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PREZENTACJA

Zespół badawczy z całej Europy przeanalizował 
602 układy zbiorowe w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Wyniki tej analizy zostaną zaprezentowane 25 lutego 
podczas internetowej konferencji „Porównanie treści 
układów zbiorowych w przemyśle, budownictwie, 
handlu i administracji publicznej w UE”. Oprócz dyskusji 
panelowej i możliwości zadawania pytań, zapraszamy 
uczestników do dyskusji bezpośrednio poświęconej 
sytuacji w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. 
Odbędą się również oddzielne dyskusje na temat 
sytuacji we Włoszech, Hiszpanii i Holandii. 

Tematy konferencji: 
aNegocjacje zbiorowe: narzędzie walki z ubóstwem? 
aCzy interesuje Cię, ile twoi koledzy zarabiają gdzie 
indziej? 
aCzy potrzebujemy europejskiej i globalnej 
przejrzystości w układach zbiorowych? 
aCzy układy zbiorowe powinny regulować pracę z 
domu? 
aCzy nowoczesne technologie i automatyzacja mogą 
pomóc zebrać dużą liczbę układów zbiorowych w jednej 
wspólnej bazie danych? 

Dołącz do internetowej konferencji poświęconej układom 
zbiorowym w UE, podczas której spotkasz ekspertów ds. 
Układów zbiorowych i dowiesz się więcej! 

Zarejestruj się tutaj: https://wageindicator.org/
Wageindicatorfoundation/events/colbar-final-
conference-25february-2021

Janna Besamusca jest socjolożką zajmującą się 
następującymi tematami badawczymi: wpływ 
macierzyństwa na udział kobiet w rynku pracy i 
płace, praca nierejestrowana, negocjacje zbiorowe i 
dialog społeczny. Pracuje jako badacz post-doc na 
Uniwersytecie w Amsterdamie. Jej prezentacja „Płace w 
układach zbiorowych? Będziesz zaskoczony!” obiecuje 
interesujące odkrycie.

Armanda Cetrulo pracuje w Scuola Superiore Sant’Anna 
w Pizie we Włoszech. Zajmuje się regulacją pracy z domu 
we włoskich układach zbiorowych. Bada również inne 
przepisy dotyczące warunków pracy, wynagrodzeń, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka wykluczenia 
społecznego oraz innych aspektów relacji pracodawca-
pracownik.

ZAPROSZENIE 

14.00 - 14.30
Wstęp na wydarzenie online - nieformalna dyskusja 
wprowadzająca, nowe projekty

Wideo z projektu COLBAR14.30 - 14.36

Janna
Besamusca

14.40 - 14.47

Armanda
Centrulo

14.50 - 15.20

ODDZIELNE POKOJE ONLINE

WŁOCHY



Matteo Rinaldini jest profesorem nadzwyczajnym 
socjologii ekonomicznej i komunikacji na Wydziale 
Ekonomii Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia. 
Jest także członkiem komitetu naukowego Fundacji 
Sabattiniego.

Matteo
Rinaldini

14.50 - 15.20

Gabriele Medas jest głównym analitykiem globalnej bazy 
danych układów zbiorowych w Fundacji WageIndicator. 
Koordynuje gromadzenie i analizę układów zbiorowych w 
ramach projektu COLBAR-EUROPE. 

Gabriele
Medas

14.50 - 15.20

HISZPANIA

Carles Català Pinyol jest prawnikiem w hiszpańskim 
związku zawodowym Comisiones Obreras CCOO i 
Katalońskiej Konfederacji Związków Zawodowych od 
1994 r. Jest także członkiem różnych europejskich komisji 
dialogu społecznego w dziedzinie zatrudnienia za 
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, bankowości, 
handlu i turystyki.

Carles Català
Pinyol

14.50 - 15.20

Eloisa Betti jest profesorem historii pracy na 
Uniwersytecie w Bolonii (Włochy). Jest członkiem 
Włoskiego Towarzystwa Historii Pracy (SISLAV) i jednym 
z koordynatorów grupy roboczej ds. Feministycznej 
historii pracy w ramach Europejskiej Sieci Historii Pracy. 
Jest dyrektorem naukowym archiwum historycznego 
UDI w Bolonii, gdzie koordynuje projekt „Gender, praca 
i kultura techniczna” oraz projekt „Eksperyment na 
przemoc i nękanie w świecie pracy”, finansowany przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (ILO).

Eloisa
Beti

14.50 - 15.20

KRAJE WYSZEHRADZKIE
Gábor Szüdi uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Bratysławie. Obecnie pracuje jako 
pracownik naukowy w Central European Labour Studies 
Institute (CELSI) w Bratysławie. Współpracuje przy 
międzynarodowych projektach badawczych, takich jak 
COLBAR-EUROPE, koncentrujących się na innowacyjnych 
podejściach do polityki rynku pracy. Podczas 
internetowej konferencji autor udziela odpowiedzi na 
pytanie: Układy zbiorowe w krajach wyszehradzkich - ten 
sam zamiar czy inne ścieżki?

Gábor
Szüdi

14.50 - 15.20

Uczestnicy panelu dyskusyjnego 
Węgry: Gábor Kártyás, ekspert prawa pracy, P. Pázmány Uniwersytet Katolicki
Czechy: Alena Paukrtová, ekspert OS KOVO ds. rokowań zbiorowych
Polska: Danuta Wojdat, ekspert ds. rokowań zbiorowych 
Słowacja: Monika Benedeková, wiceprezes i główny negocjator OZ KOVO 
Interpretacja panelu zostanie przeprowadzona w językach węgierskim, polskim i słowackim.

Moderátorka v italské online místnosti, působí jako 
novinárka v nadácii Wageindicator

Valeria
Tonella

14.50 - 15.20



Niels Jansen pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Amsterdamie w Holandii od 2012 roku. Współpracuje 
również z Uniwersyteckim Instytutem Badań Pracy AIAS. 
Wcześniej pracował jako prawnik w zakresie prawa 
pracy, a przez ponad 8 lat poświęcił się zbiorowemu 
prawu pracy. Wykłada na uczelni z zakresu zbiorowego 
prawa pracy i publikuje na ten temat. Podczas 
internetowej konferencji odpowie na pytanie, dlaczego 
holenderskie układy zbiorowe są specyficzne.

Niels
Jansen

14.50 - 15.20

Kea Tijdens jest dyrektorem badawczym holenderskiej 
fundacji WageIndicator Foundation i wieloletnim 
profesorem na Uniwersytecie w Amsterdamie. Na 
internetowej konferencji zaprezentuje układy zbiorowe 
w czterech sektorach: produkcji przemysłowej, 
budownictwie, handlu i administracji publicznej. 
Skoncentruje się również na programie rokowań 
zbiorowych i roli międzynarodowych układów zbiorowych 
w międzynarodowych korporacjach.

Kea
Tijdens

15.25 - 15.35

PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: Stephanie Steinmetz, profesor nadzwyczajny 
Stratyfikacji Społecznej na Uniwersytecie w Lozannie 
w Szwajcarii i pracownik naukowy na Uniwersytecie 
w Amsterdamie, gdzie współpracuje z Fundacją 
WageIndicator.

Stephanie
Steinmetz

15.35 - 15.55

Twórca bazy danych układów zbiorowych holenderskiej 
Fundacji Wageindicator

Huub
Bouma

16.00 - 17.05

Stefano Ceccon uzyskał tytuł doktora w dziedzinie 
uczenia maszynowego. Dotyczy następujących tematów 
badawczych: uczenie maszynowe, probabilistyczne 
modele graficzne, uczenie dogłębne. Specjalizuje 
się również w dziennikarstwie danych oraz danych 
związanych z finansami i zdrowiem.

Stefano
Ceccon

16.00 - 17.05

DYSKUSJA NA TEMAT UCZENIA MASZYNOWEGO I POZYSKIWANIA DANYCH ZA POMOCĄ NOWOCZESNYCH TECH-
NOLOGII DO BAZY DANYCH UKŁADÓW ZBIOROWYCH W 48 JĘZYKACH

HOLANDIA

Moderator dyskusji panelowej w grupie krajów 
wyszehradzkich: Marta Kahancová, założycielka i 
dyrektor wykonawczy Central European Institute for 
Labor Research (CELSI), Bratysława, Słowacja

Marta
Kahancová

14.50 - 15.20

15.55 - 16.00 Wideo: uczenie maszynowe i umowy zbiorowe


