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Meeting with Social Partners 

 

Link to the online participation [MS TEAMS]     Language of the meeting:  

Social situation in the Polish aviation industry  

- relations, dialogue and institutional support 
 

AGENDA 

10:00 – 10:15  Opening of the meeting | Otwarcie spotkania | dr Izabela Florczak 

10:15 – 11:00  The VIRAL project concept: research to date and future directions | Koncepcja projektu  

 VIRAL: dotychczasowe badania i przyszłe kierunki rozwoju | dr Izabela Florczak,   

 dr Marta Otto, Wincent Chrapowicki 

11:00 – 11:15  The experience of working as a legal advisor at an airport | Doświadczenia z pracy radcy  

 prawnego w porcie lotniczym | r.pr. Ewelina Szybowska 

11:15 – 11:30  Discussion | Dyskusja 

11:30 – 12:00  Coffee break | Przerwa kawowa 

12:00 - 13:30 Round table with union representatives | Okrągły stół z przedstawicielami związków   

 zawodowych |   

 Agnieszka Szelągowska - Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego (Union of Aircraft and Cabin 

Crew) 

 Agnieszka Siedlińska Krajowea Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ 

"Solidarność" (National Section of Airport Transport and Service Employees NSZZ "Solidarność") 

 Nicole Tęcza i kpt. Sławomir Majcher - Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych (Transport Pilots Trade 

Union) 

 red. Krzysztof Loga-Sowiński – niezależny dziennikarz m.in. z portalu pasażer.com (a freelance journalist from, 

i.e. passenger.com portal) 

13:00 – 14:00 Light lunch | Lekki obiad 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA4NzYzNjktNjFmZC00NzA1LWI5NzYtOWIyNzljNGE3ZDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22e9ea2fef-5604-4f98-98ad-bc34cc7321c0%22%7d


 
 

 

Topics addressed during the meeting: Tematy poruszane podczas spotkania: 
 

 key actors in the industrial relations in the 
aviation sector 

 glówni aktorzy stosunków przemysłowych 
w lotnictwie 

 employment in the aviation sector  zatrudnienie w lotnictwie 

 the specificity of social dialogue in the 
aviation industry 

 specyfika dialogu społecznego w przemyśle 
lotniczym 

 challenges of the social dialogue in the 
aviation industry 

 wyzwania dla prowadzenia dialogu 
społecznego w przemyśle lotniczym 

 enhancing the efficiency of social dialogue 
in the aviation industry 

 w stronę skutecznego dialogu społecznego 
w przemyśle lotniczym 

 

 

 


