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WPŁYW KRYZYSU WYWOŁANEGO PRZEZ PANDEMIĘ COVID-19 
NA UKŁADY ZBIOROWE W EUROPIE (BARCOVID) 

  
Spotkanie inaugurujące projekt, kraje grupy wyszehradzkiej 

14 października 2021 [13:30 – 15:30 (czas środkowoeuropejski)] 

Projekt BARCOVID (“The impact of the COVID-19 crisis on Collective Agreements in Europe”) 

ma na celu poznanie skutków trwającej sytuacji pandemicznej dla procesu i wyników negocjacji 

układów zbiorowych w 32 krajach, w tym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Celem projektu 

jest udzielenie odpowiedzi na trzy główne pytania badawcze:  

1. Jak kryzys związany z Covid-19 oraz działania podejmowane przez poszczególne kraje w jego wyniku 

wpłynęły na stosunki przemysłowe w 27 krajach członkowskich UE oraz 5 krajach kandydujących? 

2. Czy konsekwencje pandemii Covid-19 przyczyniły się do ożywienia układów zbiorowych, a jeśli tak, to 

czy zmieniły się ich strony, poziom ich negocjowania, albo przedsiębiorstwa/organizacje objęte układami? 

3. Czy konsekwencje pandemii Covid-19 wywarły wpływ na negocjowane w układach zbiorowych zapisy 

dotyczące zatrudniania i zwalniania, wynagrodzeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystania 

technologii cyfrowych (np. telepracy), organizacji pracy i jej nadzoru? 

 

Cel warsztatów: Spotkanie inaugurujące projekt jest organizowane, aby pozyskać podstawowe 

informacje dotyczące ww. Kwestii; wydarzenie rozpocznie się od rozmowy z ekspertami 

i negocjatorami układów zbiorowych, po której odbędzie się interaktywna dyskusja z udziałem 

wszystkich jego uczestników. 

 

Język warsztatów: angielski. Tłumaczenie na języki: węgierski, słowacki i polski. 

Na spotkanie można się rejestrować do 12 października 2021 r. do godz. 23:59 czasu 

wschodnioeuropejskiego: https://forms.gle/ihDDiiRyApvhfchU9  

 

https://forms.gle/ihDDiiRyApvhfchU9
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AGENDA 
 

Czas Temat Prezenter(zy) 

13:30 – 

13:40 

Powitanie i wprowadzenie dot. Celów 

spotkania 

 

Marta Kahancová (CELSI), 

Paulien Osse 

(Wageindicator) 

13:40 – 

13:45 

Pandemia Covid-19, praca zdalna i układy 

zbiorowe 

Inga Sabanova, Friedrich 

Ebert Stiftung 

Competence Centre 

Future of Work 

13:45 – 

14:00 

Wyniki przeprowadzonej w ramach 

projektu COLBAR analizy kosztów 

i korzyści w krajach Grupy Wyszehradzkiej  

Gábor Szüdi (CELSI) 

14:00 – 

14:20 

Wprowadzenie do projektu BARCOVID 

(krótki film i prezentacja) 

Kea Tijdens (University of 

Amsterdam/AIAS-HSI) 
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AGENDA 
 

Czas Temat Prezenter(zy) 

14:20 – 

14:30 

Prezentacja na temat potencjalnego wpływu 

pandemii Covid-19 na zapisy negocjowane w 

ramach porozumień zbiorowych: Słowacja 

Vladimír Tonka  

(Zväz zamestnávateľov 

energetiky Slovenska) 

14:30 – 

14:40 

Prezentacja na temat potencjalnego wpływu 

pandemii Covid-19 na zapisy negocjowane w 

ramach porozumień zbiorowych: Węgry 

Imre Szilárd Szabó 

(Munkástanácsok, KRE) 

14:40 – 

14:50 

Prezentacja na temat potencjalnego wpływu 

pandemii Covid-19 na zapisy negocjowane w 

ramach porozumień zbiorowych: Czechy 

Alena Paukrtová 

(Českomoravská 

konfederace odborových 

svazů) 

14:50– 

15:00 

Prezentacja na temat potencjalnego wpływu 

pandemii Covid-19 na zapisy negocjowane w 

ramach porozumień zbiorowych: Polska 

Przemek Pytel 

(Solidarnosc) 

15:00 – 

15:20 

Dyskusja plenarna Marta Kahancová 

(CELSI) 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Friedrich Ebert Stiftung Competence Centre 

Future of Work 

 

Projekt Nr. VS/2021/0190 

15:20 – 

15:30 

Podsumowanie wyników oraz omówienie 

kolejnych działań w projekcie 

Paulien Osse 

(Wageindicator) 

 


