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Przedstawiciele ZRP w Radzie Dialogu Społecznego 
      Członkowie Zarządu ZRP 
      Prezesi, dyrektorzy oraz eksperci  

izb rzemieślniczych 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Związek Rzemiosła Polskiego, włączając się w realizację Programu prac Rady Dialogu 
Społecznego na rok 2018 w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego, zaprasza na spotkanie 
promujące dialog społeczny, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie,  
w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. 
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału na adresy mailowe: doboszynska.rds@zrp.pl lub 
nza@zrp.pl oraz stanek@zrp.pl 
 
Jednocześnie, w związku z niedyspozycyjnością w dniu 6 czerwca 2018 r. części naszych 
partnerów izbowych - związaną z udziałem w Parlamencie Hanzeatyckim, prosimy termin ten 
potraktować jako nieaktualny.  
 
W załączeniu ramowy program spotkania. 
 

Z poważaniem, 
 
 
Prezes ZRP 
Wiceprzewodniczący RDS 
 
/-/ Jan Gogolewski 
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SPOTKANIE PROMUJĄCE DIALOG SPOŁECZNY 
 

w ramach realizacji Programu pracy Rady Dialogu Społecznego na rok 2018  
Promocja szkolnictwa zawodowego 

 
Warszawa, 12 czerwca 2018 r. 

 
 
10:00 – 10:30 Kawa powitalna i rejestracja 
 
10:30 – 10:45 Powitanie i wprowadzenie 
  
10:45 – 11:45 Dialog społeczny a samorząd gospodarczy  – zadania w obszarze kształcenia 

zawodowego, w tym promocji szkolnictwa zawodowego 
 
11:45 – 12:15 Walidacja i certyfikacja kwalifikacji zawodowych – oferta rzemiosła 
     
12:15 – 12:45 Szkolnictwo zawodowe – wspólna odpowiedzialność, różne potrzeby 
  Jaki model dla Polski i polskich pracodawców – dużych i małych 
      
12:45 – 13:30 Lunch 
 
13:30 – 14:30 Kwalifikacje dla gospodarki – siła różnorodności - różne role różnych 

interesariuszy 
  debata z udziałem ekspertów i uczestników 
  Moderator: przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego 
  Przedstawiciel izby rzemieślniczej 
  Przedstawiciel organizacji pracodawców 
  Przedstawiciel związków zawodowych 
  Przedstawiciel instytucji rynku pracy 
 
14:30 – 15:30 Jak upowszechniać zasady RODO w kontekście certyfikacji i walidacji 

kwalifikacji 
   
15:30   Podsumowanie i zakończenie spotkania 

 
 
  



 

 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
do udziału w spotkaniu promującym dialog społeczny 

 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy  

i prześlij skan na adres: stanek@zrp.pl i doboszynska.rds@zrp.pl lub nza@zrp.pl 
 

 
Temat spotkania: Spotkanie promujące dialog społeczny 
 
Data spotkania:  12 czerwca 2018 r. 
 
Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Miodowa 14 
 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………….. telefon służbowy: ……………………………………… 
 

       adres mailowy służbowy …………………………… 
 
organizacja/instytucja:………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
POTWIERDZAM UDZIAŁ W SPOTKANIU.      TAK/NIE * 
 
Skorzystam z posiłku (obiad)        TAK/NIE * 
 
Skorzystam z poczęstunku w przerwach na kawę     TAK/NIE  * 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
 
Na podstawie  art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119.s.1), uprzejmie informujemy iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb 

spotkania promującego dialog społeczny w dn. 12 czerwca 2018 r. w celu przygotowania, organizacji i 

rozliczenia spotkania. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Związek 

Rzemiosła Polskiego z siedzibą ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail zrp@zrp.pl, tel. 22 

504330. Podanie danych jest dobrowolne.   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikacji wizerunku dla potrzeb 

przygotowania, organizacji i rozliczenia przez Związek Rzemiosła Polskiego spotkania promującego 

dialog społeczny w dniu 12 czerwca 2018 r. 

 

……………………………………… 
data / czytelny podpis 
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