
   Federacja 

  Związków Zawodowych 

Metalowców i Hutników w Polsce 

 

00-238 Warszawa, ul. Długa 29                                                               tel. (22) 635-31-38       NIP 526-025-15-75      

email: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl                             KONTA BGŻ 19 2030 0045 1110 0000 0396 9100    

 

Warszawa 3 lipca 2020 . 

 

 Przewodnicząca/cy  

Zakładowej Organizacji Związkowej  

Federacji Związków Zawodowych  

Metalowców i Hutników w Polsce   

 

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, w partnerstwie z Zachodnią Izbą 

Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy kończy realizację projektu  pt. „Wysokie kompetencje kluczem do 

aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”, dofinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest pozyskanie 

kompetencji eksperckich niezbędnych do udziału w procesach stanowienia prawa. 

 

Informujemy, że w związku z sytuacja epidemiologiczną COVID-19, ostanie szkolenie zaplanowane w ramach 
tego projektu zostanie przeprowadzone on line w dniach 20 - 21 lipca 2020 r. Szkolenie skierowane do 23 
przedstawicieli związków zawodowych z terenu całego kraju, którzy spełnią warunki techniczne 
uczestniczenia w szkoleniu - możliwość nawiązania łączności na platformie ZOOM. 55% miejsc na szkoleniu 
zarezerwowanych jest dla kobiet. 
 
Zakres szkolenia: 

Udział Partnerów Społecznych w procesach stanowienia prawa, w tym etapy procesu legislacyjnego, 
formularze opinii prawnej, procedury konsultacyjne, negocjacje i lobbing w procesach stanowienia prawa. 
Mechanizmy dialogu społecznego na poziomie wojewódzkim, branżowym, krajowym i europejskim. 
Kształtowanie polityki przemysłowej, koncepcje polityki przemysłowej. Rola Partnerów Społecznych  w 
kształtowaniu polityki przemysłowej. Koncepcja reindustrializacji Europy. Pomoc publiczna, polityka 
przemysłowa w świetle prawa UE. Ekonomia przedsiębiorstwa z elementami analizy finansowej. Zarządzanie 
finansami przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa, czytanie sprawozdań finansowych, otoczenie 
przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja pracy w przedsiębiorstwie (w tym najnowsze 
zmiany w Kodeksie Pracy i zasadach zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne). 
 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, potwierdzenie uczestnictwa wraz z karta zgłoszeniową , danymi oraz 

oświadczeniem proszę przekazać e-mailem do Przewodniczącego Okręgu oraz Sekretariatu Federacji do dnia 

14 lipca 2020. Uczestnikom szkolenia w dniu 17 lipca 2020 zostanie przesłany link do logowania oraz materiały 

szkoleniowe.  
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