Europejski Instytut
Związków Zawodowych (ETUI)
Wsparcie, wzmacnianie i stymulowanie
europejskiego ruchu związkowego

Zarządzenie europejskie Polityka oszczędnościowa
Zatrudnienie Europejskie Rady Zakładowe
Partycypacja pracownicza Dialog społeczny
Negocjacje zbiorowe Płace
Zagadnienia społeczno-kulturowej tożsamości płciowej
Warunki pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jakość pracy Zrównoważony rozwój
Rewitalizacja związków zawodowych

Cel, misja
i narzędzia
— Nasz ogólny cel: wspierać
dialog społeczny i
promować socjalną Europę.
— Nasza misja: wspierać,
wzmacniać i stymulować
europejski ruch związkowy
w dążeniach do osiągnięcia
powyższego celu.
— Nasze narzędzia i zasoby:
niezależne badania,
wiedza ekspercka, kursy
szkoleniowe i innowacyjne
pomysły.

By to osiągnąć ETUI

	organizuje i przewodzi
sieciom eksperckim
	przygotowuje niezależne,
w obszarach związanych
oparte na faktach analizy
z polityką społeczną i
i autorskie badania na
ekonomiczną, a także
tematy istotne dla socjalcentrom szkoleniowym
nego wymiaru Europy;
i szkołom;
	organizuje publiczne
	przygotowuje
wydarzenia dla szerokiej
perspektywiczne
grupy odbiorców;
(strategiczne) analizy
mające na celu stymulację
	co dwa lata organizuje
ruchu związkowego;
trzydniową
konferencję na
	prowadzi programy
najwyższym szczeblu
edukacyjne i szkolenia
na temat pracy w Europie.
dla członków i członkiń
związków zawodowych;
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Warunki
i jakość pracy

Europejski
Instytut
Związków
Zawodowych –
kim jesteśmy?
Europejski Instytut Związków Zawodowych
(ETUI) jest niezależnym centrum badawczym
i szkoleniowym Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych (EKZZ). Pozyskaną
w kontekście współpracy z ośrodkami
uniwersyteckimi i eksperckimi sieciami
akademickimi wiedzę ekspercką ETUI stosuje
w służbie interesów pracowniczych na szczeblu
europejskim, a także na rzecz wzmocnienia
socjalnego wymiaru Unii Europejskiej.
Instytut składa się z dwóch działów:
— działu Badań
— działu Edukacji
ETUI prowadzi badania na tematy socjoekonomiczne i stosunków pracy, a także monitoruje
wydarzenia i trendy w zakresie polityki europejskiej o strategicznym znaczeniu dla świata
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pracy. Ponadto buduje pomosty pomiędzy środowiskami akademickimi, badawczymi i ruchem
związkowym w celu stymulacji niezależnych
badań na tematy szczególnie istotne z punktu
widzenia świata pracy.
ETUI wspiera szkolenia i działania edukacyjne.
Dział Edukacji ETUI organizuje dla EKZZ i jej
członków programy i wymiany wzmacniające
tożsamość europejskiego ruchu związkowego.
ETUI zapewnia także techniczne wsparcie w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.
Do realizacji swojej misji powołano doradczą
komisję naukową złożoną z dwudziestu dwóch
członków i członkiń, w większości naukowców,
której celem jest wspieranie średniookresowej
strategii Instytutu.
ETUI jest organizacją typu non-profit działającą
w oparciu o przepisy prawa belgijskiego,
zatrudniającą około 70 osób z całej Europy.
Otrzymuje wsparcie finansowe Unii Europejskiej.
Dla uzyskania dalszych informacji zapraszamy
do zapoznania się z naszym sprawozdaniem z
działalności i katalogiem publikacji dostępnymi
na stronie internetowej ETUI.

ETUI korzysta ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

Kontakt
ETUI
Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org

Pobierajcie bieżące informacje za pomocą:
— naszego comiesięcznego
ogólnego biuletynu
informacyjnego opisującego
nasze najbardziej aktualne minione i nadchodzące wydarzenia
otwarte, jak również naszych
biuletynów tematycznych o:
negocjacjach zbiorowych, bezpieczeństwie i higienie pracy (HesaMail) i partycypacji pracowniczej;
— naszych Policy Briefs na
temat bieżących wyzwań na
szczeblu europejskim, zawierających rekomendacje mające na
celu stymulowanie debaty;

— HesaMag, wydawanej dwa
razy do roku publikacji dla
szerokiej publiczności na tematy
bezpieczeństwa i higieny pracy;
— naszej corocznej publikacji
Benchmarking Working
Europe, która za pomocą licznych
wykresów porównuje sytuację w
poszczególnych krajach i prezentuje ogólne trendy rozwojowe w
zakresie Europy socjalnej;
— naszych materiałów szkoleniowych i broszur przeznaczonych dla
działaczy i działaczek, aktywistów
i aktywistek związkowych.

Jeśli potrzebujesz więcej specjalistycznych
informacji …
Zainteresują Cię:
— nasze Working Papers
prezentujące wyniki badań
zarówno ukończonych, jak i
wciąż trwających, gotowych do
poddania do dyskusji;
— nasze Książki o charakterze
akademickim na wybrane tematy
zawierające opinie specjalistów i
specjalistek wysokiego szczebla
należących do naszych sieci
eksperckich;

— nasze bardziej techniczne
sprawozdania polecane
ekspertom i ekspertkom;
— nasze flagowe czasopisma:
Transfer, kwartalnik na tematy
stosunków pracy, zatrudnienia
oraz polityki ekonomicznej
i społecznej; oraz SEER
poświęcony wydarzeniom
regionalnym w Europie
Wschodniej i PołudniowoWschodniej.
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— Główna strona ETUI (www.etui.org) zawierająca najnowsze zwięzłe
powiadomienia o aktualnościach (news alerts), pełne wersje wszystkich publikacji
do ściągnięcia, programy konferencji, seminariów, kursów szkoleniowych,
infografiki i wpisy blogowe poszczególnych badaczy i badaczek.
— Wyspecjalizowana strona internetowa poświęcona zagadnieniom partycypacji
pracowniczej oferująca encyklopedyczny przegląd stosunków pracy w
Europie, jak również najświeższe informacje i publikacje na ten temat
(www.worker-participation.eu) wspieraną przez portale baz danych porozumień
Europejskich Rad Zakładowych (www.ewcdb.eu) i Spółek Europejskich
(http://ecdb.worker-participation.eu).
— Centrum dokumentacji ETUI posiada elektroniczny katalog swojej kolekcji
książek i artykułów dostępny online (www.labourline.org).
— Media społecznościowe poprzez nasze konta na platformach Twitter i YouTube.
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Dział Edukacji ETUI oferuje:
— Wysokiej jakości kursy mające na celu wzmocnienie
tożsamości europejskiego ruchu związkowego,
szkolenie młodych liderów i liderek i trenerów i
trenerek na szczeblu krajowym;
— Bogatą serię szkoleń na tematy polityczne i
społeczne związane z agendą UE i EKZZ;
— Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkolenia
na temat Europejskich Rad Zakładowych i
partycypacji pracowniczej;
— Kursy języka angielskiego online dla działaczy i
działaczek związkowych;
— Kursy online na temat Europejskich Rad
Zakładowych i porównawczych stosunków pracy.

Sieć ekspercka TURI
TURI (www.turi-network.eu) jest stałą siecią instytutów badawczych
związanych ze związkami zawodowymi w Europie. Promuje ona
współpracę badawczą i wymianę wiedzy wzbogacając jednocześnie
pracę uczestniczących instytutów o wymiar europejski. Do sieci TURI
należy obecnie (2015 r.) 36 członków z 21 krajów Europy.

