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Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. A. Bączkowskiego – zapewnia profesjonalną  
obsługę oraz pełną infrastrukturę do przeprowadzenia konferencji, debat i szkoleń.

Centrum nasze to ośrodek badawczo-doradczy o świetnej lokalizacji. Miejsce wielu spotkań 
np. Rady Dialogu Społecznego. Tu organizowane są konferencje, seminaria i warsztaty 
partnerów dialogu społecznego, służy mediacjom społecznym, wspiera porozumienie społeczne.

•  Gwarantujemy organizację konferencji i spotkań na najwyższym poziomie.
•  Posiadamy nowoczesne zaplecze konferencyjno-noclegowe.
•  Oferujemy 6 klimatyzowanych sal konferencyjnych. 
•  Zapewniamy nowoczesne wyposażenie konferencyjne: sprzęt nagłaśniający, kabiny do tłumaczeń

symultanicznych, łącze internetowe, sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z profesjonalną 
obsługą techniczną.

Ponadto oferujemy:
•  usługi cateringowe; 
•  44 miejsca noclegowe – pokoje wyposażone w telewizję kablową i pełen węzeł sanitarny; 
•  goście mogą korzystać z bezprzewodowego internetu, sali restauracyjnej i parkingu.

www.cpsdialog.gov.plwww.cpsdialog.gov.pl
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”Czwarta rewolucja przemys³owa 
staje siê g³ównym elementem 

polityk publicznych i strategii uczest-
ników rynku pracy – zwi¹zków zawo-
dowych, organizacji pracodawców oraz 
stowarzyszeñ spo³eczeñstwa obywa-
telskiego. Stawk¹ w tej grze s¹ losy 
pracowników i tradycyjnych instytu-
cji reprezentuj¹cych interesy świata 
„pracy”.









”Nie ulega jednak w¹tpliwości, ¿e 
w zmieniaj¹cym siê świecie pracy, 

gdzie korporacje (lub te¿ szerzej, rynek) 
zaw³aszczaj¹ w coraz wiêkszym stopniu 
demokratyczne instytucje spo³eczne, rola 
i funkcja zwi¹zków zawodowych powin-
na zostaæ zmodernizowana.









”Udzia³ Polaków w kszta³ceniu 
ustawicznym jest bardzo niski. 

Co ciekawe, na poprawê tego wskaź-
nika nie ma wp³ywu rozwijaj¹cy siê 
rynek us³ug edukacyjnych, ani coraz 
wiêksza poda¿ szkoleñ dofinansowa-
nych z funduszy publicznych, krajowych 
i unijnych.









”Maj¹c na wzglêdzie wyj¹tko-
wo nisk¹ pozycjê naszego kraju 

wśród pañstw UE pod wzglêdem do-
stêpu do kszta³cenia ustawicznego, wy-
daje siê oczywiste, ¿e tak istotna dla 
rozwoju kapita³u ludzkiego kwestia po-
winna staæ siê przedmiotem rozwa¿nej 
i perspektywicznie zaplanowanej polityki 
publicznej.









” 



” G³ównym celem EKS jest aktywi-
zacja m³odych osób w taki spo-

sób, aby umo¿liwiæ dopasowanie ich 
umiejêtności do potrzeb rynku pracy. Jest 
to problem najczêściej zg³aszany przez 
pracodawców w Europie.
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”Jak widaæ choæby z tego, co zapi-
sano wy¿ej – oczywistośæ, jakim 

jest w obrocie gospodarczym ekonomia, 
rachunek ekonomiczny – nie jest jego je-
dynym aspektem. Tym drugim jest ety-
ka i moralne wskazania dla wszystkich 
uczestników obrotu gospodarczego.











”Nierzadko dokumenty zawarte 
w aktach osobowych gromadzo-

ne s¹ w archiwum ju¿ na etapie zatrud-
niania, a pracodawca pracuje na ska-
nach dokumentów. Jednak ze wzglêdu 
na brak jednoznacznych regulacji praw-
nych w tym zakresie, pracodawcy wol¹ 
siê zabezpieczyæ i stosuj¹ wersjê zarów-
no papierow¹, jak i elektroniczn¹…







”Istotnym u³atwieniem dla firm by-
³aby te¿  przewidziana w projekcie 

mo¿liwośæ stosowania formy elektro-
nicznej w przypadku planów urlopów, 
ewidencji czasu pracy oraz rejestrów 
i wykazów, które pracodawcy na grun-
cie Kodeksu pracy musz¹ prowadziæ.









” Zdaniem zwi¹zków, Strategia 
w czêści dotycz¹cej diagnozy 

stanu pañstwa trafnie wskazuje na pro-
blem niskich p³ac oraz pu³apkê śred-
niego dochodu. Nie zawiera jednak in-
strumentów pozwalaj¹cych zmieniæ te 
trendy.







” Jak podkreślaj¹ organizacje pra-
codawców, sednem SOR powinno 

byæ wzmacnianie atrakcyjności inwesty-
cyjnej Polski. Powinny byæ tworzone  wa-
runki sprzyjaj¹ce tworzeniu i rozwoju 
firm rodzimych i rodzinnych, stanowi¹-
cych 75% naszego rynku.

































































” Nowa formu³a dialogu spo³ecz-
nego w Polsce – Rada Dialogu 

Spo³ecznego – jest świate³kiem nadziei, 
które trzeba przekazywaæ dalej.





”Dialog spo³eczny jest kluczem do 
wszystkich porozumieñ. To bar-

dzo wa¿ne, aby rozwija³ siê na ka¿dym 
szczeblu.





”Rozmawiajmy i wyci¹gajmy wnio-
ski na przysz³ośæ, by ten dialog 

spo³eczny w Polsce i w krajach europej-
skich by³ na jeszcze wy¿szym poziomie.





” M³odzi ludzie nie posiadaj¹ wie-
dzy o zwi¹zkach zawodowych 

i o rynku pracy. S¹ zainteresowani, 
ale nikt im tych kwestii nie wyjaśnia. 
W zwi¹zku z reform¹ edukacji, plano-
wane s¹ zajêcia z doradztwa zawo-
dowego – przewidziano po 10 godzin 
lekcyjnych w klasach VII i VIII szko³y 
podstawowej.



” Zamiast dyskutowaæ o tym jak 
uczyniæ zwi¹zki zawodowe sil-

niejszymi powinniśmy dyskutowaæ o tym 
jak uczyniæ dialog spo³eczny bardziej 
popularnym i pokazaæ, ¿e jest w nim 
miejsce na partnersk¹ dyskusjê.
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