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Poznaj zagadnienia

W czasie recesji gospodarczej brak równowagi w zakresie umiejętności oraz spadek
popytu na pracowników o niższych kwalifikacjach uwypuklił dysharmonię na rynkach
pracy UE 1. Szczególnie dotknięte zostały sektory budownictwa i produkcji, w których
tradycyjnie przeważają nisko wykwalifikowane zawody manualne. W międzyczasie nowe
czynniki zwiększyły zapotrzebowanie na nowe umiejętności w tych sektorach. Transformacja cyfrowa i wymogi w zakresie efektywności energetycznej mają głęboki wpływ
zarówno na przemysł budowlany, jak i drzewny2. Możliwy scenariusz przyszłości dla tych
sektorów charakteryzuje się dążeniem do prawie zerowego zużycia energii w budynkach,
korzystaniem z Big Data i Internetu Rzeczy, projektowaniem zorientowanym na klienta i
złożonymi łańcuchami wartości. Dla zapewnienia wzrostu wysokiej jakości zatrudnienia3
konieczne jest pokonanie pewnych barier strukturalnych:
•
•
•

spadek liczby młodych wykwalifikowanych pracowników, ze względu na niski status
sektorów i nieatrakcyjne warunki pracy;
starzenie się pracowników zagrażające przyswojeniu nowych umiejętności;
rozbieżność pomiędzy wstępnym i ustawicznym szkoleniem zawodowym
a zapotrzebowaniem na umiejętności na branżowych rynkach pracy.

1 Cedefop (2015), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?
(Umiejętności, kwalifikacje i miejsca pracy w UE: idealne dopasowanie?)
2 European Commission, European Construction Sector Observatory (2017), Improving the human capital basis;
CENFIM (2019), Digit-Fur: Impacts of the digital transformation in the wood  /  furniture industry (Poprawa podstawy kapitału ludzkiego CENFIM (2019),
Digit-Fur: Skutki transformacji cyfrowej w przemyśle drzewnym / meblarskim.)

3 Na przykład w sektorze budowlanym szacuje się, że w latach 2018-2030 będzie to 7,4   %. Zob. skillspanorama.cedefop.europa.eu
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Stosuj ukierunkowane praktyki
Umiejętności, szkolenia i wydajność stanowią kluczowe wyzwania dla rozwoju sektora budowlanego i produkcyjnego. Pomimo znaczenia aktywnego zaangażowania partnerów społecznych
w tej dziedzinie, rola europejskich rad zakładowych (ERZ) może zostać znacznie zwiększona.
We wszystkich sektorach, 24  % umów założycielskich przyznaje członkom ERZ kompetencje
w zakresie szkolenia zawodowego 4. W latach 2016-2018 54,4  % przedstawicieli ERZ poruszało
kwestie szkolenia zawodowego. Sprawozdania dotyczące roli europejskich rad zakładowych
oraz europejskich praktyk w zakresie informowania i konsultacji w odniesieniu do cyfryzacji i
jej skutków (również w dziedzinie szkoleń i rozwoju umiejętności pracowników) są zróżnicowane: w niektórych przypadkach respondenci ERZ zgłaszają pozytywne doświadczenia, w wielu innych przypadkach skarżą się, że nie mają wystarczającego wpływu na tę problematykę5.
W tym kontekście ważne jest, aby rozpowszechniać dobre praktyki stosowane przez ERZ.

Dla europejskich rad zakładowych, które chcą nawiązać dialog z kierownictwem
w tej dziedzinie, może być użyteczne:
zawieranie w umowach o europejskich radach zakładowych klauzul sprawiających, że szkolenie zawodowe staje się tematem do wymiany informacji i konsultacji na posiedzeniach ERZ.



 Informacje

i konsultacje
odnoszące się
do umiejętności
i kwalifikacji
w umowach
dotyczących
funkcjonowania
ERZ

UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIE ZAWODOWE
PODLEGAJĄ PROCEDUROM INFORMACYJNYM
I KONSULTACYJNYM.

Dobre praktyki można znaleźć w szeregu porozumień dotyczących ERZ:
Porozumienia o funkcjonowaniu ERZ w Tenaris
(2016 r.) i Bonduelle (2017 r.) przewidują, jako problemy szczególnej uwagi podnoszone na forum
posiedzeń plenarnych, tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu względnie zarządzanie
umiejętnościami pracowników.
Porozumienie w sprawie ERZ w San Benedetto
z 2011 r. przewiduje, że w trakcie procedury
konsultacji, oprócz inicjatyw szkoleniowych dla
pracowników Grupy, będą oceniane możliwości
finansowania ze środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pracowników.
Porozumienie o ERZ w Cementir z 2019 r. wymienia jako tematy dyskusji między centralnym
kierownictwem a przedstawicielami pracowników
zarówno kształcenie zawodowe, jak i innowacje
technologiczne. Kompleksowa analiza skutków

cyfryzacji obejmuje inicjatywy w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji.
Porozumienie w sprawie ERZ w Peab z 2008 r.
wymienia szkolenia wśród zagadnień dotyczących
otwartej komunikacji, dialogu i wymiany opinii
między kierownictwem Grupy a przedstawicielami pracowników.
Porozumienie w sprawie ERZ w Bonduelle w
2017  r. obejmuje zarządzanie umiejętnościami
pracowników – najpierw jako przedmiot informacji,
a następnie procedury konsultacji. Porozumienie
określa szczegółowo etapy procedury informowania i konsultacji, począwszy od przekazania danych
przez pracodawcę i ich dogłębnej oceny przez
członków ERZ, a skończywszy na przedstawieniu
alternatywnych rozwiązań i uwag przez ERZ, ich
ocenie przez kierownictwo i informacji zwrotnej
na temat wyników pracy ERZ wraz z wyjaśnieniem ostatecznej decyzji w odpowiednim czasie.
Porozumienie w sprawie ERZ w Gestamp 2015
daje członkom ERZ możliwość negocjacji z kierownictwem Grupy w wielu kwestiach, w tym w
zakresie szkolenia zawodowego.

4 Europejski Instytut Związków Zawodowych (2015), europejskie rady zakładowe i rady zakładowe SE w 2015 r.
5 Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (2018), Cyfryzacja a uczestnictwo pracowników: Co myślą związki zawodowe, pracownicy
na poziomie przedsiębiorstw i pracownicy platform internetowych w Europie.
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PYTANIA, KTÓRE CZŁONKOWIE ERZ MOGĄ

•

ZADAĆ CENTRALNEMU KIEROWNICTWU W
ODNIESIENIU DO KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA
ZAWODOWEGO 6 :
•

•
•

•
•



Ilu pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy
uczęszczało na szkolenia zawodowe (zarówno
obowiązkowe jak i fakultatywne) oferowane
przez przedsiębiorstwo?
Jaka była treść szkoleń?
Jaki był główny rodzaj zajęć? Szkolenia/kształcenie związane z pracą zawodową? Szkolenia/
kształcenie niezwiązane z pracą zawodową?
(np. związane z tzw. umiejętnościami miękkimi)?
Jaki był czas trwania szkolenia?
Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umów
o pracę na czas określony lub innych niestandardowych umów także korzystają z kształcenia i
szkolenia zawodowego? Czy pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin
mają takie same możliwości dokształcania?

•

•

•

Kto finansuje szkolenia (np. tylko firma, tylko
pracownik, zarówno firma jak i pracownik,
fundusze zewnętrzne)?
Czy firma przeprowadza okresowe oceny umiejętności pracowników? Czy firma zapewnia
pracownikom wszelkie certyfikaty lub dokumenty poświadczające odbyte szkolenie?
Czy przedstawiciele pracowników na szczeblu
zakładowym są zaangażowani w opracowywanie i monitorowanie ścieżek kształcenia
pracowników?
Czy prowadzenie szkoleń było korzystne dla
wyników działalności gospodarczej?

 Pytania

do centralnego
kierownictwa
dotyczące
szkolenia
pracowników

włączenie do umów o europejskiej radzie zakładowej klauzul dotyczących zasobów

finansowych, technicznych i materialnych dla członków europejskiej rady zakładowej
w celu lepszego wykorzystania umiejętności i kwalifikacji pracowników.

POROZUMIENIA O ERZ POWINNY ZAPEWNIAĆ
PRZEDSTAWICIELOM PRACOWNIKÓW ŚRODKI
TECHNICZNE, MATERIALNE I FINANSOWE.

Przedstawiciele pracowników ERZ powinni być
informowani o porządku obrad posiedzeń zwyczajnych co najmniej 30 dni (w niektórych umowach
co najmniej trzy miesiące) przed posiedzeniem.
Mogą oni wysyłać wnioski o włączenie do porządku obrad tematów związanych z kształceniem i
szkoleniem zawodowym.
Umowa o ERZ w Peab 2008 przewiduje tłumaczenie pisemne wszystkich istotnych dokumentów
i protokołów oraz tłumaczenie symultaniczne
podczas posiedzeń.
Zgodnie z porozumieniem w sprawie ERZ w Bonduelle w 2017 r. wszystkie przetłumaczone dokumenty są przekazywane uczestnikom co najmniej
dwa tygodnie przed spotkaniem.

Zwyczajne posiedzenia ERZ odbywają się raz lub
dwa razy w roku. Powinny one rozpoczynać się od
przygotowawczego posiedzenia ERZ, po którym
następuje wspólne lub plenarne posiedzenie z
udziałem centralnego kierownictwa, a na zakończenie odbywane jest posiedzenie informacyjne
ERZ zakończone opinią wyrażoną przez koordynatora ERZ dla centralnego kierownictwa.

 Jak przy

gotować się
do posiedzeń
ERZ

UMOWY ERZ POWINNY ZOBOWIĄZYWAĆ
KIEROWNICTWO DO UDZIELENIA PISEMNEJ
ODPOWIEDZI nawet w przypadku, gdy zdecyduje
ono, że nie zastosuje się do opinii ERZ. Odpowiedź na piśmie powinna wyjaśniać powody, dla
których opinia ERZ nie jest brana pod uwagę.
Zostało to przewidziane w porozumieniu o ERZ
w Lafarge-Holcim z 2017 roku.

6 European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (2016), Enhancing EFFAT's role in European Works Councils
and transnational companies (Wzmocnienie roli EFFAT w europejskich radach zakładowych i w przedsiębiorstwach ponadnarodowych).
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Czy przedstawiciele pracowników są zaangażowani
w opracowywanie i monitorowanie
ścieżek szkolenia pracowników?

Prezydium ERZ działa jako organ doradczy pomiędzy posiedzeniami ERZ. Wybrani członkowie
Prezydium przygotowują posiedzenia zwyczajne
we współpracy z kierownictwem i rozpowszechniają ważne informacje i protokoły. Prezydium
zbiera się także, gdy na interesy pracowników
wpływają nadzwyczajne okoliczności (np. szeroko
zakrojone relokacje, zamknięcie znacznej części
działalności, zwolnienia grupowe).

8

Umowa o ERZ w Lafarge-Holcim upoważnia również Prezydium do składania pisemnych pytań do
kierownictwa.
ERZ I PREZYDIUM KORZYSTAJĄ ZE WSPARCIA KOORDYNATORÓW ERZ. Reprezentują oni
EFBWW i wspierają ERZ w sprawach dotyczących
prawodawstwa UE, najlepszych praktyk w ERZ,
szkolenia przedstawicieli ERZ itp.

GRUPY ROBOCZE W EUROPEJSKICH RADACH
ZAKŁADOWYCH wspierają i usprawniają pracę
posiedzeń plenarnych nad konkretnymi zagadnieniami.

Porozumienie ERZ w Enel z 2013 r. przewiduje
utworzenie „wielostronnych komisji " ds. najlepszych praktyk i innowacyjnych pomysłów,
bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń i równych
szans. Składają się one z przedstawicieli pracowników i kierownictwa. Wielostronna komisja ds.
szkoleń dokonuje oceny planów szkoleniowych
na poziomie przedsiębiorstwa i postępów w ich
realizacji, proponuje projekty szkoleniowe, które
mogłyby być finansowane ze środków międzynarodowych, unijnych lub regionalnych, a także

wskazuje nowe rodzaje wymogów szkoleniowych
poprzez ukierunkowane analizy i badania. Propozycje komisji wielostronnych są omawiane
podczas dorocznych spotkań Światowej Rady
Zakładowej i ERZ.
Porozumienie w sprawie ERZ w Engie (sektor
energetyczny) ustanawia grupy robocze, w tym
jedną ds. stosunków pracy (tj. szkoleń, mobilności, różnorodności zawodowej itp.) oraz jedną
ds. zmian technologicznych i organizacyjnych. Ta
ostatnia grupa robocza badała strategię rozwoju
cyfrowego firmy w zakresie organizacji pracy i
umiejętności pracowników oraz przewidywania
istotnych przekształceń 7.

WSZYSTKIE WYDATKI CZŁONKÓW ERZ MUSZĄ

CZŁONKOWIE ERZ I PREZYDIUM SĄ UPRAW-

BYĆ POKRYWANE PRZEZ KIEROWNICTWO,

NIENI DO SZKOLEŃ w zakresie wykonywania

m.in. na szkolenia, podróże, posiłki, zakwaterowanie, zaplecze językowe, doradcy zewnętrzni i
działania komunikacyjne.

swoich obowiązków. Większość porozumień w
sprawie ERZ zawiera jedynie ogólną klauzulę
dotyczącą prawa do szkolenia (zgodnie z art. 10
dyrektywy 2009/38/WE) oraz kursy językowe9.

W porozumieniu w sprawie ERZ w 2018 r. w
Inditex (sektor tekstylny) wprowadzono procedurę informowania i konsultacji w zakresie
szkolenia zawodowego oraz wprowadzania nowych technologii i metod pracy. Członkowie ERZ
w Inditex mają dostęp do lokalnych zakładów w
celu organizowania spotkań z pracownikami i ich
przedstawicielami. Zwyczajni członkowie ERZ
korzystają z puli 60 płatnych godzin rocznie na
pełnienie funkcji w ERZ (dodatkowe godziny są
zapewnione dla członków Prezydium i przewodniczącego ERZ).
CZŁONKOWIE ERZ I PREZYDIUM MOGĄ
KORZYSTAĆ Z POMOCY WYBRANYCH PRZEZ
SIEBIE EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Umowy o ERZ powinny wyjaśniać sposób wyznaczania i finansowania, a także warunki, na jakich
ekspert może być powoływany oraz wykonuje
swoją pracę8.

 Dodatkowe

zasoby dla
europejskich
rad zakładowych

Porozumienie w sprawie ERZ w Bonduelle w
2017 r. przewiduje programy szkoleniowe w
trzech różnych przypadkach:
1) za każdym razem, gdy wybierany jest nowy
członek ERZ;
2) co cztery lata, gdy skład ERZ jest odnawiany;
3) w sprawach gospodarczych i społecznych
(w tym kształcenia zawodowego), które są rozpatrywane na zwyczajnych posiedzeniach ERZ.
W 2018 r. ERZ w BNP Paribas przeprowadziła
szkolenie prowadzone przez zewnętrznych trenerów i ekspertów w zakresie wielu wymiarów
cyfryzacji oraz analizę jej skutków w zakresie
zatrudnienia i pracy. Po kursie szkoleniowym
kierownictwo zapowiedziało dodatkowe działania
szkoleniowe skierowane do członków ERZ, wykorzystujące różne metody, takie jak "wycieczki
edukacyjne" do firm z sektora tzw. start-upów10.

7 ASTREES (2019), Europejskie Rady Zakładowe i wyzwania związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
8 European Federation of Building and Woodworkers (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
(Praktyczny przewodnik dla europejskich rad zakładowych w zakresie informacji i konsultacji)
9 Europejski Instytut Związków Zawodowych (2015), europejskie rady zakładowe i rady zakładowe SE w 2015 r.
10 ASTREES (2019), Europejskie Rady Zakładowe i wyzwania związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
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Dla europejskich rad zakładowych, które chcą przenieść dialog z kierownictwem
na wyższy poziom, może być przydatne:
dostosowanie zasobów technicznych, materialnych i finansowych przydzielanych
członkom ERZ do aktualnych wyzwań, takich jak cyfryzacja i jej wpływ na umiejętności
i kwalifikacje pracowników.



 Jak uspraw-

nić pracę ERZ,
ucząc się na
podstawie tego,
co dzieje się
w lokalnych
zakładach?

ZASOBY TECHNICZNE, MATERIALNE I
FINANSOWE przydzielane członkom ERZ mogą

być dostosowane do konkretnych zagadnień, w
tym do cyfryzacji i jej wpływu na umiejętności i
kwalifikacje pracowników.
GRUPY ROBOCZE mogą prowadzić badania nad

przyszłymi potrzebami w zakresie umiejętności
dotyczących przedsiębiorstwa. Wielostronna komisja ds. szkoleń w Enel prowadzi badania i analizy w celu identyfikowania potrzeb szkoleniowych
w różnych zakładach.
BADANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW mogą obejmować warunki pracy, cyfryzację i wymagania w
zakresie szkoleń. Ankiety składane pracownikom
w zakładach lokalnych mogą stanowić alternatywne, w stosunku do formalnych spotkań z kierownictwem, źródła informacji dla członków ERZ.

W zakładach przemysłowych Michelin w Europie,
badanie takie jest koordynowane przez ERZ i ma
na celu przeanalizowanie wpływu różnych
projektów cyfryzacji przedsiębiorstwa, trwających
przekształceń, dialogu między różnymi zainteresowanymi stronami oraz zasobów przeznaczonych na te projekty11.

Alternatywnym źródłem informacji dla ERZ są
raporty roczne, komunikaty prasowe, wywiady z
menedżerami, ujawnianie informacji zgodnie z
wymogami prawnymi, dialogi z europejskimi lub
krajowymi/lokalnymi organizacjami związkowymi
oraz wizyty w zakładach.
Porozumienie w sprawie ERZ w Gestamp (sektor
metalurgiczny) stanowi, że “przedstawiciele ERZ
dysponują niezbędnymi środkami, aby odwiedzać
miejsca pracy w kraju i spotykać się z przedstawicielami pracowników w celu omówienia kwestii
o charakterze ponadnarodowym, wykraczających
poza zakres przedstawicieli krajowych. Kierownictwo umożliwi przejazd i wejście na teren
obiektów".
Porozumienie w sprawie ERZ w Inditex przewiduje spotkania członków ERZ z pracownikami w
lokalnych zakładach, a Prezydium może bezpośrednio rozmawiać z liderami działów kadr na
szczeblu krajowym lub regionalnym o kwestiach
związanych z promocją dialogu społecznego w
poszczególnych zakładach.

Tematem dla ERZ jest również przewidywanie przyszłych potrzeb
w zakresie umiejętności w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
Szkolenia i kwalifikacje zajmują wysokie miejsce
na liście priorytetów europejskiego dialogu społecznego.

11 ASTREES (2019), Europejskie Rady Zakładowe i wyzwania związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
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podpisywanie szczegółowych porozumień ustanawiających jednolite wytyczne dotyczące
sposobu postępowania w przypadku poważnych zmian i ich wpływu na umiejętności pracowników
we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa wielonarodowego lub grupy przedsiębiorstw.



4   % europejskich rad zakładowych jest upoważnionych do uruchamiania projektów, a 3 % posiada
kompetencje negocjacyjne w kwestiach ponadnarodowych12. Działania te nie mogą kolidować z
kompetencjami negocjacyjnymi krajowych i lokalnych partnerów społecznych.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE
MOŻE BYĆ TEMATEM SPECJALNYCH UMÓW,

porozumień i deklaracji podpisywanych wspólnie przez kierownictwo i ERZ lub poruszane w
ramach tematów takich jak przemiany technologiczne i organizacyjne.
Porozumienie w Gestamp z 2015 (sektor metalurgiczny) w sprawie ERZ daje członkom ERZ
możliwość negocjowania z kierownictwem m.in.
szkoleń zawodowych.

W kodeksie postępowania Gea (sektor spożywczy)
z 2003 r. kwalifikacje zawodowe przedstawione są
jako mające szczególne znaczenie dla Grupy we
wszystkich jej lokalizacjach. Zdolności i umiejętności pracowników są uważane za kluczowe dla
zabezpieczenia przyszłości Gea. Sygnatariusze (w
tym członkowie ERZ) zachęcają partnerów biznesowych Grupy do stosowania kodeksów w swojej
polityce korporacyjnej. Strony przeprowadzają
procedurę monitorowania.

 kompetencje

negocjacyjne
ERZ w zakresie
umiejętności
i kwalifikacji

Porozumienie w Axa z 2011 roku zobowiązuje
kierownictwo do dołożenia wszelkich starań,
aby zapobiec zbiorowym zwolnieniom i przeniesieniom miejsc pracy, również poprzez okresową
ocenę umiejętności pracowników oraz oferowanie
im odpowiednich szkoleń i możliwości zmiany
pracy. ERZ przypada szczególna rola w zakresie
monitorowania wykonywania umowy.

12 Europejski Instytut Związków Zawodowych (2015), europejskie rady zakładowe i rady zakładowe SE w 2015 r.
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Przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności są wyzwaniem transgranicznym.
Europejskie Rady Zakładowe mogą stanowić platformę dla wspólnych
strategii związkowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
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Wspólne porozumienie z 1997 r. w Danone zajmuje się zmianami w działalności gospodarczej
mającymi wpływ na zatrudnienie lub warunki
pracy. Wszystkie lokalne zakłady Danone powinny
oferować pracownikom odpowiednie możliwości
szkoleniowe, które pomogą im znaleźć nowe zawody w firmie lub poza nią.
Przedstawiciele pracowników monitorują działania "struktur orientacji zawodowej".
Umowa ramowa w Unilever z 2019 r. zawiera program uczenia się przez całe życie składający się
z pięciu rozdziałów: 1. uczenie się i rozwój przez
całe życie, 2. podnoszenie kwalifikacji, 3. nowe
modele zatrudnienia, 4. zarządzanie przemianami w życiu, 5. proces konsultacji i współtworzenia:
1. Wspólne grupy szkoleniowe w każdej lokalizacji w celu opracowania programu rozwoju dla
pracowników Unilever. Wszyscy pracownicy
powinni omawiać i uzgadniać ze swoim bezpośrednim przełożonym indywidualne plany
rozwoju.
2. "Programy zatrudnialności" w każdej lokalizacji przechodzącej transformację cyfrową
wpływającą na poziom zatrudnienia lub zmieniającą organizację pracy. Możliwości przekwalifikowania się pozwalające pracownikom
odkryć nowe role zawodowe w firmie Unilever
lub poza nią. Dla każdej lokalizacji opracowywany jest program staży "dla początkujących"
skierowany do młodzieży i bezrobotnych (ale
doświadczonych) pracowników.
3. Uruchomienie projektów pilotażowych dotyczących nowych modeli zatrudnienia. Eksperymenty przeprowadzane są wspólnie przez
kierownictwo i przedstawicieli pracowników.

UMOWY POŚWIĘCONE W SZCZEGÓLNOŚCI
ROZWOJOWI UMIEJĘTNOŚCI

Umowa w Danone z 1992 r. w sprawie umiejętności i szkoleń przewiduje indywidualną kontrolę
umiejętności przed wdrożeniem programów
szkoleniowych oraz certyfikację umiejętności
zdobytych po szkoleniu w każdej filii.
Najmniej wykwalifikowany personel ma pierwszeństwo w szkoleniu zawodowym. Programy
szkoleniowe uwzględniają potrzeby i interesy
zarówno pracowników, jak i firmy.
Wytyczne Allianz z 2012 r. dotyczące uczenia się
przez całe życie czynią z niego cel korporacyjny.
Środki obejmują:
•
•

•
•

•

ustalenie odpowiedniego rocznego budżetu na
cele edukacyjne;
monitorowanie zmian w obecnych profilach zawodowych, jak również pojawianie się nowych
profili i związanych z nimi umiejętności;
wdrożenie globalnej architektury
e-learningowej;
przydzielanie czasu i miejsca na naukę w godzinach pracy, tak aby wszyscy pracownicy mogli w niej uczestniczyć, ale także umożliwienie
pracownikom uczestnictwa w szkoleniach poza
godzinami pracy, jeśli sobie tego życzą;
zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników
na odpowiednich stanowiskach w odpowiednim
czasie i przy odpowiednich kosztach.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) firmy
obejmują liczbę dni szkoleniowych przypadającą
na jednego pracownika oraz odsetek pracowników, którzy uczestniczą w co najmniej jednej sesji
szkoleniowej lub postrzeganie przez poszczególne osoby otrzymanych możliwości szkoleniowych.

4. Poznawanie nowych sposobów zarządzania
zmianami życiowymi pracowników, zarówno w
miejscu pracy, jak i poza nim. Eksperymenty
przeprowadzane są wspólnie przez kierownictwo i przedstawicieli pracowników.
5. Wspólne zespoły robocze ds. zrównoważonego
zatrudnienia i przyszłości pracy w każdej organizacji wielonarodowej lub kraju.
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Uczestnicy
ORGANIZATORZY
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
(PUBLICZNI I PRYWATNI)

RZĄD
(KRAJOWY I
REGIONALNY)
CENTRALNE
KIEROWNICTWO

LOKALNE
KIEROWNICTWO
JEDNOSTKI
ZAJMUJĄCE SIĘ OCENĄ
I CERTYFIKACJĄ

ŚWIATOWA
RADA ZAKŁADOWA
PRACOWNICY
EUROPEJSKA
RADA
ZAKŁADOWA

KONSULTANCI
ZEWNĘTRZNI

LOKALNI
PRZEDSTAWICIELE
PRACOWNIKÓW
LOKALNE
ORGANIZACJE
ZWIĄZKOWE

INSTYTUCJE
EUROPEJSKIE

KOORDYNATOR ERZ
I EFBWW
EUROPEJSKI
DIALOG SPOŁECZNY

EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA (ERZ)
jest organem zrzeszającym przedstawicieli pracowników z różnych krajów europejskich, w których działa przedsiębiorstwo ponadnarodowe lub
grupa przedsiębiorstw. Jej celem jest zapewnienie pracownikom informacji i konsultacji na temat rozwoju działalności biznesowej oraz wszelkich istotnych decyzji na poziomie europejskim,
które mogłyby mieć wpływ na poziom zatrudnienia lub warunki pracy. Prawo do ustanowienia
europejskiej rady zakładowej ma zastosowanie
do przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1000 pracowników
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w UE i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein),
a jednocześnie zatrudniających co najmniej 150
pracowników w każdym z co najmniej dwóch
państw członkowskich. Wniosek złożony przez
100 pracowników z dwóch państw lub inicjatywa
pracodawcy uruchamia proces tworzenia nowej
ERZ, której skład i funkcjonowanie są dostosowane do specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa
poprzez porozumienie podpisane przez kierownictwo i przedstawicieli pracowników z różnych
zaangażowanych państw.

W ramach ERZ ważną rolę przypisuje się KOORDYNATOROWI ERZ. W sektorach budownictwa,
materiałów budowlanych, cementu i obróbki
drewna koordynator ERZ jest wybierany przez
sekretariat EFBWW w porozumieniu z organizacjami stowarzyszonymi z EFBWW, których członkowie należą do danego przedsiębiorstwa ponadnarodowego; koordynatorem ERZ jest zazwyczaj
członek związku zawodowego EFBWW mającego
siedzibę w kraju, w którym działa centralne
kierownictwo. Koordynator ERZ pełni funkcję
eksperta związkowego na rzecz przedstawicieli
ERZ, zachęcając do pracy zespołowej i pozytywnej
komunikacji wewnętrznej, monitorując działania
centralnego kierownictwa zgodnie z umową o
ERZ i prawem, zapewniając doradztwo przedstawicielom ERZ i uczestnicząc we wszystkich
posiedzeniach ERZ i Prezydium. Koordynator ERZ
pośredniczy w kontaktach między ERZ a sekretariatem EFBWW i organizacjami stowarzyszonymi
zaangażowanymi w działalność przedsiębiorstwa
ponadnarodowego.
EUROPEJSKA FEDERACJA PRACOWNIKÓW
PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO I DRZEWNEGO
(EFBWW) jest federacją branżową obejmującą
budownictwo, obróbkę drewna, leśnictwo oraz
przemysły i branże pokrewne. Jest członkiem
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
(ETUC). Europejskie organizacje związkowe
reprezentują pracowników na szczeblu europejskim. Istnieją zarówno międzybranżowe, jak i
sektorowe europejskie organizacje związkowe.
ETUC jest główną organizacją związkową na
szczeblu europejskim, reprezentującą pracowników z różnych sektorów.
EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY stanowi
forum dyskusji, konsultacji, negocjacji i wspólnych działań z udziałem organizacji reprezentujących dwie strony sektora (pracodawców i
pracowników) na szczeblu UE. Jest to albo dialog
trójstronny z udziałem władz publicznych, albo
dialog dwustronny pomiędzy europejskimi pracodawcami i organizacjami związkowymi. Odbywa
się to na poziomie międzybranżowym oraz w
ramach sektorowych komitetów dialogu społecznego. W sektorze budowlanym organizacje
zaangażowane w europejski dialog społeczny to
Europejska Federacja Pracowników Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego (EFBWW), Europejska
Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC) i Eu-

ropejska Konfederacja Budowlana (EBC). W przypadku sektora obróbki drewna odpowiednikiem
EFBWW jest Europejska Konfederacja Przemysłu
Drzewnego (CEI-bois), Europejska Federacja
Przemysłu Meblarskiego (EFIC) i Europejska Federacja Paneli (EPF).
Na poziomie międzybranżowym organizacje
zaangażowane w europejski dialog społeczny
to ETUC, Konfederacja Europejskiego Biznesu
(BusinessEurope), Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw świadczących usługi
publiczne (CEEP), SMEunited, Rada Europejskiej
Kadry Zawodowej i Menedżerskiej (Eurocadres)
oraz Europejska Konfederacja Kadr Zarządzających i Menedżerskich (CEC).
PARTNERZY SPOŁECZNI są zaangażowani
w procedurę konsultacji z Komisją Europejską,
przed złożeniem wniosków dotyczących polityki
w kwestiach społecznych. Partnerzy społeczni
mogą ograniczyć się do przedstawienia Komisji
opinii lub zalecenia na dany temat. Mogą oni
także sami rozpocząć negocjacje w danej sprawie, podejmując w ten sposób tak zwaną "drogę
autonomiczną" w dążeniu do osiągnięcia porozumień w oparciu o art. 155. Umowy zawarte na
szczeblu UE są wykonywane albo przez krajowe
oddziały partnerów społecznych na szczeblu UE,
albo – w kwestiach objętych art. 153 (artykuł
ten nie obejmuje kształcenia zawodowego) – na
wspólny wniosek stron-sygnatariuszy, w drodze
decyzji Rady na wniosek Komisji. Przykładem
tego pierwszego podejścia są Ramy działania
na rzecz rozwoju kompetencji i kwalifikacji w
ramach uczenia się przez całe życie (2002), które
mają być wdrażane przez krajowe oddziały związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców na
szczeblu UE.
CENTRALNE KIEROWNICTWO oznacza zarząd
przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym lub,
w przypadku grupy przedsiębiorstw o zasięgu
wspólnotowym, przedsiębiorstwa sprawującego
kontrolę. Jego lokalizacja może znajdować się w
Unii Europejskiej lub poza nią.
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ŚWIATOWA RADA ZAKŁADOWA oznacza grupę przedstawicieli pracowników, która została
utworzona w ponadnarodowym przedsiębiorstwie
na zasadzie dobrowolności, na podstawie umowy
ponadnarodowej lub w wyniku decyzji pracodawcy. Może być utworzona jako organ odrębny od
ERZ lub jako rozszerzenie istniejącego organu
ponadnarodowego, takiego jak ERZ. Nie istnieją
żadne (międzynarodowe lub europejskie) normy
prawne regulujące tworzenie globalnych rad
zakładowych.
LOKALNI PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW to przedstawiciele pracowników, rady
zakładowe lub delegaci związków zawodowych
z różnych zakładów europejskich i/lub przedsiębiorstw należących do spółki międzynarodowej
lub grupy spółek.
LOKALNE KIEROWNICTWO oznacza zarząd
różnych zakładów europejskich i/lub przedsiębiorstw należących do spółki międzynarodowej
lub grupy spółek.
PRACOWNICY to wszyscy pracownicy europejscy zatrudnieni przez spółkę międzynarodową lub
grupę spółek.
LOKALNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE reprezentują pracowników w różnych krajach europejskich i na różnych terytoriach, w obrębie których
działa spółka międzynarodowa lub grupa spółek.
INSTYTUCJE EUROPEJSKIE wspierają,
koordynują lub uzupełniają działania państw
członkowskich w zakresie edukacji i szkolenia
zawodowego.
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ORGANIZATORZY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO organizują programy
edukacyjne i szkoleniowe, czasami we współpracy z przedsiębiorstwami. Kształcenie i szkolenie
zawodowe jest kluczowym elementem systemów
uczenia się przez całe życie, które wyposażają
pracowników w wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane w poszczególnych zawodach i na
rynku pracy. Ciągłe kształcenie i szkolenie zawodowe (C-VET) odbywa się po wstępnej edukacji i
szkoleniu lub po rozpoczęciu życia zawodowego.
Ma ona na celu podniesienie poziomu wiedzy, pomoc obywatelom w zdobywaniu nowych umiejętności, przekwalifikowanie i dalszy rozwój osobisty
i zawodowy. Kształcenie i szkolenie zawodowe
odbywa się w dużej mierze w miejscu pracy, gdzie
ma miejsce większość procesu uczenia się.
RZĄD (KRAJOWY I REGIONALNY) ustala
ramy szkolenia zawodowego (priorytety, finansowanie, polityka itp.) i zarządza systemem bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów,
takich jak fundusze dwustronne (tworzone wspólnie przez przedstawicieli pracowników i przedsiębiorców w niektórych państwach członkowskich
UE), specjalne organizacje promowane przez
związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe
lub stowarzyszenia pracodawców oraz podmioty
prywatne.
JEDNOSTKI ZAJMUJĄCE SIĘ OCENĄ I
CERTYFIKACJĄ zapewniają ocenę i certyfikację
umiejętności zgodnie z wytycznymi i obowiązkami
przypisanymi im przez władze publiczne.
KONSULTANCI ZEWNĘTRZNI mogą pomagać
dużym firmom w tworzeniu profilu umiejętności
pracowników i nakreśleniu możliwych ścieżek
szkoleniowych w zakresie rozwoju bazy kapitału
ludzkiego.

Zasady gry

PARTNERZY SPOŁECZNI UE

INICJATYWY UE

We wspólnej reakcji EFBWW i FIEC na konsultacje w sprawie aktualizacji programu na rzecz
umiejętności w Europie (2020) podkreślono zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników
w sektorze budownictwa w związku z transformacją technologiczną, a także ekologizacją
gospodarki. Partnerzy społeczni zwracają się z
prośbą o udział w opracowywaniu przez Komisję
polityki dotyczącej wprowadzenia indywidualnych
kont edukacyjnych i oceny umiejętności w branży.
Podkreślają oni potrzebę połączenia umiejętności
i polityki kształcenia i szkolenia zawodowego z
negocjacjami zbiorowymi na szczeblu krajowym.
Należy wzmocnić współpracę między władzami
publicznymi, podmiotami świadczącymi usługi
w zakresie kształcenia i szkolenia oraz partnerami społecznymi. EFBWW i FIEC domagają się
zwiększenia liczby praktykantów, poprawy jakość
szkoleń i stworzenia stabilnych perspektyw zatrudnienia w sektorze.

Kształcenie i szkolenie w UE należy do kompetencji państw członkowskich. Europejskie inicjatywy na rzecz umiejętności i kwalifikacji mają na
celu wspieranie współpracy państw członkowskich i ułatwianie koordynacji ich działań w zakresie podstawowego i zaawansowanego kształcenia zawodowego.
Istnieją trzy linie środków europejskich w tej
dziedzinie:
•

ZROZUMIENIE UMIEJĘTNOŚCI:

ESCO (European Skills, Competences,
Occupations and Qualifications), która jest
wielojęzyczną terminologią odniesienia dla umiejętności, kompetencji, zawodów i kwalifikacji;
EU Skills Panorama (Panorama umiejętności
UE), która jest internetowym narzędziem
zapewniającym dostęp do danych i informacji
na temat potrzeb w zakresie umiejętności w
zawodzie, sektorach i krajach.
•

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI:

Zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie, które
stymuluje kraje UE do rozwijania oferty w zakresie kompetencji kluczowych dla wszystkich
w ramach ich strategii uczenia się;
DigComp (unijne ramy kompetencji cyfrowych)
i Entrecomp (ramy kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości), które są wspólnymi
narzędziami referencyjnymi potencjalnie wykorzystywanymi jako podstawa do przeprowadzenia internetowego testu samooceny;
Wielka Koalicja na rzecz Cyfrowych Miejsc
Pracy (Grand Coalition for Digital Jobs), która
jest wielostronnym partnerstwem mającym na
celu rozwiązanie problemu braku umiejętności
w zakresie technologii informatycznych oraz
różnych wolnych miejsc pracy związanych z
tymi technologiami;
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EAfA (European Alliance for Apprenticeships
– Europejski Sojusz na rzecz Przyuczania do
zawodu), który łączy rządy i kluczowe zainteresowane strony w celu wzmocnienia jakości,
podaży i ogólnego wizerunku praktyk zawodowych w Europie.
•

DEMONSTROWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji), które są
wspólnymi ramami odniesienia dla kwalifikacji,
tak aby umożliwić ich przenoszenie pomiędzy
państwami członkowskimi;
Zalecenie w sprawie oceny uczenia się pozainstytucjonalnego i nieformalnego, w którym
zachęca się państwa członkowskie UE do
wprowadzenia rozwiązań w zakresie oceny nie
później niż w 2018 r. (europejskie wytyczne
dotyczące oceny i europejski wykaz rozwiązań
w zakresie oceny mogą wspierać ten proces);
ECVET (europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym), który mierzy osiągnięcia edukacyjne
w kształceniu i szkoleniu zawodowym, aby
umożliwić mobilność geograficzną.
W nowym europejskim programie na rzecz
umiejętności na rok 2016 rozpoczęto działania
mające na celu udostępnienie mieszkańcom UE
szkoleń, umiejętności i wsparcia. Wśród tych
działań są: Ścieżki podnoszenia kwalifikacji:
nowe możliwości dla dorosłych, zmienione
europejskie ramy kwalifikacji, Koalicja na rzecz
umiejętności i zatrudnienia w dziedzinie technologii cyfrowych, plan współpracy sektorowej
w zakresie umiejętności, unijne narzędzie
profilowania umiejętności obywateli państw
trzecich, środki związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym w następstwie konkluzji z
Rygi z 2015 r., zmienione zalecenie w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie, zmieniony dokument Europass
(wspólne ramy na rzecz świadczenia lepszych
usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji),
zalecenie w sprawie śledzenia kariery absolwentów, badania mające na celu analizę i wymianę
najlepszych praktyk w zakresie przepływów
mózgów.

18

ZALECENIA UE
Zalecenie Rady z 2017 r. w sprawie europejskich
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
oraz zalecenie Parlamentu Europejskiego i
Rady z 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
Zalecenia nie są wiążące i po prostu informują
państwa UE o poglądach instytucji UE na dany
temat oraz sugerują kierunek działań bez nakładania żadnych zobowiązań prawnych.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
PRZEZ UE
Europejski Fundusz Społeczny, finansuje projekty lokalne, regionalne i krajowe związane z
zatrudnieniem w całej Europie;
Program Erasmus+, wspiera finansowo edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie;
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży
(Youth Employment Initiative, YEI), zazwyczaj
finansuje zapewnianie praktyk, staży, staży zawodowych i dalszego kształcenia prowadzącego
do uzyskania kwalifikacji głównie przez młodych
ludzi, którzy nie uczestniczą w kształceniu, zatrudnieniu lub szkoleniu (NEETs).
Inicjatywa BUILD UP Skills rozpoczęła się w
2011 r. w ramach programu Inteligentna Energia
dla Europy (IEE), a jej celem było pobudzenie
kształcenia i szkolenia rzemieślników i innych
pracowników budowlanych oraz instalatorów
systemów w sektorze budownictwa.
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