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1. Podstawowe informacje o Projekcie

Beneficjent projektu
  
	Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego 

[ZZPPM] Polska

Współbeneficjenci projektu:

	Samostoen Sindikat na Rabotnicite od Energetika,  
Rudarstvo i Industrija na R. Makedonija 
[SSERI SO AD ELEM] Macedonia

	Samostalni Sindikat Radnika Energetike Srbije 
[SSRES] Serbia

	Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Górników 
[FNSM] Bułgaria

Partnerzy:

	Zachodnia Izba Gospodarcza 
[ZIG] Polska

	Asociación Industrial, Técnica y de Comercio 
[ASITECO] Hiszpania

	Federatia Nationala Mine Energie 
[F.N.M.E.] Rumunia

	Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid 
[CSIT] Hiszpania

Okres realizacji projektu:  
grudzień 2017 – lipiec 2019
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2. ceLe Projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród partnerów społecz-
nych (związków zawodowych, pracowników, pracowników niezrzeszo-
nych i pracodawców) świadomości obopólnych korzyści wynikających 
z  uczestnictwa pracowników w  procesie decyzyjnym na poziomie 
przedsiębiorstw  branży wydobywczej; a  ponadto zapoznanie ich z me-
todami, narzędziami i  technikami pozwalającymi na zaangażowanie 
pracowników w proces decyzyjny w ich przedsiębiorstwach. Projekt ma 
także na celu edukację partnerów społecznych w zakresie rozporządzeń 
i dyrektyw UE, a także ustanowienie ram dla konstruktywnego dialogu 
w sektorze wydobywczym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Jak wiemy, otoczenie w  którym prowadzi się działalność oraz ogólna 
sytuacja gospodarcza, determinują wiele strategicznych decyzji. Różni-
ce w ocenie i  interpretacji sytuacji jest obszarem, na którym dochodzi 
do konfliktów społecznych. Okresy kryzysów, jak ten, który niedaw-
no przeżywaliśmy, są bardzo trudne dla wielu organizacji, gdy trzeba 
w nich prowadzić politykę cięć, zwolnień, inwestycji, itd., która nie przez 
wszystkich jest popierana, co utrudnia podejmowanie decyzji, paraliżu-
jąc działalność i zmniejszając wydajność, co może doprowadzić nawet 
do bankructwa, postępowania likwidacyjnego i utraty miejsc pracy.

Podczas seminariów, spotkań i  warsztatów omówimy różne modele 
przedsiębiorstw, przepisy wspólnotowe, pozytywne doświadczenia in-
nych organizacji i strategie przynoszące najlepsze rezultaty jeśli chodzi 
o usprawnianie komunikacji na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa.

3. Badania i anaLiza

Badanie przeprowadzone zostanie w państwach uczestniczących w pro-
jekcie. Eksperci zbadają warunki partycypacji pracowników w procesie 
odejmowania decyzji, a także obecne relacje pomiędzy partnerami spo-
łecznymi jeśli chodzi o budowanie zaufania pomiędzy nimi. Przeanalizo-
wana zostanie praktyka interpretacji i  stosowania dyrektyw UE w tych 
krajach i wystosowane zostana zalecenia w zakresie poprawy procedur 
uczestnictwa pracowników w procesach decyzyjnych.

Opracowana zostanie ankieta pozwalająca uczestnikom projektu wy-
kryć potrzeby pracowników sektora wydobywczego jeśli chodzi o  ich 
zaangażowanie (partycypację) w  podejmowanie decyzji w  ich przed-
siębiorstwach. Za opracowanie ankiety odpowiedzialny będzie związek 
zawodowy CSIT UNIÓN PROFESIONAL. Wnioski z  ankiety omówione 
zostaną przez każdą z  organizacji uczestniczących podczas krajowych 
warsztatów. W wyniku tych debat na temat wyników ankiety podczas 
warsztatów krajowych zredagowane zostaną krótkie sprawozdania.
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4. Harmonogram seminariów i sPotkań

kwiecień 2018
Spotkanie komitetu kierowniczego w Zawierciu
Uczestnicy omówią cele projektu, procedury jego wdrażania i  inne ak-
tywności przewidziane w ramach projektu.

LiPiec 2018
Spotkanie międzynarodowe – okrągły stół w Bukareszcie 
Eksperci wraz z  przedstawicielami organizacji uczestniczących w  pro-
jekcie (w tym przedstawicielami organizacji stowarzyszonych) opracują 
metody, które zostaną wykorzystane do prowadzenia warsztatów lokal-
nych w każdym z państw partnerskich. Ponadto, eksperci zaprezentują 
wyniki badań przeprowadzonych w swoich krajach.

sierPień 2018 – Luty 2019
Warsztaty lokalne "Pomnażanie wiedzy i doświadczeń zdobytych w wy-
niku badań i  aktywności międzynarodowych". W  każdym z  sześciu 
państw-uczestników przeprowadzone zostaną jednodniowe warsztaty 
lokalne dla 20 uczestników.

kwiecień 2019
Spotkanie ekspertów w Sofii
Lokalni eksperci ze wszystkich państw uczestniczących w projekcie wy-
mienią się końcowymi rezultatami swoich badań i podzielą się informacja-
mi, które zostaną wykorzystane do przygotowania publikacji końcowej.

kwiecień – czerwiec 2019
Analiza porównawcza badań i przygotowanie publikacji końcowej przez 
ekspertów rekomendowanych przez Europejski Instytut Związków Za-
wodowych (ETUI).

LiPiec 2019
Konferencja końcowa
Uczestnicy omówią wyniki projektu. Nastąpi prezentacja publikacji końco-
wej oraz wymiana zdobytych doświadczeń. Główne wnioski zostaną omó-
wione z przedstawicielami KE i ekspertami zaproszonymi z ramienia ETUI.

Oprócz ustalonych w agendzie spotkań międzynarodowych, partnerzy 
projektu będą również uczestniczyć w “spotkaniach on-line”. Podczas 
tych rozmów będą omawiane bieżące zmiany i postępy w projekcie.

5.  konfLikt: anaLiza Podstawowa, zBLiżenie w ceLu 
Przyznania istnienia kryzysu, sytuacja konfLiktu, 
metodoLogia Pracy

Jeśli czegoś możemy być pewni, to tego, że w przedsiębiorstwie prowa-
dzonym przez dwie, lub więcej osób, wcześniej lub później, podczas fazy  
tworzenia, wzrostu, ekspansji, lub – jeśli dotąd wszystko toczy się do-
brze – internacjonalizacji, pomiędzy partnerami wynikną różnice zdań 
lub nieporozumienia. Nazywamy to KONFLIKTEM. Odnosimy się tutaj 
do organizacji, których celem, niezależenie od ich formy prawnej, wy-
bieranej w zależności od rozmaitych czynników (które nie będąc przed-
miotem niniejszego artykułu nie będą tutaj omawiane) jest uzyskanie 
przez ich właścicieli zysku ekonomicznego. Spółki z o.o., spółki akcyjne, 
spółdzielnie – wszystkie one są modelami prawnymi niosącymi ze sobą 
pewne skutki na poziomie pracowniczym, prawnym, podatkowym, spo-
łecznym, jednak bez wątpienia w każdym z nich mogą pojawić się nie-
porozumienia, których zaniedbanie, bądź niewłaściwe rozwiązywanie, 
może odbić się na wydajności, motywacji i wynikach pracy, co może na-
wet doprowadzić do porażki lub zamknięcia przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim możemy przeanalizować, w sposób dość ogólny, ele-
menty będące zagrożeniem dla świeżo powstałej spółki:

	Nieprzemyślane założenia: jeśli stworzenie spółki opiera się 
na błędnych motywacjach, takich jak: pragnienie wyjścia 
z bezrobocia, niezależności, lub zwiększenia swoich dochodów 
poprzez pracę na własny rachunek.

	Brak realizmu: Zbyt romantyczna lub namiętna wizja działalności 
stworzonego przedsiębiorstwa, co może powodować zaślepienie 
i brak kontaktu z rzeczywistością.

	Nieporozumienia pomiędzy partnerami: są one, jak dowodzą 
statystyki, najczęstszą przyczyną porażek lub likwidacji 
przedsiębiorstw. Nierzadko partnerzy o wysokich kompetencjach, 
bogatym doświadczeniu, rozległej wiedzy i umiejętnościach, 
znający rozmaite strategie  i techniki handlowe, z różnych 
względów wchodzą w sytuacje konfliktowe, a nie posiadając 
metod ani narzędzi mierzenia się z nieporozumienia powoduje 
u nich blokadę emocjonalną, a brak zaufania uniemożliwia im 
podejmowanie decyzji i czynienie postępów w działalności 
gospodarczej.
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Wobec takich sytuacji, jakże częstych, najlepszym lub najodpowiedniej-
szym wyjściem, byłaby interwencja prewencyjna. Owszem, ale jak to 
osiągnąć? Jakimi narzędziami dysponujemy? Oraz – kiedy działać? Od-
powiedzią na te pytania jest położenie, od samego początku prowadze-
nia działalności, nacisku na następujące kwestie:

1.  DOKŁADNE poznanie partnera, nie tylko na poziomie technicznym 
jego kompetencji, ale również na wyższym poziomie

	Musi to być osoba, której opinia zasługuje na mój szacunek
	Musi podzielać wyznawane przeze mnie wartości
	Musi zgadzać się ze mną odnośnie celów wspólnego projektu
	Cele osobiste partnera muszą być zgodne z celami projektu
	Musi wnieść kompetencje komplementarne w stosunku do moich 

własnych

2. Ustanowić na samym początku ZASADY GRY

	Ustanowić przywództwo całości, lub podzielić obszary 
przywództwa

	Ustalić zasady przywództwa
	Możliwie najbardziej wyczerpująco zdefiniować obszary 

odpowiedzialności
	Właściwe dostosowanie celów do obszarów odpowiedzialności 

przypisanych każdemu z partnerów. Ten aspekt jest 
fundamentalny, ponieważ jest podstawą zarządzania poprzez cele

3. Wynegocjować zasady RELACJI pomiędzy partnerami

	Relacja zaufania, oparta na SZCZEROŚCI i PRZEJRZYSTOŚCI
	Ustanowić stałe kanały komunikacji, oceny i przeglądów
	Ustanowić umowę „rozwodową”, lub na okazję przyłączania 

się i odchodzenia partnerów, zarówno dobrowolnego, 
jak i spowodowanego zdarzeniami losowymi (śmierć, 
niepełnosprawność)

Taka polityka prewencyjna w zakresie konfliktów pomiędzy partnerami 
nie jest częsta, a nawet jeśli istnieje, bądź jest udokumentowana, mogą 
się pojawić się różnice w jej interpretacji, ocenie, bądź sytuacje nie wzię-
te pod uwagę w tych paktach „poza-statusowych”.

Powyżej wyłożono elementy prewencji wewnętrznej, jednak jak do-
skonale wiemy, wiele decyzji strategicznych zdeterminowanych jest 
otoczeniem biznesowe przedsiębiorstw i  ogólną sytuacją gospodar-
czą. Różnice w ocenie lub interpretacji tych okoliczności jest podłożem 
wielu konfliktów pomiędzy partnerami. Okresy kryzysów, jak ten, który 
niedawno przeżywaliśmy, są bardzo trudne dla wielu organizacji, gdy 
trzeba w  nich prowadzić politykę cięć, zwolnień, inwestycji, itd., która 
nie przez wszystkich partnerów jest popierana i taki brak porozumienia 
utrudnia podejmowanie decyzji, paraliżując działalność i  zmniejszając 
wydajność, co może doprowadzić nawet do bankructwa i postępowa-
nia likwidacyjnego.

Można zidentyfikować dwa elementy wspólne dla wszystkich przedsię-
biorstw znajdujących się w sytuacji konfliktu, są to: BRAK KOMUNIKACJI 
I ZAUFANIA. Osoby, które ze względu na znajomość i wspólne zaintere-
sowania, podjęły wspólną działalność, przyjmują postawy obronne lub 
agresywne, oddalając się od partnerów. Jak można interweniować, aby 
odzyskać te dwa utracone elementy?

Inicjując postępowanie MEDIACYJNE, w  którym ekspert dysponujący 
odpowiednimi dla tego procesu technikami i narzędziami (mediator lub 
zespół mediatorów) stara się doprowadzić do:

	Przywrócenia komunikacji. Czasem, jeśli relacje są bardzo 
zaburzone, osoby mogą odmawiać nawet przebywania w jednym 
pomieszczeniu.

	Umożliwienia spotkania pomiędzy OSOBAMI. Zidentyfikować 
„zniekształcone” narracje.

	Uznania elementów łączących i oddalających partnerów. Wspólnie 
i za obopólną zgodą zidentyfikować i zdefiniować konflikt.

	Akceptacji i empatii wobec wizji przedsiębiorstwa i jego przyszłości 
przedstawianej przez drugą stronę.

	Porzucenia zastałych postaw i rozmowy o interesach.
	Znalezienia kreatywnych i innowacyjnych możliwości zbliżenia 

stanowisk.
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	Pozwolenia osobom, w tym przypadku partnerom, dojścia do 
porozumienia zgodnego z własnymi punktami widzenia, wizją, 
przekonaniami i wartościami, bez konieczności poddawania się 
ocenie z zewnątrz, wyrokowi sądowemu lub wynikom arbitrażu.

	Porozumienia, które będzie trwałe i oparte na obowiązujących 
przepisach prawa.

	Tego, by przedsiębiorstwo przyjęło tę metodologię jako 
własny plan szkoleniowy dla pracowników. Zawiera ona jasne 
komponenty pedagogiczne, które pozwalają na pokojowe 
i komunikatywne wyrażanie siebie w swoim najbliższym otoczeniu 
jeśli chodzi o relacje zawodowe – wśród kolegów z pracy.

	Ogólnie, odzyskania utraconego ZAUFANIA i podejmowania 
przemyślanych decyzji będących rezultatem dialogu i konsensusu.

Wszystko to opiera się na szczerości, poufności, szacunku, przejrzystości 
i aktywnym uczestnictwie zaangażowanych osób, zawsze z pomocą bez-
stronnej osoby trzeciej, lub zespołu mediacyjnego. Jego zadaniem jest 
przeprowadzić ten proces w sposób aktywny, będąc czynnikiem zmia-
ny, podejmującym czynności mediacyjne z  pełnym profesjonalizmem 
i dbałością o  jakość świadczonych usług, dostosowując się do potrzeb 
i motywacji klienta, którego satysfakcja jest kluczowym elementem tego 
dynamicznego procesu.

Proces mediacji zawsze musi być zgodny z  prawnymi wymogami za-
wartych umów i zasadami zarządzania emocjami, które często blokują 
ludzi i uniemożliwiają dojście do porozumienia satysfakcjonującego dla 
wszystkich stron.

Celem prowadzonego przez nas projektu ustanowienie ogólnych ram 
i minimalnych wymogów w zakresie prawa pracowników do informacji, 
konsultacji i partycypacji w  ich przedsiębiorstwach lub zakładach pracy 
sektora wydobywczego, znajdujących się na terenie UE. Wierzymy, że wy-
pełnienie tych celów przyczyni się do wzrostu zaufania, a przede wszyst-
kim pozwoli zapobiegać konfliktom pomiędzy partnerami społecznymi.

6. metodoLogia Pracy

Spotkania międzynarodowe zostaną wykorzystane do wypróbowania 
wzorców rozwiązywania konfliktów i  do wymiany pozytywnych do-
świadczeń w tym zakresie.

Szkolenia

	Poszczególne zespoły zapoznają się z podstawowym modelem 
negocjacji i komunikacji wewnętrznej, zarówno na potrzeby 
relacji pomiędzy równorzędnymi partnerami, jak i relacji 
z pracodawcami. Ponadto omówione zostaną metody organizacji 
grup aktywnych zawodowo (przedsiębiorcy, związki zawodowe, 
lobby, konsumenci…)

	Notatki na temat komunikacji „partyzanckiej”, lub – mówiąc 
innymi słowy – o prowadzeniu kampanii informacyjnych 
skromnymi środkami.

	Zarządzanie czasem, zasady dobrego wychowania, podejmowanie 
współpracy międzynarodowej w celu wymiany wiedzy i metod.

	Szkolenia będą miały formę pokazów i debat.

Warsztaty strategii

Każdy zespół opowie o  swoich doświadczeniach. Prezentacje historii 
sukcesów, a  następnie debaty. Zbliżenie i  komunikacja zapoczątkują 
wymianę danych kontaktowych pomiędzy uczestnikami.

Przybliżenie specyfiki każdego kraju

Zespoły wyjaśnią realia swoich krajów pochodzenia. Klimat na rynku 
pracy. Typy przedsiębiorstw i stanowisk pracy obecne w gospodarkach 
reprezentowanych podczas spotkań. Jednym z  celów jest wymiana 
zdań, debata, dzielenie się zarówno wiedzą, jak i wątpliwościami.
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