
 

 

 
Katowice, 2 marca 2009 

 

Szanowni Państwo, 
 
Związek Pracodawców „Polskie Szkło” we współpracy z Federacją Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, 

Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce oraz Sekretariatem Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” realizują Projekt: 

„Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego”. 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

  

W ramach Projektu realizujemy następujące zadania:  

1) Badania stanu dialogu społecznego w branży szklarskiej; 

2) Opracowanie i wdrożenie informatycznego system E-Dialog; 

3) Szkolenie liderów dialogu społecznego. 

 

Zadanie pierwsze – Badanie Stanu Dialogu w branży szklarskiej zostało już zrealizowane. Chcielibyśmy podziękować 

wszystkim osobom i przedsiębiorstwom uczestniczącym w tym badaniu. Wnioski i rekomendacje w formie skróconej 

znajdą Państwo niebawem na stronie internetowej projektu www.centrum-dialogu.pl, do odwiedzenia której serdecznie 

wszystkich zapraszamy. 

Zadanie drugie - System E-Dialog – polega na opracowaniu i wdrożeniu narzędzia internetowego służącego 

komunikacji i wspierającego prowadzenie dialogu. Jest ono przeznaczone dla wszystkich pracowników i pracodawców  

z naszej branży. Pierwsza wersja systemu jest już dostępna na stronie Projektu. W marcu i w kwietniu odbędą  

się zaś zajęcia warsztatowe dla pracowników i pracodawców mające na celu przedstawienie systemu, jego wdrożenie,  

a także zebranie informacji i opinii użytkowników na temat proponowanych rozwiązań. Uczestnicy warsztatów zapoznają  

się z funkcjami serwisu E-Dialog, zostaną poproszeni o przedstawienie swoich opinii, a także zyskają podstawowe 

informacje niezbędne do świadomego korzystania z systemu. Warsztaty realizowane są w pięciu różnych regionach 

kraju, tak aby mogli Państwo dokonać wyboru dogodnej dla siebie lokalizacji. Szczegółowe informacje znajdują  

się w zaproszeniu załączonym do niniejszego listu.  

 

Liczymy na to, że uczestniczący w warsztatach przedstawiciele pracowników i pracodawców naszej branży uzyskają 

dzięki szkoleniu niezbędną wiedzę i umiejętności, a w dalszej części Projektu znajdą się wśród osób, które staną  

się Liderami Dialogu Społecznego. 

 
Liczymy na Państwa zainteresowanie i pomoc, a w szczególności na oddelegowanie osób – potencjalnych liderów dialogu 

społecznego w Waszej firmie.  

 

 

Prezes Związku  
 

Jan Świątek 

Przewodniczący Federacji  
 

Józef Woźny 

Przewodniczący Sekretariatu  
 

Julian Andrzej Konecki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

„Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego” 
zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących systemu E‐Dialog 

 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Cele warsztatów 
1. Wdrożenie i promocja E‐Dialog ‐ systemu komunikacji oraz wspierania dialogu w branży.  

a. Zapoznanie uczestników z systemem. 
b. Przetestowanie proponowanych narzędzi.  
c. Zebranie opinii na temat możliwości doskonalenia i rozwoju funkcji systemu E‐Dialog. 

2. Przedstawienie pojęcia , zasad i form prowadzenia dialogu społecznego. 
3. Przygotowanie grupy osób zdolnej do prowadzenia dialogu społecznego w strukturach zakładowych  

oraz ponadzakładowych.  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Zagadnienia objęte warsztatami 
1. Wprowadzenie do tematyki dialogu społecznego: 

a. podstawowe pojęcia, 
b. podstawy prawne, 
c. formy i narzędzia dialogu  

2. Przemysł szklarski w Polsce – możliwości rozwoju dialogu społecznego: 
a. informacje ogólne o branży szklarskiej, 
b. historia dialogu autonomicznego i efekty dotychczasowych działań 
c. Projekt „Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego” 

3. System E‐Dialog 
a. słownik pojęć związanych z zastosowanymi technikami informatycznymi  

b. warsztaty praktyczne:  

 zapoznanie się z platformą E‐Dialog (praca z komputerem) 

 opinie, uwagi, propozycje  
 

 

Dzień II
od 7.30    ‐ śniadanie 
9.00 ‐ 13.30   ‐ zajęcia III 
13.30 ‐ 14.00   ‐ podsumowanie warsztatów, wręczenie zaświadczeń 
14.00     ‐ obiad, wyjazd uczestników 

Dzień I 
do godz. 10.30   ‐ przyjazd uczestników 
11.00 ‐ 14.00   ‐ zajęcia I 
14.00 ‐ 15.00   ‐ przerwa obiadowa 
15.00 ‐ 19.00   ‐ zajęcia II 
19.30     ‐ kolacja 



 

 

MIEJSCA I TERMINY REALIZACJI WARSZTATÓW 

Zawiercie  ‐ Hotel „Zawiercie” ‐ 27‐28 kwietnia 
   
Uwaga! Planowane wcześniej na 29 – 30 kwietnia warsztaty w Klimkówce koło Krosna odbędą  się w późniejszym 
terminie. 
 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  
2. Spotkania realizowane są w grupach liczących 20 osób.  
3. Organizator zwraca również koszty poniesione w związku z dotarciem na miejsce. 
4. Każdy z Partnerów zapewnia udział w warsztatach swoich 30 przedstawicieli. Dodatkowo 10 miejsc zostanie uzupełnione 

przez przedstawicieli pracodawców. 
 
W załączeniu przekazujemy również Państwu list intencyjny do przedstawienia w zakładach pracy. 
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