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Platforma flexicurity dla MiŚP 

- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie felxicurity w obszarze MiŚP 

 

PROGRAM KONFERENCJI 
„Platforma flexicurity nowoczesnym narzędziem dla edukacji i rynku pracy” 

w dniach 9-11 października 2014 r.  (Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” 64-100 Leszno, ul. Św. Józefa 5 
 

Organizatorzy konferencji; Związek Rzemiosła Polskiego, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie   
Gospodarze konferencji:  
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze   
Izba Rzemieślnicza w Kaliszu  
Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w  Gorzowie Wielkopolskim 

9 października 2014 r. (czwartek)  

Godzina Temat  

11.00 - 12.00 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie  

12.00 - 13.00 Rejestracja  uczestników, kawa powitalna 

Konferencję prowadzi 

Jolanta Kosakowska  
Dyrektor Zespołu Oświaty 

zawodowej i Problematyki 
Społecznej ZRP 

13.00 - 13.50 

Powitanie uczestników  
 
Przedstawienie celu konferencji  
 
Rola i zadania organizacji rzemiosła  w obszarze wdrażania 
elastycznego modelu flexicurity w kontekście rozwiązań 
systemowych i  realizacji w regionach 

 

 
Jerzy Bartnik Prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego 

Władysław Jefremienko 
Prezes Izby Rzemieślniczej 
Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w 
Szczecinie   
 

 

13.50 - 14.50 

Przedstawienie projektu Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie 
płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze 
MiŚP – cele oraz idea 
- „Flexicurity jako część modelu gospodarczego i 
społecznego” 

Andrzej Zych 

Grzegorz Śmigielski 
 
Rafał Dąbrowski 

Jolanta Musialska  
Izba Rzemieślnicza Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 

Szczecinie 

14.50 - 16.00 
 
Przerwa obiadowa 

 

16.00 - 18.00 

 
Kwalifikacje zawodowe dla rynku pracy - Polska Rama Kwalifikacji  
 
Rola nowoczesnych narzędzi w procesie kształtowania postaw 
otwartych na zmiany w środowisku społecznym i zawodowym.  
dyskusja 

Instytut Badań Edukacyjnych 

20.00   
 
kolacja 

 

 
 

 

10 października 2014 r. (piątek) 

07.30 - 09.00 
 
śniadanie 

 

10.00 - 11.00 

Narzędzia, obszary i potencjał niezbędne do wdrażania elastycznego 
modelu flexicurity 
Wprowadzenie do pracy w trzech  grupach, cel; ustalenie jakimi 
narzędziami dysponujemy w regionie, kto jest ich dysponentem, w jaki 
sposób połączyć siły dla zwiększenia efektywności działać, jak 
wykorzystać zidentyfikowany potencjał w ramach partnerstwa   

Maciej Prószyński 
Członek Naczelnej Rady 
Zatrudnienia 
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11.00 - 11.15 
Przerwa kawowa 

 

11.15 - 14.00 
Trzy moduły tematyczne 

 

 

I. Platforma flexicurity dla MSP – Kreowanie płaszczyzny 
współpracy w zakresie flexicurity w obszarze MiŚP – jako 
wsparcie w zagospodarowaniu wykwalifikowanych kadr 

 Wpływ globalizacji i digitalizacji na rynek pracy – tempo zmian 
gospodarczych i ich wpływ na rynek pracy 

 Platforma, jako wsparcie w zagospodarowaniu 
wykwalifikowanych kadr oraz narzędzie do wykorzystania w 
procesie informacji i doradztwa zawodowego 

 Platforma, jako element doskonalenia  instruktorów 
praktycznej nauki zawodu- informacja o nowych 
możliwościach uzyskania i uzupełniania kwalifikacji 
zawodowych 

Andrzej Zych 
Grzegorz Śmigielski 
Izba Rzemieślnicza Małej i 

Średniej 
Przedsiębiorczości w 
Szczecinie   

 

II. Rynek pracy MiŚP 

 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy – priorytety rzemiosła (kontekst europejski i 
ogólne wprowadzenie  

o Krajowy Fundusz Szkoleniowy   
o Przygotowanie zawodowe osób dorosłych  
o Gwarancje dla młodzieży  

 Nowości w prawie pracy i rozwiązania antykryzysowe  

 Dyskusja nad propozycjami środowiska w zakresie 
usprawnienia działań na rynku pracy  

Dr Jan Czarzasty  
Zakład Socjologii 
Ekonomicznej  
Instytut Filozofii, Socjologii 
i Socjologii Ekonomicznej 
SGH 
Andrzej Stępnikowski 

Związek Rzemiosła 
Polskiego 
 

 

III. Zawodowe kształcenie ustawiczne 

 Kształcenie zawodowe -  budowanie kariery zawodowej 

 Wykorzystanie nowych narzędzi  w działaniach związanych z 
POWER oraz regionalnych programach (tworzenie 
partnerstw)  

Efekty działalności szkoleniowej  i w zakresie potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych, instrumenty ekonomiczne. 

 
Norbert Pruszanowski 

Związek Rzemiosła 
Polskiego 

14.00 - 15.00 
 
Przerwa obiadowa 

 

15.00 - 16.00  

Nowe spojrzenie na kształcenie przemienne w Europie  

 Program UE na rzecz uczenia się przez całe życie  Erasmus+ 

 ECVET - potencjalne korzyści dla pracodawców  w tym 
rzemiosła   

 Suplementy Europass - większa mobilność na rynku pracy 

Izabela Laskowska  
Konrad Romaniuk 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

 

16.00 - 16.30 
 
Przerwa kawowa 

 

16.30 - 17.30 

wprowadzenie: Od kampanii promocyjno-informacyjnych  po działania 
odpowiadające ideom flexicurity – zmniejszanie stopy bezrobocia i 
zwiększanie jakości miejsc pracy 
Prezentacja wniosków i propozycji  wynikających z sesji  dotyczącej 
trzech obszarów tematycznych. 
Pytania i odpowiedzi. 

 

17.30 - 18.30 
 
Spotkania w grupach dyskusyjnych 

 

20.00 
 
kolacja 

 

11 października 2014 r. (sobota) 

07.30 - 09.00 
 
Śniadanie 
 

 

09.00 - 11.00 
Społeczny wymiar kształcenia i doskonalenia zawodowego 
realizowanego w naturalnych warunkach pracy  

Jolanta Kosakowska 
Związek Rzemiosła 
Polskiego 
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- model zatrudnienia łączący elastyczność pracy i bezpieczeństwo 
socjalne.  
Przygotowanie zawodowe, dające większe szanse na zatrudnienie 
oraz możliwości dalszego kształcenia zawodowego.  
Panel dyskusyjny podsumowujący konferencję „Platforma flexicurity 
nowoczesnym narzędziem dla edukacji i rynku pracy”.  
 

 
 

11.00 - 12.00 

Spotkanie przy kawie 
Wymiana opinii, doświadczeń pomysłów odnośnie tworzenia 
partnerstw, inicjatyw i przedsięwzięć i ich rezultatów związanych z 
inicjatywami elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia.   
 

Rafał Dąbrowski  
Jolanta Musialska  
Jolanta Kosakowska 
Związek Rzemiosła 
Polskiego 

 
Zakończenie konferencji 

 

 

Warszawa dnia 19 września 2014 r.  

 

 


