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POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE RÓWNOUPRAWNIENIA ZAWODOWEGO 

KOBIET I MĘŻCZYZN 
 

 
 
 
PREAMBUŁA 
 
Kontynuując działania, które doprowadziły do zawarcia światowego porozumienia w sprawie praw 
podstawowych, dialogu społecznego i zrównoważonego rozwoju, SUEZ ENVIRONNEMENT i jego 
europejscy partnerzy społeczni pragną rozwinąć dialog społeczny na temat odpowiedzialności 
społecznej, w tym szczególnie promować równouprawnienie zawodowe wszystkich pracowników. 
Polityka odpowiedzialności społecznej odpowiada zarówno na potrzebę solidarności jak i właściwego 
zarządzania zasobami ludzkimi. Promowanie równości szans, równego traktowania i różnorodności 
pracowników jest w rozumieniu SUEZ ENVIRONNEMENT bezwzględną koniecznością. 
 
Potwierdzając, że: 

 równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawowe prawo człowieka uznane zarówno na 
szczeblu międzynarodowym jak i wspólnotowym, 

 równość kobiet i mężczyzn jest jedną z pięciu wspólnych wartości Unii Europejskiej, która 
zobowiązała się uwzględniać ją we wszystkich działaniach

1
, 

 Karta Praw Podstawowych
2
 podkreśla wagę równości między kobietami a mężczyznami i 

zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć. 
 
Uznając, że: 

 prawo wspólnotowe i krajowe, poprzez zakaz dyskryminacji ze względu na płeć i stwarzanie 
zachęt do równego traktowania kobiet i mężczyzn w pracy, w tym równego wynagradzania 
kobiet i mężczyzn wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, 

 oraz zobowiązanie SUEZ ENVIRONNEMENT i organizacji związkowych do zagwarantowania 
równości kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach, 

 
przyczyniły się do poprawy dostępu kobiet do rynku pracy, wzrostu wykształcenia kobiet i 
zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. 
 
Ubolewając równocześnie, że: 

 różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymują się nadal w wielu sektorach,  

 na rynku pracy kobiety są czasami nadreprezentowane w niżej opłacanych sektorach i 
niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych

3
. 

 
Strony widzą potrzebę podjęcia nowych działań, o których jest mowa we wspólnotowej strategii na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn, szczególnie w dziedzinie równego wynagradzania i dostępu kobiet 
do stanowisk kierowniczych. 
 
Polityka równouprawnienia zawodowego kobiet i mężczyzn opiera się na dwóch głównych kierunkach 
działania: 

 zwalczaniu przejawów dyskryminacji w celu urzeczywistnienia równości szans i równego 
traktowania, 

 wspieraniu różnorodności jako czynnika wzbogacającego przedsiębiorstwo. 
 
Równouprawnienie zawodowe dobrze służy wynikom ekonomiczno-społecznym Grupy i jej spójności, 
przyczyniając się równocześnie do zmiany sposobu myślenia w społeczeństwie obywatelskim. 
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SUEZ ENVIRONNEMENT potwierdza swoje przywiązanie do ogólnych zasad równości szans przez 
całe życie zawodowe. W związku z tym, SUEZ ENVIRONNEMENT zobowiązuje się promować i 
podejmować inicjatywy na rzecz różnorodności i awansu społecznego, stanowiących rękojmię 
zbliżenia przedsiębiorstwa do jego otoczenia. 
 
Ambicją SUEZ ENVIRONNEMENT i organizacji związkowych jest zawarcie porozumienia, które 
wprowadzi rozwiązania korzystniejsze niż wynikające z przepisów krajowych i europejskich. 
 
 
ARTYKUŁ 1 - Przedmiot Porozumienia 
 
Równouprawnienie zawodowe kobiet i mężczyzn: 
 

 Jest przedmiotem troski przedsiębiorstwa i zobowiązaniem kształtowanym przez szereg 
czynników jak przepisy prawa, organizacja życia i pracy oraz polityka rozwoju zawodowego (w 
tym ocena kompetencji), 

 Stanowi również przedmiot troski partnerów społecznych i musi stać się jednym z tematów 
dialogu społecznego, 

 Obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące zwalczania przejawów dyskryminacji, szczególnie 
w dziedzinie równego wynagradzania, a ponadto pozwala przeciwdziałać zjawisku zwanym 
« szklanym sufitem »

4
, na rzecz kariery zawodowej kobiet równoważnej z karierą zawodową 

mężczyzn, kształtowanej wyłącznie w oparciu o kompetencje zawodowe, 

 Sprawia, iż Grupa może przemyśleć kwestie organizacji i elastyczności pracy, by ułatwić 
pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, dbając 
równocześnie o coraz lepsze wyniki wchodzących w jej skład spółek. 

 
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie warunków pozwalających na zmniejszanie i 
znoszenie nieuzasadnionych odchyleń wszędzie, gdzie takie odchylenia występują oraz zapewnienie 
na tej drodze: 
 

 Równości szans kobiet i mężczyzn, 

 Równości zarobkowej kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem wszystkich składników 
wynagrodzenia przy identycznych warunkach pracy, 

 Lepszej równowagi między życiem zawodowym a osobistym zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn. 

 
Grupa SUEZ ENVIRONNEMENT zobowiązuje się zmienić istniejące sposoby myślenia i 
postępowania w tym zakresie. 
Grupa zachęca wszystkie spółki zależne do odzwierciedlania w strukturze zatrudnienia różnorodności 
grup tworzących społeczeństwo. Wśród tych grup, kobiety są wciąż w niewystarczającym stopniu 
reprezentowane na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, pomimo rosnącej roli, jaka przypada im 
w udziale w świecie pracy. 
 
Strony postanawiają stosować równocześnie różne narzędzia działań wymienione w niniejszym 
Porozumieniu w celu zwalczania stereotypów i promowania równouprawnienia zawodowego kobiet i 
mężczyzn w łonie Grupy. 
Różnorodność krajów reprezentowanych w europejskim obszarze działania SUEZ ENVIRONNEMENT 
stanowi szansę i kapitał umożliwiające potwierdzenie zobowiązań Grupy. Uwzględnienie różnic 
kulturowych, społecznych, ekonomicznych i prawnych wymaga pragmatycznego i ukierunkowanego 
na działanie podejścia do realizacji tych zobowiązań. 
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 Niewidzialne bariery wynikające z przesądów, stereotypów oraz metod działania organizacji, które mogą utrudniać karierę 
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ARTYKUŁ 2 - Zakres stosowania Porozumienia 
 
Niniejsze Porozumienie stosuje się do europejskich spółek zależnych konsolidowanych metodą pełną 
przez SUEZ ENVIRONNEMENT oraz do spółek zależnych, w których Grupa posiada ponad 50% 
udziałów, pod warunkiem dotrzymania kryterium dominującego wpływu. 
 
 
ARTYKUŁ 3 - Plan działań i zobowiązania 
 

3.1 Plan działań 
 
Spółki Grupy zatrudniające ponad 150 pracowników zobowiązują się opracować bilans działań 
przeprowadzonych w dziedzinie równouprawnienia zawodowego, a także zobowiązują się określić 
nowy plan działań obejmujący tematy niniejszego Porozumienia. Spółki zatrudniające ponad 150 
pracowników, które nie mają jeszcze planu działań w tej dziedzinie, są obowiązane wdrożyć 
postanowienia niniejszego Porozumienia w terminie 15 miesięcy od dnia jego podpisania. Plan działań 
będzie przedmiotem uzgodnień w łonie komisji, w skład której wejdą partnerzy społeczni 
zainteresowanych spółek (przedstawiciele organizacji związkowych i/lub rady pracowniczej stosownie 
do przepisów obowiązujących w danym kraju). 
Rola komisji będzie polegać na analizowaniu różnic między mężczyznami i kobietami w oparciu o 
jasne i zrozumiałe informacje na temat wynagrodzeń, szkolenia, przebiegu kariery zawodowej… 
 
Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają korzystniejszych przepisów krajowych ani 
postanowień umownych, jeżeli takie istnieją. 
 

3.2 Zobowiązania dotyczące zmiany sposobu myślenia i postępowania 
 

Odpowiedzialność za poszanowanie zasady równości zawodowej kobiet i mężczyzn spoczywa na 
przedsiębiorstwie. 
Równocześnie jednak, sukces tej polityki wymaga przede wszystkim zmiany sposobu myślenia i 
postępowania wszystkich (Dyrekcji, kierownictwa, pionu ZL, przedstawicieli pracowników i 
pracowników) co do miejsca mężczyzn i kobiet zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. 
Konstruktywny i systematyczny dialog społeczny prowadzony na wszystkich szczeblach sprzyja tego 
rodzaju zmianom. Dialog ten pozwala zagwarantować, że cele w zakresie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn są w pełni uwzględniane we wszystkich porozumieniach zbiorowych, zarówno na szczeblu 
Grupy jak i jej spółek zależnych. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT będzie wspierać nowatorskie inicjatywy i polityki przyczyniające się do 
profesjonalizacji i właściwej integracji kobiet, szczególnie w oparciu o naukę zawodu w trybie 
przemiennym i naukę zawodu w zakładzie pracy na wszystkich stanowiskach, zarówno operacyjnych 
jak i administracyjnych. 
 

3.3 Komunikacja / zaangażowanie kierownictwa  
 

Grupa zobowiązuje się do rozpowszechnienia informacji na temat niniejszego Porozumienia wśród: 
 

 Wszystkich swoich pracowników w celu uwrażliwienia ich na kwestię równouprawnienia 
zawodowego, 

 Członków kierownictwa spółek objętych zakresem stosowania określonym w Artykule 2, w 
celu zmobilizowania ich do stosowania niniejszego Porozumienia, w tym szczególnie wśród 
sieci ZL w krajach, w których stosuje się Porozumienie. Grupa zobowiązuje się kontynuować i 
rozszerzać szkolenia poświęcone równości szans, uwzględniające równość zawodową kobiet 
i mężczyzn, 

 Przedstawicieli pracowników i organizacji związkowych spółek objętych zakresem stosowania 
określonym w Artykule 2. 

 
Ponadto, zagadnienia z zakresu równouprawnienia zawodowego, promowanie różnorodności i 
feminizacji - w tym także w delegacjach związkowych - będą mogły być omawiane podczas 
seminarium organizowanego co cztery lata zgodnie z postanowieniami porozumienia o ERZ SUEZ 
ENVIRONNEMENT. W seminarium udział wezmą partnerzy społeczni (w tym Federacje Europejskie), 
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członkowie kierownictwa i przedstawiciele pionu zasobów ludzkich zainteresowanych krajów. W 
zależności od poruszanych tematów, na seminarium można będzie zapraszać osoby z zewnątrz. 
 
 
ARTYKUŁ 4 - Zagwarantować równość szans w procesie naboru 
 
Nabór to jedno z narzędzi wzmacniania różnorodności zatrudnienia, która jest źródłem dynamiki 
przedsiębiorstw. Ponadto, wzrost potrzeb w zakresie naboru w związku ze spodziewanymi zmianami 
demograficznymi (przechodzenie na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego) stanowi szansę na 
wzmocnienie różnorodności. 
 
Na 31/12/2013

5
 kobiety stanowią 20,4% ogółu zatrudnionych, przy czym wskaźnik ten jest silnie 

zróżnicowany w poszczególnych krajach, branżach i kategoriach zawodowych. Na koniec 2014 roku, 
kobiety stanowią 31% składu Rady Administrującej. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT zobowiązuje się do zdywersyfikowania stanowisk pracy oferowanych 
kobietom i promowania wyższej reprezentacji kobiet we wszystkich zawodach Grupy. W 
szczególności, stworzone zostaną zachęty do podejmowania przez kobiety pracy w zawodach 
technicznych i operacyjnych, a zawody silnie sfeminizowane uzyskają wyższą rangę i atrakcyjność w 
oczach zarówno mężczyzn jak i kobiet. Ponadto, Grupa uważa, iż nauka zawodu w trybie 
przemiennym jest istotnym czynnikiem różnorodności. Z tego tytułu, SUEZ ENVIRONEMENT 
zobowiązuje się rozwijać działania i partnerską współpracę z wybranymi szkołami, by podnosić 
atrakcyjność zawodów Grupy. 
 

Co więcej, Grupa i jej jednostki zobowiązują się, że kobiety będą odgrywać aktywną rolę w działaniach 
na rzecz poprawy wizerunku zawodów w oczach osób młodych. Wreszcie, dążąc zarazem do 
podniesienia atrakcyjności swoich zawodów jak i ułatwienia współpracy międzypokoleniowej oraz 
przekazywania wiedzy i kompetencji - postrzeganego jako zasadniczy czynnik utrwalenia fachowości, 
umiejętności i pamięci przedsiębiorstwa - Grupa traktuje działania w zakresie mentoringu jako 
pierwszoplanowe. Działaniom tym można nadawać odpowiednio wysoką rangę dzięki politykom 
mentoringu istniejącym już w poszczególnych Jednostkach Operacyjnych. 
 
Dodatkowo, Grupa zobowiązuje się prowadzić nabór zgodnie z następującymi zasadami: 
 

 Treść oferty pracy jest przedmiotem szczególnej uwagi (systematyczne zamieszczanie 
wzmianki M/K). Piony ZL jednostek zwrócą uwagę na to, by poprzez swoje brzmienie oferty 
pracy nie tworzyły stereotypów na temat zawodów ani ich zakładanych cech (dyspozycyjność, 
mobilność), 

 Specyfikacje rekrutacyjne skierowane do pośredników uczestniczących w naborze 
uwzględniają wymagania Grupy w zakresie różnorodności i równouprawnienia zawodowego, 
w szczególności wymóg systematycznego przedstawiania kilku kandydatur kobiet 
posiadających kwalifikacje wymagane na danym stanowisku w wykazie kandydatów 
proponowanych spółce zależnej Grupy za każdym razem, kiedy jest to możliwe, 

 Grupa kontroluje proces naboru pod kątem braku przejawów dyskryminacji oraz usuwa 
nieprawidłowości w razie konieczności. Z tego tytułu, SUEZ ENVIRONNEMENT przypomina, iż 
kryteria naboru muszą dotyczyć wykształcenia, kompetencji, kwalifikacji i doświadczeń. W związku 
z powyższym, nikt nie może zostać odsunięty od udziału w procesie naboru ze względu na swoją 
płeć, wygląd, pochodzenie, nazwisko, miejsce zamieszkania lub urodzenia, wiek, swoją 
niepełnosprawność, przekonania polityczne lub religijne, orientację seksualną, przynależność do 
związku zawodowego lub udział w działalności związkowej. Z tego względu i z myślą o feminizacji 
naszych miejsc pracy, działy ZL jednostek Grupy podejmą wysiłki w celu wprowadzenia szkoleń 
uwrażliwiających na różnorodność dla menedżerów odpowiedzialnych za nabór, 

 Ciąża (stwierdzona, prawdopodobna lub przyszła) nie może stanowić powodu do odmowy 
zatrudnienia kobiety, a Grupa zobowiązuje się powstrzymać od zasięgania jakichkolwiek 
informacji w celu potwierdzenia ciąży u kobiety ubiegającej się o przyjęcie do pracy, 

 Przypominamy niniejszym zasadę prawa europejskiego, zgodnie z którą zasada równości nie 
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne 
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5 

korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej w sprawach zatrudnienia, pracy i 
wynagrodzenia (Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej). 
 

Cel Grupy: 
 
Na 31.12.2018

6
, kobiety mają stanowić co najmniej 25% ogółu osób przyjmowanych co roku do 

pracy w oparciu o umowy na czas nieokreślony przy poszanowaniu zasady europejskiej 
przypomnianej wyżej. Jednostki, które osiągnęły już niniejszy cel w zakresie naboru, mają 
czuwać nad tym, by ich własny wskaźnik wzrósł o 5% do 31.12.2018. 
 
 
ARTYKUŁ 5 - Na rzecz parytetu kobiety / mężczyźni w przebiegu kariery zawodowej 
 
Grupa zobowiązuje się silniej wspierać karierę zawodową kobiet na wszystkich jej etapach, by 
ułatwiać kobietom dostęp do wszystkich szczebli hierarchicznych przedsiębiorstwa. 
 
Grupa zobowiązuje się do: 
 

 Wspierania dobrowolnej mobilności wewnętrznej w celu podnoszenia różnorodności 
zatrudnienia i ułatwiania przechodzenia do innych zawodów oraz osiągnięcia celu w zakresie 
parytetu mężczyźni – kobiety. 

 Zapewnienia wsparcia zawodowego kobietom podczas i po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego (a także mężczyznom i kobietom w przypadku urlopu adopcyjnego). Przed 
rozpoczęciem urlopu, przełożony spotyka się z pracownikiem lub pracownicą w celu 
przygotowania odejścia na urlop oraz znalezienia czasowego zastępstwa. Po zakończeniu 
urlopu, przełożony spotyka się ponownie z pracownikiem (pracownicą), by przedstawić mu / 
jej najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce pod jego / jej nieobecność i przedyskutować 
kwestie związane z powrotem do pracy. Jeżeli długość nieobecności w pracy uzasadnia taką 
konieczność, można dodatkowo przeprowadzić bilans zawodowy. Ponadto, pracownica lub 
pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego otrzymają propozycję 
odbycia szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, które miały 
miejsce pod ich nieobecność, w celu utrzymania ich zdolności do zatrudnienia. Takie same 
zasady stosują się w przypadku urlopu wychowawczego. 

 Podjęcia wszelkich niezbędnych działań, by kobiety w ciąży i karmiące mogły skorzystać z 
czasowego dostosowania warunków pracy (szczególnie w przypadku narażenia na działanie 
substancji niebezpiecznych) i/lub czasu pracy w sytuacji, gdy praca stwarza zagrożenie dla 
ich bezpieczeństwa lub zdrowia. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub 
adopcyjnego, pracownik ma prawo do przywrócenia do pracy na dotychczasowym stanowisku 
lub na stanowisku równorzędnym na warunkach, które nie mogą być mniej korzystne oraz 
musi zostać objęty poprawą warunków pracy, do której miałby prawo, gdyby nie był nieobecny 
w pracy. 

 Uwzględniania kryterium równości kobiet i mężczyzn przy okazji polepszania warunków pracy 
i podnoszenia standardów stanowisk pracy (na przykład, w zakresie środków ochrony 
indywidualnej, ubrań roboczych, itd.). Miejsca pracy trzeba dostosowywać do potrzeb zarówno 
mężczyzn jak i kobiet. W tym celu, przed zaprojektowaniem jednostek produkcyjnych, należy 
wspólnie ze zleceniodawcą przeprowadzić rozeznanie w celu dobrania wyposażenia 
dostosowanego do potrzeb koedukacyjnych zespołów roboczych istniejących lub przyszłych. 
Oceny zdrowotności, bezpieczeństwa i zagrożeń muszą uwzględniać specyfikę potrzeb 
mężczyzn i kobiet oraz systematycznie obejmować analizę i ocenę skutków danych warunków 
pracy dla kobiet. 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT wspiera awans kobiet na stanowiska dyrektorów, w tym także awans do 
organów decyzyjnych, jak rada administrująca oraz, szerzej, na stanowiska kierownicze. 
 
Cel Grupy: 
 

                                                 
6
 Raport Społeczny Grupy 



 

6 

Kobiety zatrudnione na stanowiskach kierowniczych na czas nieokreślony mają stanowić co 
najmniej 25% kadry kierowniczej (z uwzględnieniem kadry zarządzającej spółką) na dzień 
31.12.2018

7
 przy poszanowaniu zasady europejskiej przypomnianej w Artykule 4. 

 
 
ARTYKUŁ 6 - Na rzecz równego dostępu do szkolenia zawodowego 
 
Grupa będzie czuwać nad uwrażliwieniem menedżerów na rozwój kompetencji i przebieg kariery 
zawodowej ich pracowników. Równocześnie, Grupa zobowiązuje się traktować priorytetowo szkolenie 
zawodowe kobiet, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe i szkoleń dla kadry kierowniczej, jako siły napędowej ich kariery zawodowej. 
Ponadto, każda ze spółek zależnych musi zagwarantować równe warunki dostępu do szkolenia 
zawodowego. Wskaźniki dotyczące szkolenia zostaną uwzględnione w corocznym monitoringu 
Jednostek Biznesowych. 
 
 
ARTYKUŁ 7 - Zachęcanie do tworzenia sieci kobiet i mentoring 
 
Pragnąc ułatwić dostęp do wysokich stanowisk kierowniczych i rozbić « szklany sufit » Grupa rozwija 
sieci kobiet i stopniowo wdraża system mentoringu

8
. Kobiety zajmujące stanowiska dyrektorów zachęca 

się do przedstawiania swoich doświadczeń zarówno w przedsiębiorstwie, jak i uczniom i studentom 
szkół średnich i wyższych. 
 
 
ARTYKUŁ 8 - Przedstawiciele pracowników 
 
Dyrekcja uznaje, że instancje przedstawicielskie pracowników przyczyniają się do rozwoju dialogu 
społecznego w przedsiębiorstwie. W związku z tym, w ramach niniejszego Porozumienia 
SUEZ ENVIRONNEMENT pragnie potwierdzić swoje zobowiązanie, zgodnie z którym mandat 
przedstawicielski odzwierciedlający osobiste zaangażowanie wykonującej go osoby nie będzie 
stanowić przeszkody dla jej kariery zawodowej. 
Organizacje związkowe - sygnatariusze Porozumienia będą czuwać nad stworzeniem warunków 
sprzyjających podnoszeniu różnorodności w instancjach przedstawicielskich Grupy. 
 
 
ARTYKUŁ 9 - Równouprawnienie zarobkowe przy równorzędnych wynikach w pracy i 
kompetencjach 
 
Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn, obejmujące zarówno płacę podstawową, dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu udziału w zyskach i inne elementy wynagrodzenia, stanowi zasadniczy czynnik 
równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, który ma bezpośrednie skutki dla wysokości emerytury i 
równowagi życia zawodowego i osobistego. 
Przejrzysty system wynagrodzeń, obejmujący wszystkich pracowników, dobrze świadczy o 
wartościach i metodach pracy przedsiębiorstwa. Sprawiedliwy i wolny od dyskryminacji system 
wynagrodzeń jest odzwierciedleniem prawidłowych praktyk zarządczych i skutecznie przyczynia się do 
osiągnięcia celów biznesowych, zachęcając pracowników do najwyższej możliwej wydajności pracy. 
W związku z powyższym, Grupa wzmocni proces rozpowszechniania Karty Etyki (w tym jeśli chodzi o 
siec deontologów), by zagwarantować znajomość Karty wśród wszystkich. 
 
Należy w związku z tym wykrywać oraz - w razie ich stwierdzenia - usuwać wszelkie bezpośrednie lub 
pośrednie przejawy dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia za pracę. W tym celu, instancje 
przedstawicielskie pracowników muszą otrzymywać informacje na temat struktury wynagrodzeń 
stosowanej w ich jednostkach. 
 
Bazując na dostępnych obecnie danych, spółki Grupy zobowiązują się do wdrożenia następujących 
postanowień: 
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8
 Mentoring jest relacją między mentorem – osobą, mężczyzną lub kobietą, godną zaufania i posiadającą bogate i 

zróżnicowane doświadczenia, a podopiecznym. Mentor ukierunkowuje, pomaga i motywuje podopiecznego przekazując mu w 
sposób proaktywny własne doświadczenia z pracy w przedsiębiorstwie i umiejętności w zakresie zachowań i postaw. 
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9.1 Stopniowe znoszenie ewentualnych odchyleń 
 

Grupa dąży do osiągnięcia równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn i utrzymania jej w sposób trwały. 
Jednostki objęte zakresem Porozumienia określonym w Artykule 2 zobowiązują się zastosować 
wszelkie dostępne środki w celu zniesienia stwierdzonych odchyleń poziomu wynagrodzenia 
przyznawanego z tytułu tej samej pracy lub pracy równie odpowiedzialnej i przy równorzędnym 
poziomie kompetencji i odpowiedzialności. 
 
Zobowiązanie to stanowi jeden z elementów planu działań, o którym jest mowa w Artykule 3.1. 
Przy naborze nowych pracowników należy przestrzegać zasady całkowitej równości wynagrodzeń 
kobiet i mężczyzn przy takich samych kompetencjach i stanowiskach pracy równorzędnych lub o 
równorzędnym poziomie odpowiedzialności. 
Wszystkie stwierdzone przypadki indywidualnej dyskryminacji płacowej, które naruszałyby 
obowiązujące przepisy, należy usunąć w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy i ze skutkiem 
wstecznym. 
 

9.2 Brak wpływu urlopów macierzyńskich na indywidualne podwyżki wynagrodzenia i 
ruchomą część wynagrodzenia 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT zobowiązuje się czuwać, by urlopy macierzyńskie nie miały żadnych 
niekorzystnych skutków dla wynagrodzenia ani dla przebiegu kariery zawodowej korzystających z nich 
kobiet. 
Z tego tytułu, Dyrekcje Zasobów Ludzkich będą czuwać, by okresy urlopów macierzyńskich nie 
powodowały żadnych niekorzystnych skutków w zakresie indywidualnych podwyżek wynagrodzenia 
ani obliczania ruchomej części wynagrodzenia. Analogicznie, Grupa zwróci szczególną uwagę na 
okresy urlopu wychowawczego pod kątem zmian średnich wynagrodzeń w kategorii społeczno-
zawodowej pracownika lub pracownicy korzystających z tego urlopu. 
 

9.3 Zarządzanie pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy 
 
Grupa przypomina, że pracownik (pracownica), który (a) wyrazi życzenie przejścia na niepełny czas 
pracy, nie może być w żaden sposób dyskryminowany (a), w szczególności jeśli chodzi o jego (jej) 
faktyczny czas pracy. 
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie pracy, których większość stanowią 
kobiety, będzie przedmiotem szczególnej uwagi w celu upewnienia się, że wynagrodzenia tych 
pracowników wzrastają w stopniu porównywalnym z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 
Grupa przypomina, że obciążenie pracą musi być proporcjonalne do wymiaru czasu pracy 
przewidzianego w umowie o pracę i analizowane pod kątem ewentualnego dostosowania w razie 
przejścia pracownika na niepełny czas pracy. 
Wnioski o przejście na zatrudnienie pełnoetatowe składane przez pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy będą przedmiotem wnikliwej analizy. 
 
 
ARTYKUŁ 10 - Większa równowaga między życiem zawodowym a osobistym 
 
Dążenie do równowagi między życiem zawodowym a osobistym nie dotyczy wyłącznie kobiet. 
Pracownicy mężczyźni, którzy pragną odgrywać większą rolę w życiu swoich rodzin, mogą napotkać 
na opór w swojej spółce, ze strony przełożonych lub kolegów. 
Grupa stara się zapewnić pracownikom jak najlepszą równowagę między życiem osobistym a 
zawodowym, uwzględniając przy tym w pełni różnorodność sytuacji rodzinnych. Osiągnięcie tego celu 
wymaga przede wszystkim przemyślenia metod organizacji pracy i stosowania innowacyjnej polityki 
zmierzającej do poprawy jakości życia w pracy. 
Polityki i działania prowadzone w tym kierunku muszą być dostosowywane do potrzeb pracowników, 
przy uwzględnieniu faktu, iż potrzeby te zmieniają się przez całe życie, a długie / nieregularne godziny 
pracy utrudniają godzenie życia zawodowego i prywatnego. 
 
Warunki pracy należy dostosować w sposób umożliwiający pracownikom wypełnianie 
obowiązków rodzinnych wobec ich zstępnych i wstępnych i obowiązków obywatelskich... 
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Dla urzeczywistnienia zasady równouprawnienia w zakresie równowagi życia zawodowego i 
osobistego, fakt korzystania przez mężczyzn z urlopu rodzicielskiego

9
 i/lub ojcowskiego należy 

traktować jako prawidłowy i pożądany na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. 
Spółki muszą czuwać, w porozumieniu z ich partnerami społecznymi, by żadne z obowiązujących 
porozumień zbiorowych nie zawierało postanowień zakładających, iż obowiązki rodzinne spoczywają 
wyłącznie na kobietach. 
W wymiarze kulturowym, bardzo ważne jest doprowadzenie do zmiany sposobu postrzegania zadań 
rodzicielskich jako angażujących w takim samym stopniu mężczyzn i kobiety. 
Przy okazji monitoringu przewidzianego w Artykule 3.1, przedmiotem szczególnej uwagi będzie 
przestrzeganie powyższych zasad oraz promowanie inicjatyw mających na celu rozszerzanie pomocy 
w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich.  
 
 
ARTYKUŁ 11 – Zapobieganie molestowaniu seksualnemu 
 
Grupa przypomina, iż wszelkie niepożądane zachowania werbalne lub pozawerbalne o podłożu 
seksualnym, naruszające godność pracownika lub pracownicy ze względu na ich poniżający lub 
upokarzający charakter, skutkujące stworzeniem wobec nich atmosfery zastraszenia, wrogości, 
obrazy, zagrożenia lub przemocy, są zabronione. 
 
Zasady te zostały przypomniane w Karcie Etyki Grupy. 
W związku z powyższym, sieć deontologów, odpowiednio przeszkolonych w dziedzinie molestowania, 
musi działać w porozumieniu z kierownictwem i właściwymi Dyrekcjami w celu zapobiegania 
molestowaniu seksualnemu, a w sytuacji, gdyby przypadek molestowania seksualnego miał miejsce, 
zastosować w trybie natychmiastowym właściwe procedury, by położyć mu kres i zapobiec 
wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości. 
Oczywistym jest, że powyższa zasada nie stanowi przeszkody dla podjęcia bezpośredniej interwencji 
przez przedstawicieli kierownictwa, pionu Zasobów Ludzkich lub organizacji związkowych, do których 
zwróci się pracownik. 
 
Grupa wspiera wszystkie inicjatywy mające na celu uwrażliwianie na tę tematykę.  
 
 
ARTYKUŁ 12 – Procesy reorganizacji 
 
W razie wdrażania procesów reorganizacji, zarówno wewnętrznych jak i prowadzących do wydzielenia 
części działalności, przedsiębiorstwo zobowiązuje się traktować pracowników w sposób wolny od 
wszelkich przejawów dyskryminacji. 
 
 
ARTYKUŁ 13 – Dostawcy i podwykonawcy 
 
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się czuwać nad przestrzeganiem zasady równości kobiet i mężczyzn 
przez swoich dostawców i podwykonawców. 
 
 
ARTYKUŁ 14 – Wdrożenie Porozumienia 
 
Zasady niniejszego Porozumienia mają zostać wdrożone w jednostkach Grupy. Niniejsze 
postanowienia nie zastępują korzystniejszych przepisów krajowych ani postanowień układów 
zbiorowych, jeżeli takie istnieją. 
Wskaźniki równouprawnienia zawodowego będą monitorowane lokalnie (patrz Artykuł 3.1) przez 
instancje Jednostek Biznesowych właściwe ze względu na organizację tych jednostek. 
 
 

                                                 
9
 Zgodnie z Dyrektywą Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie urlopu rodzicielskiego 
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ARTYKUŁ 15 – Rola Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia i Szkolenia 
 
Organizacje związkowe i Federacje Europejskie - sygnatariusze niniejszego Porozumienia, 
upoważniają ERZ do monitorowania Porozumienia za pośrednictwem Grupy Roboczej ds. 
Zatrudnienia i Szkolenia, która będzie otrzymywać wszystkie dostępne informacje i niezbędne 
narzędzia. Z tego tytułu, przewiduje się zwoływanie dwóch odrębnych zebrań poświęconych 
monitoringowi w pierwszym roku - w których będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel Federacji 
Europejskich - i co najmniej jednego zebrania w każdym kolejnym roku. W razie potrzeby, istnieje 
także możliwość zwołania dodatkowego zebrania na drodze uzgodnień między Dyrekcją a Grupą 
Roboczą odpowiadającą za monitorowanie Porozumienia. 
 
Na szczeblu SUEZ ENVIRONNEMENT, Grupa Robocza ds. Zatrudnienia i Szkolenia ERZ: 
 

 Czuwa nad przestrzeganiem zasad i zobowiązań niniejszego Porozumienia, jak również innych 
porozumień dotyczących równouprawnienia zawodowego zawartych na szczeblu Grupy.  

 Monitoruje i proponuje wskaźniki dotyczące polityki równouprawnienia zawodowego Grupy, a 
także, w razie konieczności, proponuje działania w celu poprawy sytuacji.  

 
 
ARTYKUŁ 16 - Monitorowanie Porozumienia 
 
Podczas specjalnych zebrań organizowanych co roku, Grupa Robocza ds. Zatrudnienia i Szkolenia - 
w obecności federacji europejskich sygnatariuszy Porozumienia - będzie monitorować Porozumienie 
na warunkach określonych w Artykule 14 niniejszego Porozumienia. Do Grupy Roboczej należeć 
będzie określenie wskaźników, jak również trybu monitoringu i kontroli. 
 
 
ARTYKUŁ 17 - Klauzula o nienaruszaniu obowiązujących standardów 
 
Postanowienia niniejszego Porozumienia nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do obniżenia 
poziomu wymagań w dziedzinie równouprawnienia zawodowego kobiet i mężczyzn już 
obowiązujących na mocy przepisów krajowych, europejskich i/lub lokalnych układów zbiorowych. 
 
 
ARTYKUŁ 18 - Interpretacja i zmiana Porozumienia 
 
Zważywszy, iż niniejsze Porozumienie zostanie przetłumaczone na kilka języków, jedyną wiążącą 
strony - sygnatariuszy jest wersja sporządzona w języku francuskim (wersja podpisana). Do 
rozstrzygania wątpliwości na tle interpretacji niniejszego Porozumienia upoważnione są jedynie 
Specjalny Zespól Negocjacyjny i federacje europejskie w razie, gdyby wątpliwości, o których mowa, 
nie zostały usunięte przez Grupę Roboczą ds. Zatrudnienia i Szkolenia odpowiadającą za kwestie 
równouprawnienia zawodowego. 
W razie braku zgody co interpretacji Porozumienia w łonie Grupy Roboczej, zwołana zostanie doraźna 
komisja złożona ze stron - sygnatariuszy Porozumienia, która rozstrzygnie spór. 
 
W myśl postanowień artykułu L.2222-5 Kodeksu Pracy, niniejsze Porozumienie może zostać 
zmienione na wniosek Dyrekcji lub jednej lub kilku organizacji związkowych, które podpisały 
Porozumienie lub przystąpiły do niego w późniejszym okresie, zgodnie postanowieniami artykułu 
L.2261-7 i następnych Kodeksu Pracy.  
Strony - sygnatariusze mogą wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w każdej chwili w trybie artykułów 
L.2222-6, L.2261-9 i następnych Kodeksu Pracy. 
Wypowiedzenie zaczyna obowiązywać po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Strona 
wypowiadająca ma obowiązek zawiadomić o wypowiedzeniu pozostałe strony - sygnatariuszy 
Porozumienia. 
 
Porozumienie może zostać zmienione zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Pracy. 
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ARTYKUŁ 19 - Wejście w życie i okres obowiązywania Porozumienia 
 
Porozumienie wejdzie w życie z dniem następnym po dniu złożenia w DIRECCTE w Nanterre oraz w 
Kancelarii Sądu Pracy w Nanterre. Porozumienie zostało zawarte początkowo na czas określony do 
dnia 31.12.2018 roku. 
Strony spotkają się ponownie w pierwszej połowie 2018 roku w celu dokonania ogólnej oceny 
Porozumienia oraz sprawdzenia, czy jego cele zostały osiągnięte. Po przeprowadzeniu oceny, 
Porozumienie może zostać przedłużone lub zmienione za zgodą stron. 
 
 
ARTYKUŁ 20 - Złożenie Porozumienia i inne ewentualne formalności 
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, Porozumienie zostanie złożone w DIRECCTE w Nanterre oraz 
w Kancelarii Sądu Pracy w Nanterre. 
 
Sporządzono w Paryżu, dnia 31 marca 2015 r. 
 
W imieniu SUEZ ENVIRONNEMENT i jego spółek zależnych spełniających warunki określone w 
Artykule 2 Porozumienia: 
 

 
 
 
P. Jean-Louis CHAUSSADE     P. Denys NEYMON 
Dyrektor Generalny      Dyrektor Zasobów Ludzkich 

 
 
 
 
 
W imieniu Federacji Europejskich: 
 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
P. Jan Willem GOUDRIAAN 

 INDUSTRIALL 
 
 
 
 
 
 
Pani Isabelle BARTHES 

 
 
 
 

W imieniu Francji: 
 

W imieniu 
C.F.D.T., 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu 
C.F.E.-C.G.C., 
 
 
 
 
 
 

W imieniu 
C.F.E.-C.G.C., 
 
 
 
 
 
 

W imieniu 
C.G.T., 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu 
C.G.T.,  
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W imieniu 
C.F.T.C., 

 
 
 
 
 
 

W imieniu 
F.O., 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

W imieniu Niemiec:      W imieniu Belgii: 
 

 
 
 
 
 
 
 
P. Hans-Jürgen DEBUS 

  
 
 
 
 
 
 
P. Walter DE BRUYN 

 
 
 

W imieniu Hiszpanii: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
P. Josep RODES 

 
 
 

W imieniu Finlandii:      W imieniu Włoch: 
 

 
 
 
 
 
 
 
P. Jyrki TYRY 

  
 
 
 
 
 
 
P. Antonio ZAGARI 
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W imieniu Luksemburga:     W imieniu Holandii: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W imieniu Polski:      W imieniu Republiki Czeskiej: 
 

 
 
 
 
 
 
 
P. Artur PIETRZAK 

  
 
 
 
 
 
 
P. Pavel RŮŽIČKA 

 
 
W imieniu Wielkiej Brytanii:     W imieniu Szwecji: 
 

 
 
 
 
 
 
 
P. Clive STEPHENS 

  
 
 
 
 
 
 
P. Knut OTTER 
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ZAŁĄCZNIK 1 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOUPRAWNIENIA ZAWODOWEGO 
WSKAŹNIKI STOSOWANE NA SZCZEBLU PRZEDSIĘBIORSTWA (powyżej 150 pracowników) 

 
 
Dane w podziale na płeć: 
 

1. Liczba mężczyzn w stosunku do liczby kobiet 
2. Współczynnik (%) 
3. Kategorie Społeczno-Zawodowe (Stanowiska Robotnicze i Administracyjne, Stanowiska 

Nierobotnicze i Administracyjne, Kadra Kierownicza) 
4. Razem 
 
 

1. Ogólne warunki pracy 
 

a/ Stan zatrudnienia 
- Umowy o pracę na czas nieokreślony i określony 
- Grupy wiekowe 
 
b/ Czas pracy i organizacja pracy  
- Praca w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 

- Dyżury, praca w nocy, praca nietypowa, w tym w weekendy, praca w cyklach  
 
c/ Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie 

- Liczba urlopów macierzyńskich 

- Liczba mężczyzn i kobiet korzystających z urlopów rodzicielskich, liczba urlopów ojcowskich  
 
d/ Nabór 
 
e/ Odejścia 
- Odejścia wg przyczyn (raport społeczny) 
 
f/ Awans 
- Liczba pracowników przeniesionych do wyższej kategorii społeczno-zawodowej 
 
 

2. Wynagrodzenie 
a. Średnie roczne płace brutto w podziale na kategorie (wskazać klasyfikację stosowaną 

lokalnie). Stała i zmienna część wynagrodzenia 
 
 

3. Szkolenie 
a. Liczba godzin szkolenia 
 
 

4. Pozostałe warunki pracy 

a. Nieobecność w pracy z powodu choroby (w godzinach) 


