
 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

„Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego” 
zaprasza do udziału  

w szkoleniach liderów dialogu społecznego 
 

Celem szkoleń jest zbudowanie solidnego fundamentu wiedzy i umiejętności, które posłużą do prowadzenia dialogu społecznego. 
Uczestnicy wezmą udział w cyklu finansowanych ze środków Unii Europejskiej szkoleń, które będą głównie dotyczyły kwestii 
komunikacji, negocjacji, rozwiązywania trudności i prowadzenia dialogu z partnerami społecznymi. 
 

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY 

1. Udział w cyklu 4 dwudniowych spotkań finansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Małe grupy z wykorzystaniem różnorodnych form zajęciowych: dyskusje, zajęcia w parach, gry, ćwiczenia, analiza testów. 
3. Materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodkach szkoleniowych oraz zwrot kosztów dojazdów. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ 
 
 
 
 
 
 
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ 

1. Szkolenie 1: Ludzie i narzędzia jako czynniki sukcesu skutecznego dialogu. 
Jest to pierwsze szkolenie z cyklu zajęć dla liderów dialogu społecznego. Obejmuje ono tematykę przywództwa i komunikacji. Jego celem jest doskonalenie 
kompetencji liderskich i zwiększenie skuteczności w porozumiewaniu się z innymi (osobami, grupami, organizacjami). Uczestnicy szkolenia będą mogli podczas 
zajęć zarówno poznać swój styl kierowania jak i doskonalić go dla zwiększenia swojej mocy społecznej.  

2. Szkolenie 2: Konteksty dialogu społecznego. 
Głównym tematem tego szkolenia jest dialog społeczny występujących w różnych realiach: Branży, Kraju i Europy. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli 
zaprzyjaźnić się z ideą dialogu społecznego oraz poznać jego praktyczne przejawy i zastosowania. Celem szkolenia jest przygotowanie grupy ekspertów 
mogących stosować dialog społeczny zarówno w swojej dziedzinie zawodowej jak i na szerszym forum.    

3. Szkolenie 3: Organizacja jako środowisko dialogu. 
W ramach tego szkolenia uczestnicy będą mogli doskonalić swoje praktyczne umiejętności budowania porozumienia w realiach zakładu pracy. Poruszana 
będzie tematyka współpracy Związków Zawodowych i Pracodawców, jako partnerów w dialogu społecznym. Będą prowadzone symulacje i ćwiczenia 
negocjacyjne. Przekazywana będzie wiedza o strategii i taktyce osiągania założonych celów porozumienia. 

4. Szkolenie 4: Dialog w niełatwych czasach i okolicznościach. 
To finalne szkolenie ma na celu omówienie trudnych  sytuacji w obszarze dialogu. Podczas niego będzie można doskonalić takie umiejętności jak: 
rozpoznawanie źródeł i rodzajów trudnych sytuacji, zapobieganie im  oraz stosowanie skutecznych metod ich rozwiązywania. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Należy przesłać do biura projektu faxem, mailem lub pocztą wypełniony formularz zgłoszenia: Centrum Dialogu Społecznego 
Przemysłu Szklarskiego, ul. Sokolska 80, pok. nr 4, 40-087 Katowice, tel./fax: (032)  205 34 52,  
e-mail: biuro@centrum-dialogu.pl. 

2. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wytypowana grupa 80 osób zaproszonych do udziału w szkoleniach.  
3. O zakwalifikowaniu do udziału oraz terminach realizacji szkoleń uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie/ mailowo. 

    

Dzień II 
7.30 – 9.00 - śniadanie 
9.00 - 14.00  - zajęcia III 
14.00   - obiad, wyjazd uczestników 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU – „Szkolenie liderów dialogu społecznego” 
 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
Formularz proszę odesłać e-mailem (biuro@centrum-dialogu.pl), faxem (032) 205 34 52  

lub pocztą: Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego, ul. Sokolska 80, pok. nr 4, 40-087 Katowice 

IMIĘ (IMIONA) 
 

NAZWISKO 
 

DATA URODZENIA 

 

WYKSZTAŁCENIE 

PODSTAWOWE 
  ŚREDNIE 

(TECHNIKUM, LICEUM) 

 

ZAWODOWE 
  POMATURALNE 

(STUDIUM) 

 

GIMNAZJALNE 
  WYŻSZE  

(INŻ., LIC. ,MGR) 

 

DANE KONTAKTOWE 

TELEFON STACJONARNY 
 

TELEFON KOMÓRKOWY 
 

E‐MAIL 
 

DOŚWIADCZENIE W 
DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

SAMORZĄDOWEJ 

 
TAK                                     NIE 

CZŁONKOSTWO  
W ORGANIZACJACH 
SPOŁECZNYCH i 

POZARZĄDOWYCH 
(nazwy organizacji, 
 pełnione funkcje) 

W strukturach 
zakładu pracy 

 

 
W strukturach 

ponadzakładowych 
 

 

 

ZAINTERESOWANIA, 
HOBBY, AKTYWNOŚCI  

(zajęcia w czasie wolnym 
od pracy) 

 

UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI 
KOMPUTERA 

     
TAK                                         NIE 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ (proszę wybrać grupę szkoleniową) 

lokalizacja  USTROŃ Jaszowiec 
Dom Wczasowy „JAWOR” 
TARNÓW (Zgłobice) 

TARNÓW (Zgłobice) 
Hotel „DUNAJEC” 

USTROŃ Jaszowiec 

WARSZAWA 
Hotel „PORTOS”, „ARAMIS”, 

Centrum „Dialog” 

 
Hotel „Pod kaczorem” 

(Piotrowo) 

grupa  Grupa 
A 

Terminy spotkań  Grupa 
B 

Terminy spotkań  Grupa  C  Terminy 
spotkań 

Grupa 
D 

Terminy 
spotkań 

terminy 
spotkań 

A1  7‐8 maja  B1  13‐14 maja  C1  21‐22 maja  D1  28‐29 maja 

A2  28‐29 maja (Ustroń)  B2  28‐29 maja (Ustroń)  C2   4‐5 czerwca  D2  8‐9 czerwca 

A3  8 – 9 czerwca (Tarnów)  B3  8‐9 czerwca (Tarnów)  C3  18‐19 czerwca  D3  25‐26 czerwca 

A4  25 – 26 czerwca (Ustroń)  B4  25‐26 czerwca  (Ustroń)  C4  2‐3 lipca  D4  9‐10 lipca 

Wybór grupy 
szkoleniowej 

□ □ □ □ 

DZIEŃ MIESIĄC ROK

user
Tekst maszynowy
WIELKOPOLSKA

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy



 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  
DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego  realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki:  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
 ul. Wspólna 2/4 

 00-926 Warszawa 
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 
3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji 

zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości  

udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
…………………………………………………………. 
      PODPIS UCZESTNIKA SZKOLEŃ 

 
 

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA SZKOLEŃ 
 
Ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do uczestniczenia w cyklu szkoleń zgodnie z zadeklarowaną  
przeze mnie w karcie zgłoszenia mnie grupą i w terminach do niej przypisanych. 

 
 
 

…………………………………………………………. 
      PODPIS UCZESTNIKA SZKOLEŃ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY 
 
Zobowiązuję się do oddelegowania pracownika na organizowane przez Centrum Dialogu Społecznego 
Przemysłu Szklarskiego szkolenia zgodnie z warunkami przedstawionymi w Ogólnych warunkach 
uczestnictwa w szkoleniach potencjalnych Liderów Dialogu Społecznego. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….   …………………………………………………………. 
PODPIS PRACODAWCY                        PIECZĘĆ FIRMOWA 



 

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH  
DLA POTENCJALNYCH LIDERÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w szkoleniach dla potencjalnych Liderów Dialogu 

Społecznego realizowanych w ramach Projektu „Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu 

Szklarskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Budżet Państwa. 

2. Uczestnikami szkoleń są osoby zatrudnione w firmach branży szklarskiej, chemicznej lub 

ceramicznej. 

II. Definicje 
1. Szkolenia – komponent Projektu „Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżet 

Państwa. 

2. Partnerzy społeczni – organizacje uczestniczące i objęte wsparciem w ramach Projektu: Związek 

Pracodawców „Polskie Szkło” (Lider Projektu), Federacja Związków Zawodowych Przemysłu 

Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce oraz Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ 

„Solidarność” (Partnerzy Projektu). 

3. Firma – przedsiębiorstwo z branży szklarskiej, chemicznej lub ceramicznej zgłaszające beneficjenta 

do udziału w szkoleniu. 

4. Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu zatrudniona w firmie branży szklarskiej, chemicznej lub 

ceramicznej. 

5. Rada Programowa – przedstawiciele Partnerów społecznych w Projekcie. 

 

III. Cel szkoleń 
1. Celem szkoleń jest zbudowanie solidnego fundamentu wiedzy i umiejętności, które posłużą do 

prowadzenia dialogu społecznego. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w szkoleniach poprzez przesłanie na adres mailowy: 

biuro@centrum-dialogu.pl, faksem (032) 205 34 52 lub pocztą wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych. 

2. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: 

a) Formularz zgłoszeniowy, 

b) Oświadczenie. 

3. Każde zgłoszenie musi być zaakceptowane przez Pracodawcę, który oddeleguje Pracownika do 

udziału w pełnym cyklu szkoleń. 

4. Na podstawie danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych Rada Programowa dokona wyboru 

uczestników szkoleń. 

5. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną 

i mailową. 

 

 
 



 

 

V. Ogólne założenia szkoleń 
1. Szkolenia będą realizowane w okresie od maja do lipca 2009 roku wg  poniższego harmonogramu: 

TERMINY SZKOLEŃ 

lokalizacja ŚLĄSK POLSKA POŁUDNIOWA MAZOWSZE WIELKOPOLSKA 

grupa Grupa 
A 

Terminy 
spotkań 

Grupa 
B 

Terminy 
spotkań 

Grupa  
C 

Terminy 
spotkań 

Grupa 
D 

Terminy 
spotkań 

terminy 

spotkań 

A1 7-8 maja B1 13-14 maja C1 21-22 maja D1 28-29 maja 

A2 21-22 maja B2 28-29 maja C2  4-5 czerwca D2 8-9 czerwca 

A3 4-5 czerwca B3 8-9 czerwca C3 18-19 czerwca D3 25-26 czerwca 

A4 18-19 czerwca B4 25-26 czerwca C4 2-3 lipca D4 9-10 lipca 

2. Przewiduje się udział 80 uczestników szkoleń podzielonych na cztery grupy po 20 osób każda.  

3. Każda z grup odbędzie cztery dwudniowe spotkania szkoleniowe. 

4. Dzień szkoleniowy wynosi 6 godzin zegarowych.  

5. Na końcu szkolenia uczestnicy dokonają oceny prowadzonych zajęć oraz otrzymają zaświadczenia 

zakończenia szkoleń. 

 

VI. Program szkoleń 
  Szkolenie 1: Ludzie i narzędzia jako czynniki sukcesu skutecznego dialogu. 

Jest to pierwsze szkolenie z cyklu zajęć dla liderów dialogu społecznego. Obejmuje ono tematykę 

przywództwa i komunikacji. Jego celem jest doskonalenie kompetencji liderskich i zwiększenie 

skuteczności w porozumiewaniu się z innymi (osobami, grupami, organizacjami). Uczestnicy 

szkolenia będą mogli podczas zajęć zarówno poznać swój styl kierowania jak i doskonalić  

go dla zwiększenia swojej mocy społecznej.  

  Szkolenie 2: Konteksty dialogu społecznego. 
Głównym tematem tego szkolenia jest dialog społeczny występujących w różnych realiach: Branży, 

Kraju i Europy. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zaprzyjaźnić się z ideą dialogu społecznego  

oraz poznać jego praktyczne przejawy i zastosowania. Celem szkolenia jest przygotowanie grupy 

ekspertów mogących stosować dialog społeczny zarówno w swojej dziedzinie zawodowej  

jak i na szerszym forum.    

  Szkolenie 3: Organizacja jako środowisko dialogu. 
W ramach tego szkolenia uczestnicy będą mogli doskonalić swoje praktyczne umiejętności 

budowania porozumienia w realiach zakładu pracy. Poruszana będzie tematyka współpracy 

Związków Zawodowych i Pracodawców, jako partnerów w dialogu społecznym. Będą prowadzone 

symulacje i ćwiczenia negocjacyjne. Przekazywana będzie wiedza o strategii i taktyce osiągania 

założonych celów porozumienia. 

  Szkolenie 4: Dialog w niełatwych czasach i okolicznościach. 
To finalne szkolenie ma na celu omówienie trudnych  sytuacji w obszarze dialogu. Podczas niego 

będzie można doskonalić takie umiejętności jak: rozpoznawanie źródeł i rodzajów trudnych sytuacji, 

zapobieganie im  oraz stosowanie skutecznych metod ich rozwiązywania. 

 
VII. Organizacja szkoleń. 

1. Szkolenia będą prowadzone wg harmonogramu określonego w punkcie V podpunkt 1.  

Dokładne informacje o lokalizacjach i terminach będą dostępne na stronach Partnerów Projektu: 

Związku Pracodawców „Polskie Szkło” (www.polskie-szklo.pl), Federacji Związków Zawodowych 

Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce (www.fzzchemikow.com.pl), 



 

 

Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” (www.spch.prv.pl) oraz przesłane wraz  

z zaproszeniami do firm z branży. 

2. Przed rozpoczęciem cyklu szkoleń zostanie przeprowadzone ogólne badanie poziomu wyjściowego. 

3. Po każdym zakończonym spotkaniu szkoleniowym  zostanie przeprowadzona  ankieta 

umożliwiająca ocenę sposobu jego realizacji oraz poziom satysfakcji uczestników szkolenia. 

4. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniach wydane i sygnowane przez 

Partnerów Projektu. 

 

VIII. Monitoring i ocena 

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, który  

ma na celu bieżącą ewidencję dla potrzeb sprawozdawczości oraz oceny skuteczności działań 

podjętych w ramach Projektu. 

2. Dla celów wymienionych w punkcie 1 niniejszego rozdziału uczestnicy obowiązani są do rzetelnego, 

kompletnego i terminowego udzielania odpowiednich informacji w trakcie szkoleń. 

3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny beneficjenci Projektu obowiązani  

są do udzielenia informacji po zakończeniu udziału w Projekcie na temat rezultatów  

ich uczestnictwa w Projekcie. 

4. Każdy z Pracodawców ma prawo do bezpośredniego oceniania rezultatów szkolenia jak również do 

osobistego obserwowania prowadzonych szkoleń. 



PLAN DOJAZDU DO MIEJSC  REALIZACJI SZKOLEŃ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŚLĄSK – Ustroń Jaszowiec 
7-8 V 
21-22 V 
4-5 VI 
18-19 VI 
 
Dom Wczasowy JAWOR Sp. z o.o. 
43-450, Ustroń Jaszowiec 
ul. Wczasowa 51 
Tel: (033)854 23 93, 854 39 00 
www.jawor.ustron.pl  
recepcja@jawor.ustron.pl  
jawor@jawor.ustron.pl  

MAZOWSZE – Warszawa (21-22 V) 
 
Hotel PORTOS 
ul. Mangalia 3A 
02-758 Warszawa 
Tel. (022) 207 60 00  

portos@starthotel.pl  

POLSKA POŁUDNIOWA – Zgłobice,  
k. Tarnowa 

13-14 V 
28-29 V 
8-9 VI 
25-26 VI  

 
Hotel DUNAJEC 
ul. Krakowska 85 
33-113 Zgłobice 
Tel: (014) 674 11 11 
www.hoteldunajec.pl  
hotel@hoteldunajec.pl  

 

MAZOWSZE – Warszawa (4-5 VI) 
 
Hotel ARAMIS 
ul. Mangalia 3B 
02-758 Warszawa 
Tel. (022) 841 43 95, 841 10 43  

atos@puhit.pl  



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MAZOWSZE – Warszawa (18-19 VI, 2-3 VII) 
 
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  
ul. Limanowskiego 23 
02-943 Warszawa 
Tel. (022) 380 50 00, 380 50 20 

www.cpsdialog.pl 

e-mail: recepcja@cpsdialog.pl  

 

WIELKOPOLSKA – Piotrowo,  
k. Czempina 

 
Hotel „POD KACZOREM”   
Piotrowo 11, 64-020 Czempiń 
Tel: (061) 282 34 91/92, 602 668 521 
www.piotrowo.pl  
podkaczorem@piotrowo.pl  
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