Kick off meeting partnerów projektu (międzykrajowa 
grupa prowadząca) 

Frankfurt nad 
Menem (Niemcy) 

25./26. 11. 2007 

Faza przeprowadzenia projektu   

 Inwentaryzacja sytuacji w branży (informacje, 
statystyka, sprawozdania)  

Sporządzenie sprawozdań branżowych drewno/meble 
w Bułgarii, Czechach, Danii, Niemczech, Włoszech, 
Rumunii  

Działania informacyjne (w sieci, między krajami i 
zakładami) 

Analiza mocnych i słabych standardów „dobrej pracy“  

Implementacja internetowej strony projektu 

Niemcy / 
Europejscy 
partnerzy 
 
 
 
 
 

Luty 2008 – 
Wrzesień 2008 
 
 
 
 
 

 Drugie spotkanie sieci (międzykrajowa grupa 
kierownicza – prowadząca) 

Bukareszt 
(Rumunia) 

16/17 marzec 
2008 

 Europejski Workshop (Związki Zawodowe i 
reprezentanci pracodawców) 

Rzym 
(Włochy) 

18/19 Maj 2008 

Faza końcowa/ Follow-up   

 Wymiana teorii i praktyki (kontynuacja) Niemcy / 
Europejscy 
Partnerzy 

Październik 
2008 – Styczeń 
2009 

 Trzecie spotkanie sieci (międzykrajowa grupa 
kierownicza – prowadząca) 

Kopenhaga 
(Dania) 

17/18 Sierpień 
2008 

 Konferencja Europejska (na zakończenie) Hannover 
(Niemcy) 

05/06 
Październik 
2008 

 Dokumentacja i zabezpieczenie wyników (konferencja 
końcowa i europejski monitor branżowy – 
drewno/meble) 

Niemcy / 
Europejscy 
Partnerzy 

Październik 
2008 – Styczeń 
2009 
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4.     Działania i wyniki 
 
W ramach INNOTrans udało się poprawić branżowo-polityczne kształcenie w zakresie 
informacji, zorganizować ponadkrajową wymianę teorii i praktyki (podczas wspólnych imprez i 
szkoleń, oraz rozpocząć międzykrajową współpracę w zakresie najważniejszych kwestii 
branżowo-politycznych dotyczących zakładów. Od listopada 2007 wzięło w tego typu 
przedsięwzięciach ok. 110 kolegów i koleżanek.   
 
4.1.     Krajowe sprawozdania branżowe oraz dokumenty pracownicze 

Głównym rezultatem przeprowadzenia projektu jest opracowanie i ocena sytuacji w branży, w 
poszczególnych krajach, w formie krajowych sprawozdań dotyczących drzewa/sektora 
meblowego. Tego rodzaju analizy zostały przygotowane w pierwszych czterech miesiącach po 
ustaleniu i wprowadzeniu wspólnych kryteriów. W zgodzie z celami projektu oraz naszymi 
interesami skoncentrowaliśmy krajowe sprawozdania branżowe na nastepujących informacjach:   

 gospodarcze dane ramowe do sektora drzewno-meblowego (produkcja, zakłady, 
zatrudnienie, obrót, rynki itd.)  

 informacje do struktur branżowych i zakładowych 

 standardy pracowniczo-socjalne 

 formy reprezentowania związkowych i zakładowych interesów, praw udziałowców i 
współdecydowania w zakładzie  

 mocne i słabe strony innowacji 

 następstwa i przemiany strukturalne, oraz umiędzynarodowienie ze względu na pracę i 
innowacje 

 
Krajowe profile branżowe informują między innymi o aktualnym rozwoju branż w tych krajach, 
podają informacje na temat specyficznego dla danego kraju związkowego i zawodowego 
reprezentowania interesów, jak również o stanie dialogu społecznego w tych krajach. Ważną 
funkcją tych sprawozdań jest poinformowanie o rozwoju krajowych branż, w szczególności 
zwracając uwagę na europejskie wymogi i strategiczne pola działań dotyczące 
międzynarodowej współpracy organizacji pracowniczych. Systematycznej mogły zostać 
zbilansowane słabe i mocne elementy branż – i poprzez to zidentyfikowany potencjał 
innowacyjny. Wszyscy partnerzy projektu zauważyli pozytyw polegający na tym, iż na bazie 
sprawozdań można lepiej dokonać porównań między krajami, jak również ułatwione jest 
wyjaśnienie wspólnych interesów i pól działania. Pod tym względem krajowe sprawozdania są 
najważniejszą podstawą do poprawy wiedzy na temat branży, oraz dla branżowo-politycznej 
wymiany wiedzy pomiędzy partnerami.  
 
Krajowe sprawozdania branżowe wraz z opracowanymi dokumentami (m.in. analizy i zarysy 
umów taryfowych, standardy pracownicze i socjalne, analizy zakładowe i branżowe na temat 
deficytów, oraz zaczątki-Best-Practice- w obszarze „dobra praca“) partnerzy projektu ocenili 
jako najważniejszy efekt projektu IINNOTrans. Szczegółowa prezentacja podstawowych celów, 
treści, metod pracy i wyników dotyczących sieci INNOTrans jest dostępna na stronie 
internetowej projektu www.inno-trans.de. 
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4.2. Benchmarking „dobra praca“ 
 

Wychodząc od krajowej analizy branży skoncentrowano się na dalszej pracy nad słabymi i 
mocnymi stronami w branży drewno/meble. Uczestnicy zbilansowali przy tym trendy rozwojowe 
w przedsiębiorstwach i podsumowali je w formie europejskiej analizy SWOT względem 
strukturalnych słabych i mocnych stron, jak również istniejących szans i ryzyka. Kwestią główną 
była tu również ponadzakładowa i obejmująca uczestniczące kraje wymiana informacji na temat 
różnic i wspólnych spraw. Łączące wszystkich partnerów pytanie brzmiało: Co mogą wnieść 
względem stanowiska pracy i zakładu zmiany dotyczące pracy i polityki, tak żeby pozyskać dla 
zatrudnionych lepsze warunki pracy, jak również poprzez poprawienie jakości i standardów 
uzyskać lepszą opłacalność przedsiębiorstwa. W przygotowaniu do europejskiego warsztatu 
został przeprowadzony benchmarking do kryteriów i standardów związkowego porozumienia 
„Dobra Praca”. Dziesięć krajowych przedsiębiorstw z branży zostało włączonych poprzez 
uczestnictwo w radach zakładowych/związkach zawodowych w ten proces. 
 
 
4.3.       Europejski warsztat 
 
Temat „Praca i Innowacja“ był główną kwestią europejskiego warsztatu, który został 
przeprowadzony w maju 2008 roku przy współuczestnictwie 30 reprezentacji związkowców i 
pracowników zakładów z 6 krajów. Impreza ta zaoferowała po raz pierwszy możliwość 
przedyskutowania w międzyczasie powstałych wyników współpracy w większym gronie 
uczestników i poprzez to pozwoliła pogłębić zrozumienie dla europejskiej współpracy 
reprezentantów pracowników.  

Warsztat otworzył Reinhard Hahn, kierownik działu w zarządzie IG Metall, wraz z tezą 
wprowadzającą do stanowiska „Praca i Innowacja“ z punktu widzenia związków 
zawodowych. Jego wniosek końcowy brzmiał: „Kto chce wzmocnić zdolność zatrudniania i 
konkurencyjności, musi podnieść tempo rozwoju inwestycji i innowacji. (...) Pracowniczo-
polityczne innowacje są ważnym warunkiem do wywołania wzrostu gospodarczego i pozyskania 
miejsc pracy. (...) Zadaniem związków zawodowych jest być aktywnym tam, gdzie mają 
bezpośrednią styczność – na miejscu, w koncernie, wewnątrz branży. Jeśli chcemy w Europie 
osiągnąć te same standardy życia i pracy, musimy solidarnie opowiadać się za tym i 
organizować je na terenie całego kraju. Dlatego bronimy europejskiej ofensywy na temat 
„Dobrej Pracy”. Na tej bazie będziemy mogli odpowiadać na wyzwania i ryzyka europejskiego 
sektora drzewa i mebli poprzez możliwe do realizacji strategie zapewnienia miejsc pracy, oraz 
dalszy rozwój taryfowych i zakładowych standardów.”   
 
Wychodząc z takiego punktu widzenia, uczestnicy projektu dokonali analizy tematu „Dobra 
Praca“ ze względu na istniejące słabe i mocne strony w przedsiębiorstwach, biorąc pod uwagę 
dany kraj. Z tego zaś wyciągnęli wspólne wnioski do pól działań związanych z tematem „Dobra 
Praca.” Decydująca przy tym była koncentracja na takie pytania (w związku z zakładem), które 
są ważne dla powstania równych i lepszych standardów pracy w Europie i które mogą wspólnie 
powstawać poprzez działania związkowe. 
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Decydującymi czynnikami z punktu widzenia organizacji pracowników są:   

 "Zdrowa Praca" – rozumiana jako zdrowo utrzymane miejsce pracy poprzez 
wyeliminowanie ryzyka wypadków, niwelowanie psychicznych i fizycznych obciążeń, oraz 
ograniczenie zagrożeń związanych ze zdrowiem w miejscu pracy. "Praca z umiarem" – 
wymagane powinny być ograniczone i zaplanowane godziny pracy z wystarczającymi 
fazami odpoczynku i relaksu 

 "Wykwalifikowana Praca " – systematyczne dokształcanie się i dostarczanie nowych 
kwalifikacji, które będą potrzebne w przyszłości, i które zapewnią na długi okres 
zatrudnienie – miejsce pracy.  

 „Dobrze płatna praca“ – zapewniający egzystencję dochód i lepsze warunki życia  

 
Wniosek wspólny z tego warsztatu: przeforsowanie równych i lepszych standardów pracy w 
Europie jest wspólnym interesem i może być wspólnie tworzony przez zakładowe i związkowe 
działania. Wg uczestników zaletami w globalnej konkurencji muszą stać się pracowniczo-
zakładowo-polityczne ulepszenia w pojęciu „Dobra Praca.” 
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4.4.  Informacja i komunikacja (strona internetowa projektu) 
 
Założenie i bieżąca opieka nad internetową stroną INNOTrans jako centralnej platformy 
informacyjnej i wymiany informacji, jest głównym instrumentem w usieciowieniu danego kraju. Z 
tego powodu nowa strona została opracowana w dwóch językach niemieckim i angielskim. 
Niektóre informacje zostały również udostępnione w językach innych krajów partnerskich.   
Głównymi treściami strony internetowej INNOTrans są: 
 opis projektu, włączając cele główne i zadania projektu  
 profile uczestniczących związków zawodowych i informacje kontaktowe do krajowych 

koordynatorów projektu 
 sprawozdania i dokumentacje wszystkich imprez 
 wywiady z uczestnikami projektu 
 krajowe raporty branżowe z bazą informacyjną dotyczącą drzewa/sektora meblowego  
 rubryki informacyjne dotyczące informacji, wywiadów, profili przedsiębiorstw, informacji 

branżowych z pozostałych 27 krajów UE, dokumenty dot. pracy etc.  
 linki do organizacji partnerskich, oraz interesujących adresów w związku z projektem 
 możliwość pobrania plików głównych dokumentów i wyników współpracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczane na stronie internetowej treści są okresowo aktualizowane i uzupełniane o nowe 
treści. W uzupełnieniu do informacji krajowych partnerów sieciowych na stronie są też dostępne 
dodatkowe informacje z branży innych, ważnych dla tych sektorów krajów (wewnątrz i na 
zewnątrz UE). Internetowa strona INNOTrans jest poprzez wejścia partnerów projektu 
olinkowana. Wszyscy sieciowi partnerzy wykorzystując tę stronę publikują własne ogłoszenia 
(również o krajowych robotach publicznych) - zarówno wewnątrz swojej organizacji, jak również 
względem partnerów socjalnego dialogu.  
 

www.inno-trans.de 
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Strona internetowa INNOTrans jest wg uznania wszystkich uczestników projektu bardzo 
skutecznym instrumentem do przepływu informacji w sieci. Strona ta umożliwia szybki dostęp 
do branżowo-politycznych informacji z innych krajów europejskich. W uzupełnieniu strony 
znalazły się własne działania partnerów projektu, m.in.: informacje branżowe, konferencje, 
publikacje internetowe, ażeby poszerzyć przepływ informacji na płaszczyźnie krajowej. W 
szczególności po raz pierwszy zaistniała możliwość ogłoszenia, z perspektywą kontynuacji,  
branżowo-politycznych, zakładowych i związkowych informacji dotyczących danego kraju. To 
służy celowi „nadania twarzy“ branży drzewno-meblarskiej w Europie  i wyjaśnianiu wspólnych 
interesów zatrudnionych w tym sektorze.  
 
 
4.5.      Konferencja końcowa     
„Solidarne reprezentowanie interesów pracowników w przemyśle drzewnymi/meblarskim 
w socjalnie odnowionej Europie“  

Na europejskiej konferencji końcowej 05/06 października 2008 roku w Hanowerze (Niemcy) 
zostały przedstawione najważniejsze wyniki i dane szacunkowe z projektu, jak również 
związane z tym wnioski końcowe do dalszej pracy w sieci branż drzewo/meble. W konferencji 
wzięło udział ok. 50 reprezentantów siedmiu europejskich Związków Zawodowych oraz 
przedstawiciele pracowników z 25 przedsiębiorstw z Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Włoch i 
Rumunii. 
 
Punktem głównym tej konferencji były m.in. następujące tematy: 
 prezentacja ważnych doświadczeń i wyników ze współpracy sieci  
 przedstawienie i dyskusja na temat krajowych profili branżowych dla sektora drzewo/meble 
 dyskusja na podium nad znaczeniem i wynikami INNOTrans dla pracy w branży na gruncie 

krajowym i europejskim 
 dyskusja nad zakładowymi warunkami i branżowo-politycznymi polami działań w dziedzinie 

„Dobra Praca“ z punktu widzenia Rad Zakładowych  
 informacje dotyczące przekwalifikowania i wymiany doświadczeń odnośnie dalszego 

kształcenia zawodowego i kwalifikacji 
 wyjaśnienie wspólnych interesów i ustalonych wspólnie ponadnarodowych sposobów 

postępowania – np. przesuwanie stanowisk, przy wiążących europejskich normach i 
standardach, przy regulacji dochodów i czasu pracy  

 pogłębiona wymiana pomysłów i informacji na temat znaczenia i przyszłościowego 
zapotrzebowania na krajowe, europejskie, ponadzakładowe a związane z branżą 
usieciowienie i reprezentowanie interesów  

 prezentacja pomysłów i dyskusja na temat propozycji do dalszej pracy w europejskiej sieci 
branżowej drzewo/meble  

 dyskusja na temat branżowo-politycznych możliwości działań na gruncie europejskim  
 umowy co do przyszłej wymiany informacji w sieci/do dalszego wykorzystania strony 

internetowej 
 
W ramach tej konferencji uczestnicy mieli duże możliwości wymienić się informacjami w sposób 
bezpośredni. Do tego posłużyły trzy rundy dyskusji. Chodziło przy tym o (1) wykorzystanie przez 
uczestników projektu INNOTrans i transferu wyników do praktykowania w kraju, (2) o 
rozpoczęcie działań w zakresie branżowo-politycznych problemów  przy tworzeniu standardów 
pracowniczych i społecznych na bazie sprawozdań zakładowych partnerów, oraz (3) o 
przedyskutowanie najważniejszych punktów europejskiej strategii branżowej w branży drzewo-
meble.    
 
 



Kurzbericht  INNOTrans 2007 – 2009                                                     Aktenzeichen der Vereinbarung: VS/2007/0358 
 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS) – IG Metall Vorstand Frankfurt                10 

4.6.     Europejski monitor branży drzewo/meble 
 
Podczas fazy końcowej projektu ujednolicone zostały analizy branżowe, na nowo ocenione i 
podsumowane. Było to przydatne dla europejskiego monitora branżowego - przemysłu 
drzewo/meble. W sprawozdaniu przyjęty został porównawczy przegląd dla krajowych 
standardów taryfowych, pracowniczych, oraz socjalnych. Z punktu widzenia partnerów ów 
monitor branżowy drzewo/meble jest podstawą do rozwoju tej branży w sześciu 
uczestniczących krajach. W uzupełnieniu do krajowych profili branż zostały załączone wnikliwe 
informacje do europejskiego przemysłu drzewo/meble. Aktualna pozycja i przyszłe wyzwania w 
światowej konkurencji stanowią najważniejszą kwestię. Właśnie w obecnym kryzysie 
gospodarczym niezbędne jest, aby przyglądać się dodatkowo (oprócz rozwoju we własnym 
kraju), również branży europejskiej i postrzegać je jako całość.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opublikowaliśmy ten monitor w językach krajów uczestniczących w projekcie IINOTrans, jak 
również w języku angielskim, tak aby wiele koleżanek i kolegów mogło w swojej pracy 
wykorzystać informacje z tego monitora na miejscu. 
 
Aktualny, jak również przyszły rozwój europejskiego przemysłu drzewo/meble zmusza krajowe 
związki zawodowe, jak również Europejską Federację Drzewo/Meble do znajdowania 
dodatkowych rozwiązań i wspólnych odpowiedzi, aby przeciwstawić się możliwym wadom 
zatrudnienia związanych z przemianami strukturalnymi i globalizacją. Związkowa polityka 
branżowa spełnia funkcję ochronną i kształtującą w interesie ludzi pracujących. Zadaniem 
związków jest informowanie o reprezentowaniu interesów zatrudnionych, łączeniu sił i 
wzmacnianiu europejskiej współpracy.  
 

Arbeit und Leben Bielefeld 
Februar 2009 / Gisbert Brenneke 
 


