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Miejsce konferencji 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Budynek główny 

Sala konferencyjna 151  

Al. Niepodległości 162  

Warszawa 

 

Języki konferencji: 

Polski 

 

Czwartek, 13. września 2014 

 
godz. 9.40  

Rejestracja 

godz. 10.00 - 10:15 

Powitanie 

dr Rafał Towalski, Koordynator Projektu RISTART 

 

godz. 10.15-11.00 

"Rola dialogu społecznego w promocji zatrudnienia na lokalnych 

rynkach pracy" 

    Przedstawienie wyników badań w Polsce, Hiszpanii, Francji i Włoszech 

     
Zuzanna Kowalik 

godz. 11.00-12:00 

"Rola związków zawodowych w innowacyjnych procesach 

restrukturyzacji. Transferowalność uzyskanych wyników”  

     

Czy w Polsce możliwe są spółdzielnie i kooperatywy tworzone przez związki 

zawodowe? Dlaczego pracownicy w Polsce postrzegają związki głównie jako 

negocjatora odpraw? Czy to kwestia dobrej sytuacji na rynku pracy, czy 

jednak trudna do zmiany cecha naszego systemu stosunków przemysłowych? 

Współczesna spółdzielczość w Polsce – kto ją tworzy? Dlaczego pracownicy 



w Polsce nie oczekują od związków zawodowych bardziej aktywnej roli? Czy 

ta sytuacja jest możliwa do zmiany? Ewaluacja doświadczeń Polski, 

Hiszpanii, Włoch i Francji w kontekście troski związków zawodowych o nowe 

miejsca pracy po restrukturyzacji.  

  

    dr Rafał Towalski 

godz. 12:00-13:30 
Przerwa na lunch  

godz. 13:30-15:00          

„Rola samorządów i instytucji samorządowych w procesach 
restrukturyzacyjnych. Czy widzą siebie jako istotnego aktora?” 

 

Czy samorządy w Polsce są zaangażowane w procesy restrukturyzacyjne 

dużych zakładów? Czy widzą się jako istotnego aktora, mogącego chronić 

miejsca pracy? Jak wygląda dialog społeczny na poziomie lokalnym? Czy 

strategie różnią się zależnie od sytuacji na lokalnym rynku pracy? Porównanie 

przypadków poszczególnych krajów (Polska, Hiszpania, Włochy, Francja) 

dr Izabela Książkiewicz     

 

godz. 15:00 – 16:00 

Dyskusja końcowa z udziałem wszystkich uczestników i uczestniczek 
moderowana przez dr. Rafała Towalskiego 

    
godz. 16.00 

Zakończenie seminarium 

 


