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Poznaj zagadnienia

STARZENIE SIĘ POPULACJI AKTYWNEJ
ZAWODOWO dotyczy zarówno przemysłu
budowlanego, jak i drzewnego. W sektorach
budownictwa i materiałów budowlanych w UE
odsetek osób dorosłych w wieku od 25 do 49 lat
zmniejszył się z 65,3 % w 2008 r. do 61,8 % w
2015 r. W tym samym okresie odsetek pracowników w wieku od 50 do 64 lat wzrósł z 22,2 %
do 28 %. Ponadto, podczas gdy udział młodych
pracowników w wieku 15-24 lat zmniejszył się
z 11 % w 2008 r. do 7,8 % w 2015 r., pracownicy
w wieku 65 lat i więcej odnotowali przyrost o 0,9
punktu procentowego1.

W sektorze drzewnym i meblarskim odsetek
pracowników w wieku od 25 do 39 lat spadł z
45 % w 2005 r. do 38 % w 2014 r. Odsetek pracowników w wieku powyżej 55 lat wzrósł z 9 % w
2005 r. do 15 % w 2012 r 2.
Przyczyną tych zjawisk jest m.in. zmiana struktury wiekowej w następstwie spowolnienia
gospodarczego, skutki pokoleniowe oraz brak
atrakcyjności tych sektorów dla młodych pracowników.
UDZIAŁ KOBIET ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE BUDOWNICTWA nieznacznie wzrósł z

15,1 % do 16,5 % w latach 2008-2015. Ogólnie
rzecz biorąc, sektory te są zdominowane przez
mężczyzn (83,5 % w 2015 r.). Do państw o największym udziale kobiet w zatrudnieniu w sektorze budownictwa w 2018 r. należą Luksem-

burg (16,4 %), Niemcy (13,8 %), Austria (13,2 %)
i Zjednoczone Królestwo (12,4 %), natomiast
najniższy odsetek występuje w Grecji (6 %),
Irlandii (5,5 %) i Rumunii (6,4 %)3 .Kobiety są w
dużej mierze zatrudnione na stanowiskach administracyjnych, technicznych i sekretarskich 4.
Udział kobiet w europejskim przemyśle drzewnym zmniejszył się z 20,5 % do 19,8 % w latach
2009-2018, co wzmocniło przewagę mężczyzn w
tym sektorze 5.
Przeszkody na drodze do integracji płci wynikają głównie z praktyk rekrutacyjnych oraz warunków pracy i zatrudnienia.
Główne wyzwania dla partnerów społecznych w
odnośnych sektorach to:
• ZDROWE I AKTYWNE STARZENIE SIĘ,

począwszy od dostosowania organizacji pracy i praktyk do radzenia sobie z chorobami
przewlekłymi (tj. chorobami układu krążenia,
nowotworami, przewlekłymi chorobami układu oddechowego i cukrzycą) 6, a następnie
ponowną integracją po dłuższej nieobecności;
• REKRUTACJA KOBIET I OSÓB MŁODYCH,

którzy nadal są pod wpływem złej reputacji
dotykającej te sektory, często w powiązaniu z
wyobrażeniami o ich staroświeckości. Praca
w budownictwie jest często określana jako
„brudna, trudna i niebezpieczna" 7.

1 European Construction Sector Observatory of the European Commission (April 2017), Improving the human capital basis
(Lepsze podstawy w zakresie kapitału ludzkiego).

2 CEI-bois, European Federation of Building and Woodworkers (2014), Demographic changes in the woodworking industry
(Zmiany demograficzne w przemyśle drzewnym).
3 European Construction Sector Observatory of the European Commission (April 2017), Improving the human capital basis
(Lepsze podstawy w zakresie kapitału ludzkiego).
4 European Federation of Building and Woodworkers, European Construction Industry Federation (February 2019),
Inclusive vocational education and training for low energy constructions
(Sprzyjające integracji kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie budownictwa niskoenergetycznego), VET4LEC Final report.
5 Eurostat (for_emp_lfs).
6 World Health Organisation (2018), Noncommunicable diseases (Choroby niezakaźne).
7 ILO (2001), The construction industry in the twenty-first century: Its image, employment prospects and skill requirements
(Przemysł budowlany w dwudziestym pierwszym wieku: jego wizerunek, perspektywy zatrudnienia i wymagania dotyczące umiejętności).
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Stosuj ukierunkowane praktyki
Starzenie się społeczeństwa i jego skutki w przedsiębiorstwach wielonarodowych są nadal
rzadko omawiane w Europejskich Radach Zakładowych (ERZ). Sytuacja i perspektywy
zatrudnienia są przedmiotem informacji i konsultacji w 67 % umów o ERZ 8, jednak struktura
demograficzna pracowników jest często pomijana. Niedyskryminacja i równe szanse dla
pracowników, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, są wymienione tylko w 12 % umów o ERZ 9.
Wpływ zmian demograficznych w krajach europejskich jest dość jednorodny. Dlatego też integracja młodych osób i kobiet w rozpatrywanych tutaj sektorach oraz opracowywanie i wdrażanie
polityki aktywności osób starszych w miejscach pracy powinny przekładać się na kompetencje
tematyczne europejskich rad zakładowych.

Europejskie rady zakładowe, które chcą zainicjować dialog z kierownictwem
w tej dziedzinie mogą wykorzystać następujące rozwiązanie:
włączenie do porozumień ERZ klauzul, które sprawiają, że aspekty związane ze zmianami
demograficznymi stają się stałymi punktami porządku obrad ERZ.



 Proces

informacyjno
-konsultacyjny
dotyczący
kwestii demograficznych w
umowach o ERZ

ZMIANY DEMOGRAFICZNE I RÓWNOŚĆ SZANS

podlegają zarówno procedurom informacyjnym,
jak i konsultacyjnym.
Porozumienie Peab w sprawie ERZ z 2008 r.
obejmuje równe szanse i politykę kadrową jako
zagadnienia wymagające informacji i konsultacji.
Porozumienie w sprawie ERZ w 2017 r. zawarte w
Bonduelle (sektor spożywczy) wymienia personel
i politykę społecznej odpowiedzialności biznesu

 Pytania

do centralnego
kierownictwa w
zakresie kwestii
demograficznych

jako tematy służące informacji i konsultacji.
Uwzględniono zjawisko starzenia się personelu,
włączanie nowych talentów, integrację osób niepełnosprawnych, różnorodność i równość szans.
Ponadto, w porozumieniu ustalono, że ten temat,
w ramach szerszej tematyki demografii i niedyskryminacji, będzie omawiany na posiedzeniu
plenarnym w celu wymiany najlepszych praktyk
pomiędzy pracownikami z różnych krajów.

WYKAZ PODSTAWOWYCH INFORMACJI,

•

które członkowie ERZ powinni otrzymywać na
temat sytuacji i polityki zatrudnienia, jest przedstawiony przez EFFAT10:

•

•

•

Dane dotyczące zatrudnienia i porównania z latami ubiegłymi (ogółem, na kraj, na grupę płci,
na wiek);
Zatrudnienie młodzieży: Co firma jest gotowa
uczynić, aby zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi? Czy wdrożono jakąś politykę?

Równość płci: Jaka jest polityka firmy w tym
zakresie?
Choroby przewlekłe: Czy firma jest wyczulona
na ten problem? Czy zdarzały się przypadki
pracowników dotkniętych chorobami przewlekłymi? Jak się z nimi postępowało? Czy istnieje
jakaś polityka w tym zakresie?

8 European Trade Union Institute (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
(Europejskie rady zakładowe i rady zakładowe spółek europejskich w 2015 r.).
9 Ibidem.
10 European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (2016), Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils
and transnational companies (Zwiększanie roli EFFAT-u w europejskich radach zakładowych i przedsiębiorstwach ponadnarodowych).
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ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

•

ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY:
•

•
•

•
•

•

•

Liczba lub odsetek młodych pracowników (poniżej 29 lat) zatrudnionych w przedsiębiorstwie
lub Grupie;
Rodzaj umów z młodymi pracownikami i rodzaj
wykonywanego zawodu;
Możliwości kariery zawodowej dla młodych
pracowników w przedsiębiorstwie: roczna liczba lub odsetek młodych pracowników, którzy
przechodzą z zatrudnienia niepewnego na
zatrudnienie stałe;
Jak długo trwają programy praktyk zawodowych? Czy są one wynagradzane czy nie?
Czy firma lub Grupa podjęła jakąkolwiek inicjatywę w zakresie zatrudnienia młodzieży w celu
stworzenia możliwości dla młodych osób pojawiających się na rynku pracy po raz pierwszy i
zwiększenia atrakcyjności miejsc pracy? Jeśli
nie, to dlaczego?
Czy jakiekolwiek procedury coachingu lub
mentoringu w ramach współpracy międzypokoleniowej mają zastosowanie do młodych
pracowników podczas ich debiutu w pracy
zawodowej?
W ciągu ostatnich 12 miesięcy, ilu młodych
pracowników uczestniczyło w kształceniu i
szkoleniu zawodowym oferowanym przez firmę
lub Grupę? Jaka była tematyka? Jak długo to
trwało?

W ODNIESIENIU DO RÓWNOŚCI PŁCI:
•

•

•

•

•

Jaki jest procent pracowników płci żeńskiej w
firmie? Jakie wahania wykazywał ten odsetek
w ciągu ostatnich dwóch lat?
Jaki jest procent pracowników płci żeńskiej na
stanowiskach kierowniczych? Jakie wahania
wykazywał ten odsetek w ciągu ostatnich
dwóch lat?
Jaki jest procent pracowników płci żeńskiej na
najwyższych stanowiskach kierowniczych (od
zarządu głównego w górę)? Jakie wahania wykazywał ten odsetek w ciągu ostatnich dwóch
lat?
W jakim wieku kobiety osiągały stanowiska
kierownicze w ciągu ostatnich dwóch lat, w
porównaniu z mężczyznami?
Jaki jest udział procentowy uczestniczek szkoleń i uczestniczek szkoleń w zakresie zarządzania? Jakie wahania wykazywał ten odsetek
w ciągu ostatnich dwóch lat?

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Czy firma lub Grupa oferuje pracę w niepełnym
wymiarze godzin w Europie? Jeśli tak, to jaki
procent kobiet i mężczyzn korzysta z tych propozycji?
Jaki jest udział procentowy kobiet i mężczyzn
na stanowiskach kierowniczych w dziale zasobów ludzkich?
Jaka jest polityka firmy w zakresie równości
szans w Europie?
Czy istnieją pisemne zasady lub jasno określone plany działania?
Kto jest odpowiedzialny za równość szans dla
kobiet i mężczyzn w Europie? Jakie kompetencje decyzyjne ma ta osoba?
W jakiej firmie/jednej z firm zależnych działa
specjalista ds. równości szans?
Czy centralne kierownictwo regularnie zajmuje
się sprawami związanymi z równością szans
kobiet i mężczyzn?
Jakie przepisy wewnętrzne istnieją w Europie
w celu zapewnienia optymalnej równowagi
między pracą a życiem prywatnym? (Odnosi
się to do ruchomych godzin pracy, żłobków zakładowych / przedszkoli, rozmów z przyszłymi
matkami i ojcami, kształcenia ustawicznego
po urlopie macierzyńskim / ojcowskim, a także
do postanowień wykraczających poza prawne
ustalenia dotyczące macierzyństwa itp.);
Ile firma zainwestowała w ustawiczne szkolenia pracowników w Europie w ciągu ostatnich
dwóch lat? Ile kobiet i mężczyzn uczestniczyło
w programach szkoleń ustawicznych?
Jakie były średnie roczne zarobki pracowników
płci żeńskiej w Europie w roku bieżącym i w
latach poprzednich? Jak kształtowały się te
zarobki w ciągu ostatnich dwóch lat?
Z jakich mechanizmów korzysta firma, aby zapewnić równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn wykonujących porównywalne zadania?
Czy istnieją jasno określone zasady i przepisy?
Jeśli tak, to jaki jest ich charakter?
Czy firma sporządza regularne raporty na te
tematy? Jeśli tak, to gdzie i jak często są one
publikowane?
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Jak uzyskać optymalną równowagę
między pracą a życiem osobistym w całej firmie?
Temat do podjęcia przez ERZ?
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JEŚLI CHODZI O ZATRUDNIENIE MŁODZIEŻY,

członkowie ERZ mogą zaproponować opracowanie
ponadnarodowej kampanii na rzecz wymiany najlepszych praktyk między różnymi lokalnymi zakładami i kształcenia przemiennego dla młodzieży.

czasu pracy do momentu przejścia na emeryturę,
szkolenia i możliwości mentoringu, zgodnie z
ustaleniami holenderskich i belgijskich partnerów społecznych11.
PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM, członkowie ERZ mogą promować ideę prowadzenia
szkoleń zarówno w celu podniesienia ich umiejętności, jak i wykorzystania kompetencji związanych z macierzyństwem dla rozwoju organizacji.

Grupa TinoSana (Włochy) stworzyła dydaktyczne
laboratorium obróbki drewna, znajdujące się w
obrębie głównego zakładu, w którym wspiera się
kształcenie zawodowe i szkolenie uczniów przed
podjęciem pracy.

Pracownikom dotkniętym chorobami przewlekłymi, którzy mogą potrzebować okresowego leczenia i szczególnej opieki, należy oferować także
możliwości szkolenia, przystosowanie stanowiska
pracy oraz rozwiązania dotyczące równowagi
między pracą a życiem prywatnym (np. praca na
odległość, skrócenie czasu pracy, więcej płatnych
urlopów itp.). Koledzy i menedżerowie pierwszej
linii powinni zostać przeszkoleni, aby wykazywać
się otwartością na specyficzne potrzeby pracowników i zapewnić odpowiednie i integracyjne
środowisko dla wszystkich.

W PRZYPADKU STARSZYCH PRACOWNIKÓW,

członków ERZ
dotyczące kwestii
demograficznych

W PRZYPADKU KOBIET POWRACAJĄCYCH DO

Brytyjska Federacja Obróbki Drewna rozpoczęła
kampanię „Wow I made that", która miała na celu
dostarczenie informacji, porad i wskazówek młodym ludziom zainteresowanym karierą w branży
drzewnej.

członkowie ERZ mogą zaproponować, w drodze
negocjacji zbiorowych, wprowadzenie specjalnych
ustaleń, takich jak lepiej płatne urlopy, brak
obowiązkowych nadgodzin, brak obowiązku pracy
w systemie zmianowym, możliwość skrócenia

 Propozycje

włączenie do umów o ERZ zapisów dotyczących zasobów finansowych, technicznych
i materialnych dla członków ERZ w celu podjęcia kwestii starzenia się pracowników
oraz integracji kobiet i młodzieży.



W CELU ZAPEWNIENIA SKUTECZNEJ
INFORMACJI I KONSULTACJI, wiele umów o

ERZ obejmuje zasoby techniczne, materialne i
finansowe udostępnione ERZ.
Członkowie ERZ powinni być powiadamiani o
porządku obrad zwyczajnych posiedzeń z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, tak aby mogli
wnioskować o włączenie do porządku obrad kwestii demograficznych.
GRUPY ROBOCZE w ramach ERZ mogą wspierać prace posiedzeń plenarnych dotyczących
zmian demograficznych.

Porozumienie o ERZ w Engie przewiduje utworzenie tymczasowych i czterech stałych grup
roboczych, które zajmują się kwestiami strategicznymi, badaniami tematycznymi, stosunkami
pracy (zatrudnienie, szkolenia, mobilność, równość, różnorodność i sprawozdawczość społeczna) oraz zdrowiem i bezpieczeństwem. Spotykają
się one dwa razy w roku przez dwa dni, przy czym
przewidziano dodatkowe spotkania. Możliwe jest
zaproszenie zewnętrznych zainteresowanych
stron (np. przedstawicieli pracowników, kompetentnych specjalistów, przedstawicieli ETUF). W
oparciu o sprawozdania grupy roboczej, ERZ podejmuje decyzje w sprawie konkretnych kwestii,
które mają zostać włączone do porządku obrad.

 Jak przygo

towywać się do
posiedzeń ERZ

11 CEI-bois, European Federation of Building and Woodworkers (2014), Demographic changes in the woodworking industry
(Zmiany demograficzne w przemyśle drzewnym).
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Europejskie rady zakładowe, które chcą podnieść dialog z kierownictwem
na wyższy poziom, mogą wykorzystać
rozszerzenie kompetencji członków europejskiej rady zakładowej o podpisywanie umów
dotyczących kwestii ponadnarodowych oraz o inicjowanie projektów ponadnarodowych.



 Kompetencje

negocjacyjne
europejskiej
rady zakładowej
w kwestiach
demograficznych

4 % europejskich rad zakładowych jest upoważnionych do uruchomienia projektów, a 3 % ma
kompetencje negocjacyjne w kwestiach ponadnarodowych12.
Europejskie rady zakładowe mogą zająć się kwestią aktywności osób starszych i uwzględniania
młodych ludzi i kobiet w specjalnych wspólnych
deklaracjach, a nie w samych porozumieniach
ustanawiających europejskie rady zakładowe.
Podpisując specjalną umowę, europejskie rady
zakładowe mogą przyczynić się do uruchomienia
i monitorowania projektów ponadnarodowych,
obejmujących ukierunkowane działania informacyjne i szkoleniowe, a także inicjatywy na rzecz
równości szans i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Polityka ta może zostać
rozciągnięta również na dostawców i podwykonawców lokalnych przedsiębiorstw.
Porozumienie w sprawie europejskich rad zakładowych Sodexo z 2015 r. dotyczące różnorodności
i włączenia społecznego starszych pracowników
zawiera wykaz środków, które w tym okresie zostały wdrożone przez Sodexo:
•
•
•
•
•
•

kampania informacyjna;
zebranie najlepszych praktyk;
wdrożenie tzw. szkolenia „I-Gen";
definicja roli „menedżera integracyjnego";
promowanie wzajemnego mentoringu;
rozwój sieci międzypokoleniowych
w różnych krajach.

Każde przedsiębiorstwo Grupy zatrudniające
ponad 300 pracowników powinno sporządzić plan
działania w ciągu 12 miesięcy, po przeprowadzeniu dyskusji z przedstawicielami pracowników.
Plan działania musi zawierać rozmowy z zainteresowanymi pracownikami, koncentrujące się na
wykonywanych przez nich zadaniach, poziomie
zadowolenia z ich realizacji, ich umiejętnościach i
mocnych stronach oraz ich perspektywach zawodowych. Europejska Rada Zakładowa monitoruje

realizację porozumienia. Sprawozdanie jest
przedstawiane podczas dorocznego posiedzenia
plenarnego.
Porozumienie w sprawie ERZ w Suez Environnement w 2015 r. dotyczące równości płci w miejscu
pracy przewiduje, że wszystkie spółki Grupy
zatrudniające ponad 150 pracowników muszą
określić plan działania na rzecz równych szans
(w zakresie rekrutacji, rozwoju kariery i szkoleń)
oraz równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zapobiegania molestowaniu seksualnemu. Seminaria szkoleniowe ERZ
odbywające się co cztery lata omawiają równość
płci, różnorodność i zwiększoną reprezentację
kobiet, w tym w przedstawicielstwach związków
zawodowych. Grupa robocza ds. zatrudnienia i
szkoleń w ramach europejskiej rady zakładowej
ma kompetencje w zakresie:
•

•

•

monitorowania realizacji porozumienia w
oparciu o zestaw wskaźników wymienionych
w Załączniku do porozumienia;
zwoływania co najmniej jednego posiedzenia
uzupełniającego w ciągu roku (dwóch posiedzeń w pierwszym roku);
oraz proponowania działań na rzecz poprawy.

Dostawcy i podwykonawcy muszą stosować się do
zasad równości płci. Przepis ten jest wysiłkiem
na rzecz koordynacji przekrojowej wzdłuż całego
łańcucha wartości.
Deklaracja Groupama 2015 dotycząca jakości życia w pracy, podpisana przez ERZ i kierownictwo,
opiera się na trzech osiach działania:
•
•
•

zapobieganie dyskryminacji;
promowanie różnorodności (w tym integracji
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy);
oraz dobre samopoczucie w pracy.

12 European Trade Union Institute (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
(Europejskie rady zakładowe i rady zakładowe spółek europejskich w 2015 r.)
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Wspólna deklaracja jest realizowana za pomocą:
działań informacyjnych i komunikacyjnych
skierowanych do kadry kierowniczej, przedstawicieli pracowników i pracowników, inicjatyw
podnoszących świadomość i szkoleniowych (w
tym broszur, wydarzeń i seminariów, wymiany
najlepszych praktyk, modułów szkoleniowych
i zarządzania kryzysowego po wypadku lub
traumie);
• wprowadzenia rozwiązań w zakresie równowagi między pracą a życiem prywatnym.
•

Europejskie rady zakładowe
mogą zająć się kwestią aktywności
osób starszych lub przyciągnąć
do przedsiębiorstwa więcej
młodych ludzi i kobiet,
wydając specjalne wspólne
deklaracje.

Wdrożenie tej deklaracji jest omawiane na posiedzeniach plenarnych ERZ.
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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). 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 Europejska 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).
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.
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 obejmują przedstawicieli pracowników,
rady zakładowe lub delegatów związków
zawodowych z różnych zakładów europejskich
i/lub przedsiębiorstw wielonarodowych lub grupy
przedsiębiorstw.
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.
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LOKALNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE
reprezentują pracowników w różnych krajach
europejskich i na różnych terytoriach, w obrębie
których działa przedsiębiorstwo międzynarodowe
lub grupa przedsiębiorstw.
INSTYTUCJE EUROPEJSKIE ustanawiają ramy
prawne i polityczne w różnych dziedzinach społecznych, które są również dotknięte zmianami
demograficznymi. Co istotne, partnerzy społeczni
są zaangażowani w procedurę konsultacji z
Komisją Europejską, jeszcze zanim dojdzie do
złożenia 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 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Umowy zawarte na szczeblu UE są wykonywane albo zgodnie z procedurami i praktykami
właściwymi dla przedstawicieli pracodawców i
pracowników oraz państw członkowskich (tj. za
pośrednictwem krajowych oddziałów partnerów
społecznych na szczeblu UE), albo, w sprawach
objętych art. 153 (tj. w sprawach społecznych, w
odniesieniu do których UE posiada kompetencje
regulacyjne), na wspólny wniosek stron sygnatariuszy, w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji.
Przykładem tego pierwszego podejścia jest
autonomiczne porozumienie ramowe w sprawie
molestowania i przemocy w miejscu pracy (2007)
oraz autonomiczne porozumienie ramowe w
sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego (2017). Przykładami drugiego
podejścia są Porozumienie ramowe dotyczące
urlopu rodzicielskiego (1995) oraz Porozumienie
ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze
godzin (1997).
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SZKOŁY, UNIWERSYTETY I PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
organizują programy edukacyjne i szkoleniowe
dla młodych ludzi, czasami we współpracy z
przedsiębiorstwami. Kształcenie i szkolenie
zawodowe jest kluczowym elementem systemów
uczenia się przez całe życie, wyposażając pracowników w wiedzę, umiejętności i kompetencje
wymagane w poszczególnych zawodach i na
rynku pracy. W związku z tematem niniejszego
przewodnika, należy zwrócić uwagę na systemy
wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego,
które są zazwyczaj prowadzone na poziomie
szkoły średniej II stopnia, zanim uczniowie rozpoczną życie zawodowe.
PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI ZDROWOTNE I SOCJALNE zajmują się promowaniem
zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, dzięki
licznym usługom świadczonym publicznie lub
prywatnie, mającym na celu niesienie pomocy
osobom lub grupom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, cierpiącym lub wymagającym szczególnego traktowania.
ORGANIZACJE NON-PROFIT zajmują się szeregiem problemów społecznych, w tym niedyskryminacją i równym traktowaniem kobiet i mężczyzn, ochroną osób starszych i osób dotkniętych
niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą
oraz upodmiotowieniem młodzieży.

Zasady gry

Szeroki zakres polityki społecznej UE dotyczy
zmian demograficznych, w tym niedyskryminacji i
równego traktowania, niepełnosprawności i przewlekłych problemów zdrowotnych, aktywnego
starzenia się, zatrudnienia młodzieży, równości
płci i równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym.

DIALOG SPOŁECZNY
EFBWW i FIEC opublikowały w 2003 r. broszurę
dotyczącą poradnictwa na potrzeby zatrudnienia
młodych ludzi i starszych pracowników.

NIEDYSKRYMINACJA
I RÓWNE TRAKTOWANIE
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE) zakazuje dyskryminacji ze względu na
narodowość, jak również innych form dyskryminacji, takich jak dyskryminacja z powodu płci,
pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub
przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.
UE przyjęła szereg dyrektyw dotyczących niedyskryminacji i równego traktowania w dziedzinie
zatrudnienia i pracy:
•

W 2005 r., obie organizacje wydały wspólne
oświadczenie partnerów społecznych europejskiego przemysłu budowlanego dotyczące
młodzieży.
W 2014 r. FIEC i EFBWW uruchomiły stronę internetową poświęconą krajowym inicjatywom na rzecz
zatrudnienia młodzieży w sektorze budownictwa.
Na szczeblu międzybranżowym, europejscy partnerzy społeczni wypracowali w 2013 r. wspólną
deklarację w sprawie działań ramowych dotyczących zatrudnienia młodzieży (oraz załącznik z inicjatywami krajowymi). Sprawozdania z działań następczych opublikowano w latach 2014, 2015 i 2016.

•

•

Dyrektywa 2000/78/WE – dyrektywa ramowa
w sprawie równości – przewiduje ogólne ramy
dla równego traktowania osób w UE, niezależnie od ich wyznania lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.
Ma ona za przedmiot dostęp do zatrudnienia
lub zawodu, dostęp do wszystkich rodzajów i
poziomów poradnictwa i szkoleń zawodowych,
warunki zatrudnienia i pracy (w tym wynagrodzenia i wypowiedzenia) oraz członkostwo w
organizacjach pracodawców lub pracowników
lub wszelkich innych organizacjach, których
członkowie wykonują określony zawód.
Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie równości
szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn
w dziedzinie zatrudnienia i pracy.
Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie równego
traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących
działalność na własny rachunek.

Rozdział 3 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej (2012/C 326/02) poświęcony jest
równości i zawiera następujące prawa: równość
wobec prawa; niedyskryminację; różnorodność
kulturową, religijną i językową; równość kobiet i
mężczyzn; prawa dziecka; prawa osób starszych
oraz integrację osób niepełnosprawnych.

Wspólny projekt partnerów społecznych EFBWW i FIEC
dotyczący zatrudnienia młodzieży w europejskim sektorze
budowlanym: www.construction-for-youth.eu/EN/
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
I PRZEWLEKŁE PROBLEMY
ZDROWOTNE
Do 2020 r. oczekuje się, że jedna piąta ludności
UE będzie miała jakąś formę niepełnosprawności13. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych
globalne tendencje w zakresie starzenia się społeczeństwa i większe ryzyko niepełnosprawności
osób starszych prawdopodobnie doprowadzą
do dalszego wzrostu liczby ludności dotkniętej
niepełnosprawnością14 . Jedna czwarta ludności czynnej zawodowo w UE zgłasza chorobę
przewlekłą, a udział ten wzrósł o 8 % w latach
2010-2017. Oczekuje się, że tendencja wzrostowa
utrzyma się wraz ze starzeniem się społeczeństwa, ponieważ prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę przewlekłą jest ponad dwukrotnie
wyższe w przypadku pracowników powyżej 50.
roku życia niż w przypadku pracowników poniżej
35. roku życia15.
Na poziomie międzybranżowym, ETUC (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych), z
jednej strony oraz UNICE (obecnie BusinessEurope) i CEEP (Europejskie Centrum Pracodawców i
Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne)
z drugiej strony, podpisały w 1999 r. Deklarację
partnerów społecznych w sprawie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.

•

•

•

•

W tym kontekście istotne znaczenie ma szereg
przepisów i polityk UE:
•

Dyrektywa 89/391/EWG – „dyrektywa ramowa"
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
– zobowiązuje pracodawców nie tylko do przeprowadzania oceny ryzyka i wdrażania odpowiednich środków zapobiegawczych w celu wyeliminowania ryzyka i dostosowania pracy do
pracowników, ale także do ochrony wrażliwych
grup przed zagrożeniami, które ich szczególnie
dotyczą, oraz do organizowania miejsc pracy z
uwzględnieniem potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

•

Dyrektywa 2000/78/WE – dyrektywa ramowa
w sprawie równości – przewiduje „racjonalne
usprawnienia" w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Artykuł 5 stanowi : „pracodawcy
podejmują właściwe środki, z uwzględnieniem
potrzeb konkretnej sytuacji, aby umożliwić
osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy,
wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź
kształcenie, o ile środki te nie nakładają na
pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te nie są nieproporcjonalne,
jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków istniejących w ramach
polityki prowadzonej [...] przez dane Państwo
Członkowskie na rzecz osób niepełnosprawnych.”
UE i wszystkie jej państwa członkowskie są
stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o
prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD),
ustanawiającej minimalne standardy w zakresie praw osób niepełnosprawnych.
Europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 została opracowana
w celu wdrożenia konwencji ONZ w UE oraz
promowania aktywnego włączenia i pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych, również w zatrudnieniu. Jeśli chodzi o zatrudnienie, celem jest znaczne zwiększenie udziału
osób niepełnosprawnych pracujących na
otwartym rynku pracy.
W strategicznych ramach UE w dziedzinie
zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2014-2020
podkreślono wpływ wyzwań demograficznych,
przed którymi stoi UE oraz podkreślono rolę,
jaką odgrywa dostosowanie miejsc pracy i
organizacji pracy (w tym czasu pracy, dostępności miejsc pracy i działań skierowanych do
starszych pracowników).
Europejski filar praw socjalnych podkreśla
prawo osób niepełnosprawnych do korzystania
z pomocy finansowej zapewniającej im godne
życie, z usług umożliwiających im udział w
rynku pracy i w społeczeństwie oraz ze środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb.
(Zasada 17).

13 Patrz: European Commission, www.ec.europa.eu [consulted on December 11, 2019].
14 Patrz United Nations, www.un.org [consulted on December 11, 2019].
15 Vargas Lllave, O. et al. (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace?
(Jak reagować na przewlekłe problemy zdrowotne w miejscu pracy?), Eurofound.
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AKTYWNOŚĆ OSÓB STARSZYCH
Europejscy międzysektorowi partnerzy społeczni – BusinessEurope, CEEP, UEAPME (obecnie
SMEunited) oraz ETUC – zawarli w 2017 r. samodzielne porozumienie ramowe w sprawie aktywności osób starszych i podejścia międzypokoleniowego. Porozumienie to opiera się na zasadzie,
że zapewnienie aktywności osób starszych i
podejścia międzypokoleniowego wymaga wspólnego zaangażowania ze strony pracodawców,
pracowników i ich przedstawicieli. Przedstawiono
w nim narzędzia i środki, które mają zostać
podjęte przez partnerów społecznych lub osoby
zarządzające zasobami ludzkimi w kontekście
krajowych realiów demograficznych i sytuacji na
rynku pracy oraz zgodnie z krajowymi praktykami
i procedurami właściwymi dla zarządzania i pracy. Przedstawione działania: strategiczne oceny
demografii zatrudnienia; środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy; zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami; elastyczna
organizacja pracy w ciągu całego życia oraz
współpraca i solidarność międzypokoleniowa.

•

•

ZATRUDNIENIE MŁODZIEŻY
Stopa bezrobocia wśród młodzieży (w grupie wiekowej 15-25 lat) jest nadal bardzo wysoka w UE,
a w kilku krajach (takich jak Grecja, Hiszpania i
Włochy) osiąga ponad 30 %. W 2018 r. ponad 5,5
mln młodych ludzi (w wieku od 15 do 34 lat) nie
pracowało ani nie uczestniczyło w kształceniu
lub szkoleniu (NEET). Na poziom bezrobocia
wśród młodzieży częściowo wpływają warunki
gospodarcze, ale mogą na nie wpływać również
trudności strukturalne, takie jak niezadowalające
wyniki w kształceniu i szkoleniu, segmentacja
rynków pracy, a czasem niska zdolność urzędów
zatrudnienia do świadczenia usług dostosowanych do potrzeb młodych ludzi, w szczególności
tych w najtrudniejszej sytuacji16.

•

UE wprowadziła szereg instrumentów politycznych:
•

Gwarancja dla młodzieży (YG), oparta na
zaleceniu Rady z 2013 r., jest zobowiązaniem
wszystkich państw członkowskich do zapewnienia wszystkim młodym ludziom poniżej 25.

roku życia oferty zatrudnienia o odpowiedniej
jakości, kształcenia ustawicznego, przyuczenia
do zawodu i stażu, w okresie czterech miesięcy
od utraty pracy lub zakończenia formalnego
kształcenia. YG jest finansowana przez Inicjatywę na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (YEI)
oraz Europejski Fundusz Społeczny.
Ramowe zasady zapewnienia jakości w odniesieniu do praktyk zawodowych, oparte na zaleceniu Rady z 2014 r., zalecają 22 kryteria jakości w odniesieniu do praktyk wykraczających
poza system edukacji formalnej, które mogą
zostać włączone do prawodawstwa krajowego
lub umów z partnerami społecznymi. Obejmują
one: zawarcie pisemnej umowy o stażu; cele
kształcenia i szkolenia; warunki pracy mające
zastosowanie do stażystów; prawa i obowiązki;
rozsądny okres trwania; właściwe uznawanie
praktyk; wymogi przejrzystości; staże transgraniczne; wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; stosowanie zasad zapewnienia jakości w odniesieniu do
praktyk zawodowych.
Komunikat Komisji Europejskiej „Inwestowanie w młodzież europejską" z 2016 r. składa się
z trzech obszarów działania: lepsze możliwości
dostępu do zatrudnienia (poprzez zwiększone
wsparcie dla młodych ludzi); lepsze możliwości
dzięki kształceniu i szkoleniu (poprzez wspieranie państw członkowskich w modernizacji
systemów praktyk zawodowych); lepsze możliwości w zakresie solidarności, mobilności
edukacyjnej i uczestnictwa (poprzez zwiększenie budżetu przeznaczonego na program
Erasmus+).
Europejskie ramy na rzecz jakości i skuteczności praktyk zawodowych, oparte na zaleceniu
Rady z 2018 r., mają na celu poprawę szans na
zatrudnienie i rozwój osobisty praktykantów
oraz wysoko wykwalifikowane i odpowiadające potrzebom rynku pracy zasoby kadrowe.
Ramy określają 14 kryteriów w odniesieniu
do warunków pracy i uczenia się (tj. pisemne
porozumienie, efekty uczenia się, wsparcie
pedagogiczne, aspekt dotyczący miejsca pracy,
ochrona socjalna, warunki pracy, zdrowia i
bezpieczeństwa), jak również do warunków
ramowych (tj. ram regulacyjnych, zaangażowania partnerów społecznych, wsparcia dla
przedsiębiorstw, poradnictwa zawodowego i
podnoszenia świadomości, przejrzystości).

16 Patrz European Commission, www.ec.europa.eu [consulted on December 13, 2019].
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RÓWNOŚĆ PŁCI
I RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ
A ŻYCIEM PRYWATNYM
W odniesieniu do równości płci i równowagi między pracą a życiem prywatnym, międzybranżowi
europejscy partnerzy społeczni zawarli następujące porozumienia i podjęli następujące działania:
•

•
•
•

Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego z dnia 14 grudnia 1995 r. oraz Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (zmienione), z dnia 18 czerwca 2009 r.,
które zostały wdrożone odpowiednio dyrektywą
96/34/WE i dyrektywą 2010/18/UE. Ta ostatnia
została niedawno uchylona przez dyrektywę w
sprawie równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym.
Porozumienie ramowe w sprawie pracy
w niepełnym wymiarze godzin, z 1997 r.
Ramy działań na rzecz równości płci,
z dnia 1 marca 2005 r.
Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy z dnia 26
kwietnia 2007 r.

Równość płci jest zapisana w Karcie praw podstawowych, w traktatach Unii Europejskiej oraz
w kilku dyrektywach określających minimalne
wymogi w celu zapewnienia równych szans dla
kobiet i mężczyzn. Ponadto Komisja Europejska wydała zalecenie 2014/124/UE w sprawie
wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń dla
mężczyzn i kobiet poprzez zapewnienie przejrzystości.
Zasada 2 Europejskiego Filaru Praw Społecznych
(2017) stanowi: „Należy zapewnić i wspierać równość traktowania i szanse kobiet i mężczyzn we
wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie uczestnictwa w rynku pracy, warunków zatrudnienia i
rozwoju kariery. Kobiety i mężczyźni mają prawo
do jednakowej zapłaty za pracę o takiej samej
wartości". Odnosząc się konkretnie do równowagi
między pracą a życiem prywatnym, zasada 9 stanowi, że rodzice i osoby sprawujące opiekę mają
prawo do odpowiedniego urlopu, elastycznej
organizacji pracy i dostępu do opieki zdrowotnej.
Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do specjalnych urlopów, co pozwoli im wywiązywać się z
obowiązków opiekuńczych i zachęci do korzystania z nich w sposób wyważony.
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Prawnie wiążące dyrektywy UE:
•

•

•

•

•

Dyrektywa Rady 92/85/EWG w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży,
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic
karmiących piersią.
Dyrektywa 97/81/WE wdraża porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze
godzin zawarte przez BusinessEurope, CEEP i
ETUC. Dyrektywa ma na celu zwalczanie dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz poprawę jakości
pracy w ramach niepełnego wymiaru godzin.
Dyrektywa 2003/88/WE – dyrektywa w sprawie
czasu pracy – ustanawia minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy
oraz ustanawia minimalne okresy dobowego
odpoczynku (11 kolejnych godzin), odpoczynku tygodniowego (24 godziny plus 11 godzin
odpoczynku dobowego, jeśli jest to możliwe)
i corocznego urlopu (co najmniej cztery tygodnie), przerw i maksymalnego tygodniowego
czasu pracy (który nie może przekraczać 48
godzin). Dyrektywa ma również na celu ochronę pracowników przed negatywnymi skutkami
zdrowotnymi wynikającymi z pracy w systemie
zmianowym i pracy w porze nocnej, jak również z niektórych harmonogramów pracy.
Dyrektywa 2010/41/UE przyznaje kobietom
prowadzącym działalność na własny rachunek
lub małżonkom współpracującym urlop macierzyński w wymiarze co najmniej 14 tygodni.
Dyrektywa 2019/1158/UE – dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym – ma na celu wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
rodziców i opiekunów, zachęcanie do bardziej
wyrównanego podziału urlopów rodzicielskich
między mężczyznami i kobietami oraz zajęcie
się problemem niedostatecznej reprezentacji
kobiet na rynku pracy.
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