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„Centrum Współpracy Związków Zawodowych
Dolnego Śląska i Saksonii”
Szanowni Państwo
Chciałbym zaprezentować Państwu kilka informacji na temat projektu unijnego realizowanego
obecnie przez Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność i DGB Saksonia w Bolesławcu.
Projekt nosi tytuł:
„Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii”
i jest dofinansowany z: Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia
2007 – 2013, Oś priorytetowa 2 „Transgraniczna integracja społeczna” Dziedzina wsparcia 5 „Rozwój
współpracy partnerskiej”
Pozwólcie państwo że rozpocznę od przedstawienia partnerów projektu

Informacje o partnerach projektu.
Partner wiodący: Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność”
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność jest jednym z 38 Regionów, na jakie podzielone są struktury
NSZZ Solidarność. Region skupia w swoich strukturach około 10.000 członków, a najprężniejsze
organizacje Regionu lokują się w branży energetyczno-paliwowej, metalowej, oświaty i służby
zdrowia.
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność aktywnie działa na rzecz pracobiorców na podległym mu
obszarze. Związek reprezentuje interesy pracowników oraz osób pokrzywdzonych w ramach
stosunków pracy przed sądami pracy, oferując swoje wsparcie i pomoc prawną. Posiada także
swoich reprezentantów w Komisji Trójstronnej, w której tematyzuje problemy regionu na płaszczyźnie
wojewódzkiej i krajowej. Ponadto Region angażuje się w różne projekty europejskie, zmierzające do
naprawy sytuacji na rynku pracy mieszkańców obszaru oraz merytorycznych kwalifikacji
pracowników.
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Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność to jednocześnie jeden z nielicznych Regionów położonych
na styku granic 3 państw. Tym samym współpraca Regionu Jeleniogórskiego nie ogranicza się tylko
do kooperacji z innymi Regionami Związkowymi w kraju, ale w ostatnich 20 latach bardzo mocno
rozwinęła się współpraca ze związkami zawodowymi państw ościennych.
Region Jeleniogórski bardzo mocno angażuje się w pracę transgraniczną. Jest jednym ze
współzałożycieli Międzynarodowej Rady Związkowej Łaba-Nysa, jest aktywnym członkiem
partnerstwa EURES -TriRegio, jako jedyny związek zawodowy w Polsce Region Jeleniogórski NSZZ
Solidarność oddał do dyspozycji partnerstwa swojego pracownika jako doradcę EURES. Po
ukończonym szkoleniu informuje on poszukujących transgranicznie pracy oraz pracowników
mobilnych o warunkach pracy i życia oraz o świadczeniach socjalnych w kraju sąsiada.
Partner: Niemieckie Związki Zawodowe Okręg Saksonia (DGB Okręg Saksonia)
niemieckie Związki Zawodowe Okręg Saksonia są organizacją nadrzędną, skupiającą pod swoim
dachem 8 organizacji członkowskich IG Metall, IG Bergbau-Chemie-Energie
(IG BCE), IG
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststaetten (NGG), Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Gewerkschaft der Polizei (GdP). W Saksonii związki
zawodowe DGB skupiają ponad 280.000 członków.
DGB Okręg Saksonia działa na płaszczyźnie landu Saksonia i współpracuje ściśle z czterema
okręgami DGB: Saksonia Wschodnia, Drezno -Górna Dolina Łaby, Saksonia Południowozachodnia
oraz Lipsk-Saksonia Północna. DGB reprezentuje wszystkie związki zawodowe wobec decydentów
politycznych, partii stowarzyszeń w kraju, w landach i w powiatach. Koordynuje on działania
związkowe. Okręgi DGB są politycznymi reprezentantami związków zawodowych na płaszczyźnie
landów. Koordynują one reprezentowanie związków zawodowych przed instytucjami ubezpieczenia
społecznego, różnego rodzaju izbami i sądami.
W DGB Okręg Saksonia praca transgraniczna i dotycząca polityki europejskiej jest ze względu na
przygraniczne położenie dodatkowym punktem ciężkości. DGB Okręg Saksonia jest
współzałożycielem Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, poprzez zarząd federalny DGB
jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i wnioskodawcą transgranicznego
partnerstwa rynku pracy EURES-TriRegio. Zastępca przewodniczącego DGB Okręg Saksonia jest
jednocześnie obecnym prezydentem MRZ Łaba-Nysa. DGB Okręg Saksonia i organizacje
członkowskie posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji działań transgranicznych oraz
publicznie wspieranych projektów.
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Współpraca partnerów.
Partner wiodący NSZZ „Solidarność” i Partner DGB Okręg Saksonia współpracują ściśle już od
początku lat 90-tych. W 1993 roku NSZZ Solidarność, DGB Okręg Saksonia i czeskie związki
zawodowe CMKOS założyły Międzyregionalną Radę Związkową Łaba-Nysa. Była to pierwsza
Międzyregionalna Rada Związkowa z partnerami z nienależącymi jeszcze do Unii Europejskiej krajów
Europy Środkowej i stała się wzorem, którego śladem poszły kolejne MRZ'y. I tak powstały
Międzyregionalne Rady Związkowe: Viadrina, Pomerania i Bohemia-Bavaria (Boba).
Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych i współpracuje w tej chwili ściśle z 44 Międzyregionalnymi Radami Związkowymi w
Europie.
Celem związków zawodowych w regionie przygranicznym jest rozwój wspólnego przygranicznego
obszaru życia, pracy i gospodarki. W celu realizacji tego celu, związki zawodowe prowadzą od 1990
roku zróżnicowane działania. Przykładami tych działań są:
 rozbudowa kontaktów poprzez liczne seminaria i konferencje dla pracowników, regionalnych
aktorów, młodzieży itd.,
 wymiana doświadczeń i wiedzy na temat specyficznych problemów jak rekultywacja terenów
pokopalnianych, wzrost niepewnego zatrudnienia jak pośrednictwo pracy, prawicowy
ekstremizm, realizacja wytycznych UE, delegowanie pracowników, rozwój wyszkolonego
personelu, transgraniczny rozwój struktur itd.,
 rozwój koncepcji „Dobrej pracy” w służbie zdrowia,
 skomunikowanie ze sobą zakładowych przedstawicieli związkowych w branży tekstylnej,
 wielojęzyczne publikacje, jak informacje na temat obowiązujących standardów minimalnych,
słownik do Dialogu Społecznego itd.,
 transport regionalnych problemów i koncepcji działania na płaszczyznę krajową i europejską.
Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w kierowaniu transgranicznymi partnerstwami i
sieciami, jak również w należytej realizacji projektów.
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Sytuacja wyjściowa dla projektu i potrzeba jego realizacji
Związki zawodowe na Dolnym Śląsku i w Saksonii angażują się od ponad 20 lat w społeczne i
gospodarcze zrastanie się wspólnego regionu przygranicznego. Ich celem jest kształtowanie
wspólnego obszaru życia i pracy z dobrymi perspektywami dla ludności, niezależnie od pochodzenia.
Należą do tego dobre warunki życia, pracy i kształcenia, bezpieczeństwo socjalne, ochrona przed
dyskryminacją, jak również pozbycie się uprzedzeń. Zwłaszcza młodym ludziom należy zaoferować
więcej szans i możliwości, aby zatrzymać ich we wspólnym regionie przygranicznym.
Z perspektywy partnerów współpracy integrację regionu przygranicznego należy nadal umacniać. W
ostatnich latach przeprowadzone zostały przez różne podmioty zróżnicowane działania. Mimo to
nadal występują deficyty w postrzeganiu wspólnej tożsamości i w integracji społecznej w regionie
przygranicznym. Aby wzmocnić poczucie społecznej wspólnoty oraz rozbudować sieć bezpośrednich
kontaktów międzyludzkich, należy zintensyfikować transgraniczny dialog wspólnych zagadnień i
stworzyć miejsca spotkań.
Zakładamy, że niniejszy projekt przyczyni się do zaspokojenia przedstawionego zapotrzebowania
transgranicznego. W ramach projektu partnerzy stworzyli w Bolesławcu, a następnie zamierzają
tchnąć życiem we wspólne Centrum, będące ośrodkiem spotkań społeczności, zwłaszcza uczniów,
młodzieży, pracowników, osób poszukujących pracy, jak i innych fizycznych podmiotów z regionu
przygranicznego. Centrum funkcjonować będzie jako otwarty ośrodek współpracy transgranicznej.
Obejmuje ono z jednej strony multimedialną wystawę poświęconą współpracy związków
zawodowych i wspólnej historii w granicznym regionie dolnośląsko - saksońskim, jak i z drugiej strony
pomieszczenie konferencyjne, które będzie wykorzystywane transgranicznie.
Ponadto służyć będzie z pomocą dwujęzycznych materiałów na temat transgranicznych możliwości
zatrudnienia jako punkt informacyjny dla poszukujących pracy po drugiej stronie granicy i dla
mobilnych pracowników. W związku z wprowadzeniem dnia 01 maja 2011roku swobodnego
przepływu pracowników i usług taki punkt informacyjny jest z perspektywy pracowników niezbędny.
Wspólne centrum integruje tym samym różnorodne transgraniczne funkcje i jest jedynym tego
rodzaju ośrodkiem na obszarze Dolnego Śląska i Saksonii. Wspomnianym działaniom towarzyszyć
będą w ramach projektu bilateralne konferencje w celu rozbudowy dialogu i pozyskania do
współpracy dalszych partnerów z organów zarządczych, z polityki, z kręgów nauki, z organizacji
pozarządowych itd.

Partner wiodący:

Koordynator projektu:
Ryszard Czosnyka,
Tel: 607 79 93 92, e-mail: rc130@wp.pl

Partner projektu:

Przewodniczący
Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność
Franciszek Kopeć
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność
58 – 500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 25
Tel/fax + 48 75 64 15 912
e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl
www.soljg.eu

Zastępca Przewodniczącego:
Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność
Bogusław Wojtas
Konto bankowe projektu
65 1090 1926 0000 0001 1492 7086

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Sachsem
01067 Dresden, ul. Schützenplatz 14
Tel: + 49 35186 33108, Fax: + 49 35186 33158
E-Mail: info@dgb-sachsen.de

Projekt: „Centrum współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii
Dofinansowany z: Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2
„Transgraniczna integracja społeczna” Dziedzina wsparcia 5 „Rozwój współpracy partnerskiej”

Opis projektu
Celem projektu jest pogłębienie transgranicznego dialogu w przygranicznym obszarze dolnośląsko saksońskim, a tym samym przyczynienie się do społecznej integracji. Wychodząc z wyżej
przedstawionego zapotrzebowania zrealizowana zostanie rozbudowana koncepcja składająca się z
różnych, wzajemnie powiązanych modułów/pakietów roboczych.

1. Przebudowa obiektu z centrum wystawowym i konferencyjnym
Obiekt jest własnością NSZZ „Solidarność”
Dokonaliśmy przebudowy dotychczasowego
związkowego oddziału terenowego na centrum wystawowo - konferencyjne. Poza przebudową
zakupiliśmy też odpowiedni sprzęt techniczny do wystawy i prezentacji (multimedia) i wyposażenia
Sali konferencyjnej
Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność” oddał do dyspozycji Centrum współpracy związków
zawodowych z Dolnego Śląska i Saksonii pozostający w jego posiadaniu lokal w centrum Bolesławca
o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. W ramach projektu dokonaliśmy przebudowy
obiektu. W miejscu kilku małych pomieszczeń powstały dwie duże sale: wystawowa i konferencyjna.
W projekcie przywidziano wyburzenie dwóch ścian działowych w przedniej części obiektu celem
utworzenia pomieszczenia konferencyjnego o powierzchni około 35 metrów kwadratowych, jak
również wyburzenie ściany działowej w tylnej części lokalu w celu utworzenia pomieszczenia
wystawowego o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Oba nowo powstałe pomieszczenia
połączone są korytarzem, z którego jest dostęp do pomieszczeń socjalnych. Odnowiliśmy cały lokal
poprzez tynkowanie i pomalowanie wszystkich ścian, położenie nowych posadzek i instalacji
sieciowej, oświetleniowej, alarmowej.
Poza tym pomieszczenia wyposażone w potrzebny sprzęt: do sali konferencyjnej zakupiono stoły
konferencyjne, krzesła i szafki, tablicę multimedialną, rzutnik, wizualizer.
Salę wystawienniczą wyposażono w sprzęt audiowizualne (rzutnik, laptopy, tablice elektroniczne,
wyświetlacz LCD, stojące i wiszące podświetlane gabloty.
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Przygotowana w Sali wystawienniczej prezentacja ukazuje historię naszej międzyzwiązkowej
współpracy prowadzonej już od roku 1993. Pokazujemy ludzi którzy rozpoczęli współpracę w
ramach Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba - Nysa, jak i również inicjatywy zrealizowane w
trakcie naszej współpracy. Dodatkowo prezentujemy również historię NSZZ Solidarność, która
jednocześnie jest historią najnowszych dziejów Polski w tym oczywiście regionu jeleniogórskiego.
Oczywiście chcemy prezentować również najnowsze nasze wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia
Chcemy żeby Centrum stało się ważnym punktem informacyjnym w kwestii zaangażowania
społecznego i transgranicznych kwestii pracowniczych.
Centrum dokumentować będzie historię współpracy pomiędzy NSZZ „Solidarność” i DGB Saksonia w
kontekście zachodzących w Europie Środkowej od roku 1980 (powstanie NSZZ „Solidarność”, stan
wojenny i odzyskanie niepodległości) zmian politycznych, społecznych i gospodarczych.
Centrum dokumentować będzie działania związków zawodowych, jak również ich następstwa w
społeczeństwie. Będzie to ekspozycja stała z pomocami audiowizualnymi (filmy, zdjęcia,
słuchowiska, czasopisma), która będzie interesująca także dla młodych generacji z Polski i z
Niemiec. Tym samym wystawa będzie stanowiła istotny wkład w naukę najnowszej historii obu
krajów i regionu przygranicznego.
Rozwój współpracy uwarunkowany był aktualnymi wydarzeniami na płaszczyźnie międzynarodowej,
dlatego też dokumentacja dwóch dziesięcioleci kontaktów polskich i niemieckich związków
zawodowych zostanie przedstawiona w kontekście historii kraju i regionu przygranicznego w okresie
od roku 1989 do dzisiaj. Do tej pory ani polska, ani niemiecka strona nie dysponują odpowiednim
miejscem do archiwizowania i dokumentacji współpracy jak również ogólnodostępnej stałej
ekspozycji.
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3. publikacja na temat współpracy transgranicznej związków zawodowych od 1990 r.
Uzupełnieniem wystawy jest kronika współpracy związkowej prezentująca współpracę związkowców
w Międzyregionalnej Radzie Związkowej Łeba-Nysa. Książka opracowana i napisana przez Dr a
Wolfganga Nichta wydana jest w trzech językach i zawiera ok 300 stron tekstu, zdjęć i prezentacji.

4. spotkania informacyjne dla polskich i saksońskich uczniów i młodzieży.
Aby wzmocnić świadomość wspólnego regionu i rolę społeczności cywilnej w procesie zjednoczenia
europejskiego oferowane i przeprowadzane będą dla uczniów i młodzieży z Polski i Saksonii
spotkania informacyjne. Mają one służyć, poza możliwością spojrzenia wstecz w historię, także
motywacji do własnego zaangażowania się w regionie przygranicznym. W fazie przeprowadzania
projektu odbędzie się 20 spotkań z uczniami gimnazjów i liceów w formie prezentacji historycznych.
Będą to lekcje historii z możliwym udziałem świadków historii i związkowców, którzy w tamtym
okresie byli aktywni. Niezależnie od tych 20 spotkań, podczas których obecni będą wspomniani
goście, wystawa będzie dostępna również dla innych grup młodzieży, które będą ją zwiedzać ze
swoimi nauczycielami/opiekunami. Części wystawy udostępnione będą zarówno w polskim, jak i w
niemieckim języku.
5. pierwszy kontakt i informacja dla mobilnych pracowników.
W związku z wprowadzeniem całkowitej swobody przepływu pracowników i usług od maja 2011
wzrośnie zapotrzebowanie na informacje dotyczące transgranicznego zatrudnienia.
Centrum współpracy związków zawodowych służyć będzie pracownikom mobilnym, jak i również
poszukującym transgranicznie pracy w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Przekazywać będziemy dane
doradców EURES, jak i informacje o innych formach doradztwa.
Informacji służyć będą dwujęzyczne materiały informacyjne (cztery ulotki informacyjne), które
zostaną opracowane i wydrukowane w ramach projektu, jak również udzielać ich będzie na miejscu
personel NSZZ Solidarność. Ponieważ Bolesławiec jest ważnym lokalnym centrum w regionie
przygranicznym, do tego korzystnie zlokalizowanym przy III Transeuropejskim Korytarzu
Transportowym, jest to komunikacyjnie łatwo osiągalny ośrodek dla poszukujących pracy, jak i
pracujących z regionu przygranicznego.
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6. trzy bilateralne konferencje mające na celu wsparcie współpracy transgranicznej.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy polsko - skasońskie konferencje, których tematami
będą aktualne wyzwania w regionie przygranicznym. Właściwie już dwie ponieważ jedną mamy za
sobą.
W konferencjach uczestniczyć będą także inni partnerzy, jak lokalni decydenci, pracodawcy,
posłowie, naukowcy, przedstawiciele sieci transgranicznej, itd. W organizowanych w regionie
przygranicznym dwujęzycznych konferencjach będzie brać udział każdorazowo 70 uczestników.
Nadrzędnym celem konferencji jest przeprowadzenie transgranicznej inwentaryzacji oraz rozwój
wspólnych możliwości działań w celu zwalczania problemów.
Przeprowadzona już Konferencja „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk –
Saksonia” odbyła się w Mysłakowicach, w hotelu „Chata za Wsią w dniach 15 – 16 czerwca 2012
roku. W związku z analizą skutków kryzysu gospodarczego, polityki oszczędnościowej rządów i
powiększenia się strefy niepewnego zatrudnienia, jak i zatrudnienia przez pośredników,
przedyskutowano możliwości działania związków zawodowych na rzecz poprawy sytuacji życia i
pracy na wspólnym obszarze transgranicznym. W trakcie konferencji swoje referaty prezentowali
związkowcy z Niemiec i Polski, ale również przedstawiciele Urzędów pracy, a także pracodawcy
Konferencja „Dalszy rozwoju wspólnego obszaru zatrudnienia i gospodarki 2020”.
odbędzie się w maju 2013 roku i będzie zajmować się przełożeniem strategii Unii Europejskiej 2020
na pogranicze dolnośląsko - saksońskie. Oprócz analizy istotnych danych dotyczących gospodarki i
rynku pracy, przedyskutowane zostaną konkretne strategie zastosowania i stadium działania w
terenie. Te zaś poprzez mainstreaming zastosowane mogłyby być nie tylko w regionalnej, ale
również europejskiej polityce strukturalnej i rynku pracy .
Konferencja „ Bilans i perspektywy współpracy transgranicznej”.
Konferencja odbędzie się w czwartym kwartale 2013 roku jako konferencja końcowa projektu. Oprócz
oceny działań i procesów rozwoju ostatnich trzech lat, rozważane i uzgodnione będą również
strategie i działania na lata kolejne.
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7. Transgraniczna działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Oczywiście dotychczasowy brak Centrum nie przeszkadzał partnerom projektu - związkowcom
Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność i DGB Saksonia w prowadzeniu aktywnej działalności
przygranicznej ale teraz naszym celem jest ustanowienie Centrum ważnym miejscem spotkań i
wymiany transgranicznych kwestii pracowniczych oraz upowszechniania świadomości wspólnego
regionu przygranicznego wśród ludności i multiplikatorów, jak również zaznajomienie z założeniami
regionu decydentów.
Działania dotyczące Centrum i realizacji poszczególnych etapów projektu prezentujemy na
trójjęzycznej stronie internetowej Międzyregionalnej Rada Związkowej Łaba-Nysa, jak i również na
naszych związkowych stronach internetowych

8. Grupa docelowa projektu.
Grupą docelową jest społeczeństwo wspólnego pogranicza dolnośląsko - saksońskiego, w
szczególności powiatu bolesławieckiego i powiatów sąsiednich (zgorzelecki, lubański, lwówecki,
jeleniogórski etc.), jak również Saksonii Wschodniej. Poprzez ukierunkowanie działań na
poszczególne grupy docelowe, ich odbiorcami będą dolnośląscy i saksońscy uczniowie i młodzież,
nauczyciele, organizacje społeczne i polityczne, lokalne samorządy, pracownicy, osoby poszukujące
pracy, przedstawiciele pracodawców z regionu i z zakładów pracy, branżowe związki zawodowe itd.
Projekt przyczynia się do intensyfikacji współpracy transgranicznych organizacji pracowniczych, jak
również innych podmiotów. Poprzez utworzenie Centrum współpracy transgranicznej związków
zawodowych powstanie punkt pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych współpracą
transgraniczną. Wystawa, publikacje oraz spotkania dla uczniów przyczynia się do poprawy
zrozumienia wzajemnej historii, szans rozwoju wspólnego regionu oraz do zniesienia uprzedzeń.
Transgraniczne konferencje przyczynią się do poprawy współpracy z regionalnymi podmiotami i
napędzać będą transgraniczne pokonywanie wyzwań. Informacje dla mobilnych pracowników, jak i
dla poszukujących pracy przyczynią się do integracji rynków pracy i do poprawy sytuacji życia i pracy
ludności pogranicza.
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I na koniec mojego wystąpienia:
Dane liczbowe dotyczące realizowanego projektu









Projekt realizowany jest w okresie: od 02 marca 2011 do 31 grudnia 2013,
Wartość projektu - 121008,58 eu,
Dofinansowanie UE - 102857,29 co stanowi 85% kosztów ogółem,
Koszty przebudowy pomieszczeń - około 40830 eu,
Koszty wyposażenia - około 20050 eu,
Koszty organizacji konferencji, spotkań, itp. - około 24066 eu,
Koszty promocji i informacji - około 9350,
Pozostałe - około 4750
Dziękuję Państwu za uwagę
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