Zaproszenie
Katedra Polityki Publicznej SGH
serdecznie zaprasza
do udziału w międzynarodowej dyskusji Okrągłego Stołu

pt. „Partycypacja w miejscu pracy jako
warunek humanizacji pracy i środowiska pracy”
8 marca 2021 r., g. 11.00, on-line
Tłumaczenie symultaniczne z jęz. angielskiego na jęz. polski
W dyskusji głos zabiorą irlandzcy, brytyjscy oraz niemieccy eksperci spraw związanych ze
stosunkami pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców, dialogu społecznego.
Zasadniczym tematem dyskusji jest zagadnienie partycypacji, czyli swoistej demokracji w
miejscu pracy. Partycypacja – współdecydowanie pracowników w wybranych kwestiach – jest
warunkiem tego, aby zakłady pracy mogły z powodzeniem humanizować wykonywaną pracę i
środowisko, w której jest ona wykonywana.
Zaprezentowane zostaną także wyniki analiz zrealizowanych w międzynarodowym projekcie
DIRECT II. W jego ramach badacze analizują zagadnienie partycypacji pracowniczej w
warunkach zmian, które zachodzą w zakładach pracy na skutek wprowadzania w nich nowych
technologii produkcji i technologii organizacyjnych.
Dyskusja odbędzie się w ramach prac realizowanych w międzynarodowym projekcie pt.
Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizacji pracy i
środowiska pracy (DIRECT II).
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską. A partnerem w projekcie jest Katedra
Polityki Publicznej SGH, obok podmiotów z Włoch, Hiszpanii, Cypru, Wielkiej Brytanii,
Bułgarii i Irlandii.
Aby uczestniczyć, prosimy zainteresowane osoby o nadesłanie adresu e-mail, na który
otrzymają link do obrad.
Nie jest potrzebne żadne oprogramowanie.
O nadsyłanie adresu e-mail prosimy na adres: azybal@sgh.waw.pl
W sprawach organizacyjnych: azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827
Serdecznie zapraszamy!
Dorota Konopka, SGH
Andrzej Zybała, SGH
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Program
11.00 - Wprowadzenie przez moderatora dyskusji i powitanie w imieniu
Instytutu IDEAS (instytut badawczy irlandzkiego związku zawodowego SIPTU) - Brian
McGann, dyrektor
11.10 - Powitanie w imieniu koordynatora projektu z bułgarskiego związku CITUB
- Ina Atanasova,
11.30 - Rozwój demokracji w miejscu pracy w Irlandii - Gerry McCormack, zastępca
Sekretarza Generalnego, SIPTU,
11.50 - Treść i realizacja projektu DIRECT II – partycypacja w sytuacja zmian
technologicznych – Kevin P O'Kelly, ekspert stosunków pracy, ekspert projektu,
12.15 - Przerwa na kawę/herbatę
12.35 - Innowacje w miejscu pracy w Irlandii - Tony Murphy, IDEAS Institute
13.00 - Film Becton Dickenson
13.10 - Kampania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod nazwą Więcej
demokracji w miejscu pracy - Isabelle Schömann, Sekretarz Konfederacji, ETUC
13.30 - Dyskusja, moderowanie Brian McGann, Dyrektor Instytutu IDEAS,
13.50 - Podsumowanie
Michael Gold, Royal Holloway College, Uniwersytet Londyński
14.00 - Zamknięcie okrągłego stołu
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