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PREAMBUŁA 
 
 
Efektywność działania i zdolności dostosowawcze przedsiębiorstwa opierają się w równym 
stopniu na zbiorowych stosunkach pracy jak i na uznaniu miejsca, które każdy pracownik 
zajmuje w nim jako jednostka ludzka. 
 
Zważywszy, iż najważniejszym z zasobów strategicznych przedsiębiorstwa są ludzie, musi 
ono troszczyć się o pozytywny stan fizyczny, psychiczny i społeczny wszystkich swoich 
pracowników.1 
 
Wykonywana w odpowiednich warunkach praca jest czynnikiem socjalizacji, źródłem 
uznania i samorealizacji. Jakość życia w pracy dotyczy wszystkich pracowników GDF SUEZ, 
bez względu na zatrudniającą ich jednostkę i ich funkcję w organizacji. Każdy z nich odgrywa 
istotną rolę we współtworzeniu jakości życia w pracy, dla siebie samego i pozostałych 
pracowników. Jakość życia w pracy przyczynia się bezpośrednio do podnoszenia wyników 
społecznych i ekonomicznych GDF SUEZ, a tym samym do jego trwałości. 
 
Jakość życia w pracy, w jej wymiarze zbiorowym i indywidualnym, obejmuje wiele czynników 
wynikających z organizacji pracy, otoczenia, kultury przedsiębiorstwa, atrakcyjności pracy i 
warunków pracy, stopnia samodzielności i odpowiedzialności, równouprawnienia, prawa do 
błędu, uznawania i wynagradzania za wykonywaną pracę. 
 
Troska o każdego pracownika, jako niepowtarzalną jednostkę ludzką musi w szczególności 
doprowadzić do stworzenia każdemu z nich możliwości wypowiadania się w sposób 
systematyczny i bez obaw na temat jego życia w pracy i oczekiwań. Te ostatnie dotyczą 
zwykle, tytułem przykładu: 
- treści powierzanej pracownikowi pracy i warunków, w jakich jest ona wykonywana, 
- możliwości rozwoju zawodowego,  
- zrozumienia zmian organizacji pracy i sposobu jej wykonywania,  
- równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. 

 
Niniejsze, zawarte na szczeblu europejskim porozumienie określa ogólne wytyczne, które 
pozwolą uruchomić, we wszystkich krajach i jednostkach, proces poprawy jakości życia w 
pracy, w oparciu o dialog społeczny i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron 
działających w przedsiębiorstwie. 
 
Porozumienie stanowi kontynuację i uzupełnienie zobowiązań podjętych dotychczas przez 
GDF SUEZ w porozumieniach i korporacyjnych planach działań w dziedzinie BHP i 
równouprawnienia zawodowego kobiet i mężczyzn. 
 
 

                                                 
1
 Definicja zdrowia przedstawiona w Preambule Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia  
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ARTYKUŁ 1: ZAKRES STOSOWANIA POROZUMIENIA 
 
Niniejsze porozumienie stosuje się do wszystkich spółek zależnych konsolidowanych metodą 
pełną przez GDF SUEZ, jak również do spółek zależnych, w których GDF SUEZ posiada 
ponad 50% udziałów, z zastrzeżeniem spełnienia warunku wywierania dominującego wpływu 
na ich funkcjonowanie, zlokalizowanych na obszarze Unii Europejskiej i EFTA 
(Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). 
 
Porozumienie zostanie rozpowszechnione również w spółkach zależnych krajów 
kandydujących do Unii Europejskiej, które będą musiały stosować niniejsze postanowienia 
od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej. Równocześnie, w razie wystąpienia ze 
stosownym wnioskiem przez jedną z organizacji związkowych działających w 
przedsiębiorstwie, Dyrekcja przedsiębiorstwa zwoła zebranie w celu przedyskutowania 
możliwości dobrowolnego stosowania niniejszego porozumienia. 
 
 
ARTYKUŁ 2: CEL POROZUMIENIA 
 
Celem niniejszego porozumienia jest skuteczne wspieranie działań na rzecz poprawy jakości 
życia w pracy, co obejmuje: 
 

- stworzenie warunków zachęcających pracowników do wyrażania ich oczekiwań i 
spostrzeżeń w dziedzinie jakości życia w pracy, 

- podniesienie świadomości i zrozumienia wyzwań związanych z jakością życia w 
pracy każdego pracownika w odniesieniu do niego samego i innych osób, 

- zmobilizowanie wszystkich menedżerów, poczynając od członków kadry 
zarządzającej po kadrę terenową, na rzecz wyzwań menedżerskich w dziedzinie 
jakości życia w pracy,  

- nadanie jakości życia rangi centralnego tematu uporządkowanego i porządkującego 
dialogu społecznego, oddanie do dyspozycji jednostek wspólnej metodologii 
umożliwiającej identyfikowanie działań, które należy wdrażać priorytetowo. 

 
 
ARTYKUŁ 3: TEMATY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY 
JAKOŚCI ŻYCIA W PRACY 

 
Warunkiem skutecznego wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia w pracy jest 
zidentyfikowanie, na drodze systematycznej analizy kilku obszarów tematycznych, 
najistotniejszych oczekiwań pracowników. 
 
Oczekiwania te mogą dotyczyć obiektywnych czynników leżących u podstaw organizacji 
przedsiębiorstwa (1 & 2), stosunków międzyludzkich (3 & 4) oraz indywidualnych poglądów i 
oczekiwań (5 & 6). 
 
Zidentyfikowane obszary tematyczne to: 

 
1. Ogólna organizacja przedsiębiorstwa: istnienie i/lub udostępnienie 

schematów organizacyjnych, zadania i działania poszczególnych dyrekcji, 
zasady ładu korporacyjnego, procedury operacyjne, identyfikowanie zagrożeń 
wynikających z charakteru działalności przedsiębiorstwa, procedury 
zarządzania poważnymi zdarzeniami…  
 

2. Treść i warunki pracy: jednoznaczne przydzielenie funkcji i 
odpowiedzialności, zakres działania i ilość pracy, stopień samodzielności w 
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organizowaniu pracy, różnorodność zadań przy poszanowaniu kompetencji 
każdego pracownika, fizyczne otoczenie pracy... 
 

3. Stosunki międzyludzkie i zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne: dialog 
społeczny, znajomość i utożsamianie się z kulturą i wartościami 
przedsiębiorstwa, szacunek, słuchanie innych, uznanie za wykonaną pracę, 
dzielenie się informacją, udział w pracach i decyzjach, psychiczne warunki 
pracy (identyfikowanie sytuacji wyobcowania lub molestowania oraz 
zagrożenia wyobcowaniem lub molestowaniem)… Obowiązek zwracania 
uwagi na zewnętrzne relacje międzyludzkie dotyczy również podwykonawców. 

 
4. Przekształcenia i wprowadzanie zmian w ramach przemian organizacji i/lub 

wprowadzania nowych sposobów wykonywania pracy i stosunku do pracy 
(skutki rozwoju sektora cyfrowego, praca na odległość, praca w trybie 
projektowym…): przyczyny i cele zmian, tryb ich wprowadzania, 
rozpowszechnianie informacji na wszystkich szczeblach organizacji przy 
poszanowaniu prerogatyw instancji przedstawicielskich pracowników, 
dzielenie się doświadczeniami… 

 
5. Możliwości samorealizacji i rozwoju zawodowego: potwierdzanie i 

rozwijanie kompetencji na drodze szkoleń, wykorzystywanie nowo zdobytych 
kompetencji w rzeczywistej sytuacji zawodowej, udział w projektach 
przekrojowych i we wspólnotach praktyk, wspieranie i zabezpieczanie ścieżki 
zawodowej, przekazywanie wiedzy i doświadczeń, (mentoring, pomoc ze 
strony bardziej doświadczonych kolegów), perspektywy awansu…  

 
6. Godzenie życia zawodowego i życia prywatnego: rozkład i godziny czasu 

pracy, poszanowanie życia rodzinnego, dostęp do lokalnej oferty usługowej 
(handel, transport, wypoczynek)…  

 
 
ARTYKUŁ 4: METODOLOGIA WDRAŻANIA LOKALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ 
 
W każdej jednostce, dyrekcja powołuje do życia wielodyscyplinarny zespół odpowiedzialny 
za realizację całości działań w dziedzinie „jakości życia w pracy”. 
 
Ten wielodyscyplinarny zespół składa się z: 

- z jednej strony, z dyrekcji, 
- oraz, z drugiej strony, z przedstawicieli pracowników, takich jak: przedstawiciele 

związkowi i/lub rady pracownicze i/lub instancje monitorujące BHP, zgodnie z 
zasadami i zwyczajami danego kraju i jednostki, 

- Wielodyscyplinarny zespół korzysta ze wsparcia innych kompetentnych osób, jak 
eksperci w dziedzinie BHP i zasobów ludzkich, lekarze medycyny pracy, pracownicy 
pomocy społecznej, psycholodzy, ergonomowie… 

 
Wielodyscyplinarny zespół prowadzi całość działań w trzech etapach przedstawionych 
poniżej: 
 

1. Prowadzić dyskusje i wymianę informacji w każdym z 6 obszarów 
tematycznych wymienionych w artykule 3 niniejszego porozumienia w celu:  
- zapewnienia, że wszyscy członkowie wielodyscyplinarnego zespołu właściwie 

zrozumieli i przyswoili sobie indywidualne oczekiwania w zakresie jakości 
życia w pracy, 

- oraz że przeprowadzono diagnozę sytuacji jednostki. 
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Warunki, w jakich pracownicy wykonują swoją pracę i stopień, w jakim mogą 
wypowiadać się na jej temat i oddziaływać na jej treść, mają rozstrzygające znaczenie 
dla postrzegania jakości życia w pracy. Diagnoza będzie systematycznie obejmować 
analizę polityk, praktyk, procesów i narzędzi, które oddano już do dyspozycji 
pracowników w celu umożliwienia im wyrażania poglądów i oczekiwań co do życia w 
pracy (załącznik nr 1 przedstawia tytułem przykładu wskazówki na temat diagnozy). 
 
Diagnozę uzupełnia zestaw odpowiednich i istniejących w jednostce wskaźników 
społecznych (patrz przykłady wskaźników w załączniku nr 2). 

Ze szczególną uwagą należy potraktować analizę czynników zagrożeń 
psychospołecznych. 
 

2. Określić niezbędne działania: każda jednostka określa swój plan działań powiązany 
z przeprowadzoną i zaakceptowaną przez wszystkich diagnozą. Plan działań, o 
którym mowa, zawiera wskaźniki monitoringu oraz harmonogram wdrożenia działań. 

 
Należy wskazać w nim szczególne działania, mające na celu wzmocnienie lub 
stworzenie metod wyrażania poglądów i oczekiwań pracowników na temat ich życia w 
pracy, takich jak barometr społeczny, ankieta zaangażowania, wewnętrzny i/lub 
zewnętrzny system słuchania pracowników, systematyczne zebrania zespołu…  

 
Każda jednostka Grupy określi zakres wdrażania i szczebel najwłaściwszy do 
wdrażania działań, które z definicji mają charakter długotrwały, trwają zatem przez 
kilka lat. 
 
Każda jednostka musi zrealizować 2 pierwsze etapy działań (diagnoza, zebranie 
oczekiwań i plan działań) w roku 2015. Działania powtarza się następnie 
systematycznie w ramach cyklu właściwego dla każdej jednostki. 
 
Jednostki czuwają nad stworzeniem ambitnego planu działania, właściwie 
odzwierciedlającego diagnozę.  
 
Jednostki, które podjęły już działania na rzecz poprawy jakości życia w pracy 
sprawdzają, w 2015 roku, czy działania te wymagają uzupełnienia w świetle 6 
obszarów tematycznych wymienionych w artykule 3. Działanie, o którym mowa 
(weryfikacja i ewentualne uzupełnienie) przeprowadza wielodyscyplinarny zespół w 
ramach ustawicznego doskonalenia. 

 
3. Prowadzić monitoring i gromadzić informacje zwrotne na temat planu działań 

dla potrzeb oceny skuteczności i ewentualnych niezbędnych korekt planu. Monitoring 
jest prowadzony co najmniej raz do roku. 

 
 
ARTYKUŁ 5: ZOBOWIĄZANIA DYREKCJI KONCERNU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I 
WDRAŻANIA  
 

GDF SUEZ zobowiązuje się do rozpowszechnienia informacji na temat niniejszego 
porozumienia wśród zainteresowanych stron w Koncernie: 
 
- najwyższego kierownictwa i menedżerów dla zmobilizowania ich na rzecz wyzwań 

menedżerskich w zakresie poprawy jakości życia w pracy,  
- wszystkich pracowników, z których każdy współtworzy jakość życia w pracy dla siebie 

samego i dla innych. Działania informacyjne będą prowadzone we wszystkich 
językach, w których będzie to konieczne, 
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- pionów zasobów ludzkich i BHP jako doradców i wsparcia na rzecz menedżerów w 
wykonywaniu ich zadań w zakresie nadzorowania i poprawy warunków pracy ich 
zespołów, 

- przedstawicieli pracowników i organizacji związkowych jako podmiotów dialogu 
społecznego, 

- dostawców i podwykonawców dla zachęcania ich do stosowania wobec własnych 
pracowników zasad niniejszego porozumienia i informowania ich, że wykrycie sytuacji 
niezgodnych z jego duchem mogłoby doprowadzić do zakończenia ich relacji 
handlowych z Grupą.   
 

 
Każda z Dyrekcji Branż zobowiązuje się zapewnić, że niniejsze porozumienie zostanie 
wdrożone w Jednostkach Biznesowych i jednostkach danej Branży należących do zakresu 
stosowania wskazanego w artykule 1, w trybie właściwym dla tych jednostek, ewentualnie po 
przeprowadzeniu negocjacji. 
 
Dodatkowo, w celu usprawnienia wdrażania porozumienia, w ciągu 6 miesięcy od dnia 
podpisania, zorganizowane zostanie europejskie seminarium inauguracyjne w koordynacji z 
europejskimi federacjami związkowymi. W seminarium udział wezmą partnerzy społeczni, 
członkowie kierownictwa i przedstawiciele pionów Zasobów Ludzkich i BHP.  
 
 
ARTYKUŁ 6: KLAUZULA O NIENARUSZANIU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW 
 
Postanowienia niniejszego porozumienia nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do 
obniżenia poziomu wymagań w dziedzinie jakości życia w pracy już obowiązujących na mocy 
przepisów krajowych, europejskich i/lub lokalnych układów zbiorowych. 
 
 
ARTYKUŁ 7: WEJŚCIE W ŻYCIE I OKRES OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA 
 
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem podpisania. 
 
Zostaje ono zawarte na czas nieokreślony. 
 
 
ARTYKUŁ 8: MONITOROWANIE POROZUMIENIA 
 
Za monitorowanie niniejszego porozumienia odpowiada komisja złożona z 15 członków, 
która spotyka się raz do roku. W miarę możliwości, skład komisji określa się zgodnie z 
zasadą zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet. 
 
W razie skargi (na przykład, w sprawie naruszenia porozumienia i zasad jego stosowania), 
jeżeli lokalny proces dyskusji nie pozwoli na znalezienie rozwiązania, skargę należy 
przekazać do Federacji europejskich wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, które 
jej dotyczą. Delegacja federacji europejskich spotka się następnie z dyrekcją w celu 
przeanalizowania skargi i określenia działań właściwych dla usunięcia naruszenia. 
Członków komisji wyznaczają europejskie federacje związkowe – sygnatariusze niniejszego 
porozumienia, na propozycję organizacji związkowych z poszczególnych krajów. 
 
 
ARTYKUŁ 9: INTERPRETACJA I ZMIANY POROZUMIENIA 
 
Zważywszy, iż niniejsze porozumienie zostanie przetłumaczone na wszystkie języki zakresu 
stosowania porozumienia. 
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Postanawia się, że jedyną wiążącą strony sygnatariuszy jest wersja sporządzona w języku 
francuskim (wersja podpisana). 
 
Wątpliwości na tle interpretacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez komisję 
monitorującą porozumienie, o której jest mowa w artykule 8. 
 
Strony sygnatariusze mogą zmienić niniejsze porozumienie pod warunkiem dotrzymania 
trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, w drodze zaproszenia specjalnego zespołu 
negocjacyjnego wyznaczonego przez europejskie federacje związkowe – sygnatariuszy 
porozumienia. 
 
 
ARTYKUŁ 10: ZŁOŻENIE POROZUMIENIA 
 
Niniejsze porozumienie zostanie złożone w Regionalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw, 
Konkurencji, Konsumentów, Pracy i Zatrudnienia (DIRECCTE), właściwej ze względu na 
siedzibę GDF SUEZ SA. 
 
Ponadto, jeden egzemplarz zostanie złożony w kancelarii Sądu Pracy właściwego ze 
względu na siedzibę GDF SUEZ SA. 
 
 
Dnia XX/XX/2014 
 
W imieniu GDF SUEZ SA i jego spółek zależnych spełniających warunki określone w 
artykule 1 Porozumienia: 
 
Prezes: 
 

 
 
 
 
 
 
Gérard MESTRALLET 

 
 
 
oraz w imieniu dwóch europejskich federacji związkowych, należycie upoważnionych 
przez ich członków: 
 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
NAZWISKO Imię 

IndustriAll Europe 
 
 
 
 
 
 
NAZWISKO Imię 

 
 
 
Następujące osoby zostały powołane w skład Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego i 
uczestniczyły w spotkaniach negocjacyjnych: 
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Niemcy: Herbert FRISCHMANN 
Belgia: Wilfried GEMELS, Marc ROEDOLF, Peter VANAUTRIJVE  
Hiszpania: José Luis ARRUFAT 
Francja: Nelly CHARRIAT, Isabelle HERCHEN, Yves LEDOUX, Didier MICHEL, Marie-
Hélène NOTIS, Arnauld PRIGENT, Jacky ROUCHOUSE, Thomas CLAIN 
Węgry: Sandor DARU 
Włochy: Antonino MEZZAPELLE 
Norwegia: Gunn Heidi JENTOFT  
Polska: Leszek KASINSKI 
Rumunia: Daniel GLEVAN 
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ZAŁĄCZNIK 1: POMOC W ZAKRESIE SAMODIAGNOZY 

 

 
Przemyślenia metodologiczne 
 
Niniejszy dokument zawiera wskazówki przydatne przy prowadzeniu diagnozy, które 
wielodyscyplinarny zespół, (o którym jest mowa w artykule 4) może, ale nie musi, 
wykorzystać. 
 
 
Wielodyscyplinarny zespół musi w pierwszej kolejności dobrze zrozumieć porozumienie i 
uzgodnić cele działania. Członkowie zespołu powinni przyjąć wspólnie metodę pracy (wkład 
poszczególnych osób, harmonogram prac, tryb podejmowania decyzji, treść 
przekazywanych zespołowi informacji...). 
  
Od strony metodologicznej, jednostka wybiera taki tryb przeprowadzenia diagnozy, który jest 
według niej najlepiej dostosowany do jej uwarunkowań i dotychczasowych działań. 
Jednostka czuwa nad możliwie najszerszym wykorzystaniem dla potrzeb diagnozy 
zgromadzonych dotychczas informacji i wyników badań, w szczególności tych, które 
odzwierciedlają bezpośrednie oczekiwania pracowników.  
 
W dalszej kolejności, wielodyscyplinarny zespół analizuje dostępne dane i identyfikuje atuty 
oraz aspekty wymagające poprawy w każdym z sześciu obszarów tematycznych 
wskazanych w porozumieniu. Następnie tworzy się plan działań, który określa jedno lub kilka 
działań priorytetowych da każdego obszaru tematycznego. 
 
W zidentyfikowaniu działań priorytetowych może pomóc wielodyscyplinarnemu zespołowi 
siatka analizy pozwalająca ocenić działania w dwóch wymiarach: łatwość wdrożenia i 
wywierane skutki. Siatka analizy pozwoli zatem wybrać pomysły łatwe w realizacji, a 
równocześnie wywierające największe skutki. 
 
 
Uwagi na temat treści diagnozy 
 
Diagnoza musi obejmować przegląd sytuacji w każdym z sześciu obszarów tematycznych. 
 

1. Ogólna organizacja przedsiębiorstwa 

W tym obszarze tematycznym chodzi o stwierdzenie, czy pracownik ma dostęp do informacji 
na temat strategii, celów, organizacji, trybu sterowania i procesów Koncernu, Branży, 
Jednostki Biznesowej lub danej jednostki organizacyjnej. 
 
I tak, diagnoza może polegać przykładowo na sprawdzeniu, czy jednostka posiada schematy 
organizacyjne lub dokumenty prezentujące zadania jej wewnętrznych działów / 
departamentów. Należy także upewnić się, że stworzono procedury i opisy procesów 
operacyjnych. Informacje, o których mowa, mogą ewentualnie mieć postać artykułów 
zamieszczanych w wewnętrznych gazetkach lub w pismach informacyjnych 
rozpowszechnianych wśród pracowników jednostki. 
 
Przykłady: 
Czy oddali Państwo do dyspozycji pracowników schematy organizacyjne i informacje na 
temat ogólnych zasad działania przedsiębiorstwa? 



Projekt na 07/10/2014 po czwartym zebraniu negocjacyjnym 

 

9 

 
Czy Państwa bezpośredni przełożony pracuje w tym samym miejscu, co Państwo? Jeżeli 
nie, jak często spotykają się  z nim Państwo w ciągu roku?  
 
Czy są Państwo systematycznie informowani o aktualnościach waszej jednostki na 
zebraniach informacyjnych lub w oparciu o określone nośniki informacji? O projektach, 
celach? 
 
Czy istnieje procedura zarządzania ryzykiem, szczególnie w odniesieniu do poważnych 
wydarzeń, jak wypadki śmiertelne, samobójstwa, przypadki molestowania, agresji, wypalenia 
zawodowego...? 
… 
 

2. Treść i warunki pracy 

W tym obszarze tematycznym chodzi o ocenę stopnia zrozumienia i oczekiwań pracowników 
co do ich zadań, działań, a także warunków, w jakich je wykonują: warunków materialnych 
czy też psychologicznych. 
 
Przykłady: 
Czy wszyscy pracownicy odbywają coroczne indywidualne spotkanie (określenie zadań, 
celów i środków)? 
 
Czy część pracowników jest zmuszona wykonywać pracę w warunkach narażających na 
oddziaływanie czynników potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia (substancje chemiczne, 
pyły, hałas...)? 
 
Czy prace wykonywane przez niektórych pracowników wymagają wymuszonej i niewygodnej 
pozycji ciała? Czy przemyślano i wprowadzono odpowiednie środki zaradcze? 
 
Czy pracownicy mogą wypowiadać się na temat organizowania powierzanych im prac? 
 
Czy pracownicy stykający się często z klientami zostali odpowiednio przeszkoleni? 
 
Czy pracownicy mają do dyspozycji środki umożliwiające faktycznie wykonywanie 
powierzonych im prac (dostosowanie obowiązków zawodowych i środków działania)? 
… 
 

3. Stosunki międzyludzkie i zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne 

W tym obszarze tematycznym celem diagnozy jest upewnienie się o istnieniu dialogu 
społecznego w obrębie jednostki. Chodzi także o sprawdzenie, czy pracownicy mają prawo 
głosu i czy są uznawani. 
 
Przykłady: 
Czy prowadzi się systematyczne spotkania pracowników z menedżerem / bezpośrednim 
przełożonym (spotkania zespołu, spotkania indywidualne) dla potrzeb określenia celów, 
oceny stopnia zaawansowania działań w toku i określenia niezbędnych środków (szkolenia, 
praktyki zawodowe...), szczególnie w sytuacji, kiedy przełożony i jego zespół pracują w 
różnych miejscach? 
 
Czy istnieją procedury wdrażania do pracy nowych pracowników dla ułatwienia im objęcia 
stanowiska? 
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Czy czują się Państwo współodpowiedzialni za dobre samopoczucie kolegów / 
współpracowników / podwykonawców? 
 
Czy dobór podwykonawców powinien być przedmiotem analizy uwzględniającej 
postępowanie tych przedsiębiorstw wobec ich pracowników?   
 
Czy proponuje się szkolenia/uwrażliwienie na problematykę zarządzania zespołem? 
 
Czy w Państwa jednostce zachęca się do współpracy i wymiany poglądów między 
poszczególny zespołami? Czy w Państwa jednostce przychylnie traktuje się pracowników 
oraz, w szczególności, czy przyznaje im się prawo do błędów? 
 
Czy jednostka stara się organizować nieformalne, koleżeńskie spotkania? 
… 
 

4. Przekształcenia i wprowadzanie zmian 

W tym obszarze tematycznym przedmiotem oceny są mechanizmy rozpowszechniania 
informacji, komunikacji lub nawet szkoleń stosowane przy okazji zmian organizacji lub 
wdrażania nowych metod pracy (zmiana narzędzi pracy...). 
 
Przykłady: 
Jeżeli Państwa jednostka przechodziła lub przechodzi zmiany organizacyjne / zmiany metod 
pracy, w jaki sposób informowano / informuje się pracowników o takim projekcie i jego 
etapach? W jakim trybie pracownicy mogą dyskutować na temat projektów tego typu? 
 
Czy w sytuacji wprowadzania zmian stosuje się systemowo rozwiązania umożliwiające 
zbieranie opinii i wspieranie / pomoc na rzecz pracowników (poprzez szkolenia, 
systematyczne informowanie, monitoring...)? 
 
Czy mają Państwo możliwość wypowiadania się na temat organizacji pracy/reorganizacji ?  
… 
 

5. Możliwości samorealizacji i rozwoju zawodowego 

Ten wymiar pozwala zidentyfikować lub wzmocnić rozwiązania w zakresie uznawania i 
podnoszenia kompetencji pracowników. 
 
Przykłady: 
Czy w Państwa jednostce / Jednostce Biznesowej istnieje system publikowania ofert pracy? 
 
Czy systematycznie organizuje się indywidualne spotkania pracowników z ich przełożonym 
w celu przedyskutowania potrzeb w zakresie wsparcia, życzeń / potrzeb co do awansu 
zawodowego i wynagrodzenia? 
 
Czy pracownicy otrzymują wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę? 
 

6. Godzenie życia zawodowego i życia prywatnego 

W tym obszarze tematycznym analizuje się w szczególności rozkład godzin pracy i godzin 
zebrań. Można także ocenić dostęp do usług w miejscu pracy (żłobki…). 
 
Przykłady: 
Czy Państwa jednostka zapewnia pracownikom dodatkowe usługi w miejscu pracy (żłobek, 
organizacja dojazdów, uprawianie sportu, sklepiki zakładowe...)? 
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Czy istnieje Karta określająca zasady organizowania zebrań i korzystania z narzędzi 
informatycznych, w tym w szczególności z poczty elektronicznej? 
 
Czy pracownicy muszą systematycznie pracować w godzinach nadliczbowych? 
Czy stosuje się elastyczne godziny pracy? 
 
Czy przy organizacji pracy pod uwagę bierze się obowiązki rodzinne i indywidualne życzenia 
pracowników? 
 
W jakim stopniu Państwa przedsiębiorstwo bierze pod uwagę problemy związane z 
dojazdami do pracy (czas dojazdów, delegacje służbowe,…)? 
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ZAŁĄCZNIK 2 : PRZYKŁADY WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH PRZY DIAGNOZIE 

 

 
 
 
Dla potrzeb przeprowadzenia diagnozy, wielodyscyplinarny zespół identyfikuje właściwe 
wskaźniki: 
 

- wskaźniki istniejące, stosowane już w raportach społecznych (a nie finansowych), 

w tym w dziedzinie BHP, 

 

- wskaźniki, jakie należy wprowadzić dla potrzeb diagnozy, pod warunkiem, że są one 

łatwo dostępne. 

 
Przykłady wskaźników, jakie można stosować w fazie diagnozy: 
 
Ogólna organizacja przedsiębiorstwa 
Istnienie narzędzi komunikowania się w jednostce: liczba zebrań, liczba wydawanych 
nośników informacji 
… 
 
Treść i warunki pracy 
Wskaźnik opłaconych godzin nadliczbowych / godzin przepracowanych 
Absencja pracownicza 
Wskaźnik wypadków przy pracy 
Liczba osób narażonych w sposób częstotliwy lub systematyczny na hałas (>80 decybeli) 
… 
 
Stosunki międzyludzkie i zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne 
Liczba zebrań z przedstawicielami pracowników 
Prowadzenie corocznych indywidualnych spotkań z pracownikami 
… 
 
Przekształcenia i wprowadzanie zmian 
Prowadzenie działań komunikacyjnych wobec pracowników (dokumenty lub zebrania) w 
przypadku wdrażania projektów zmian organizacji 
Liczba zebrań informacyjnych poświęconych projektom zmian 
… 
 
Możliwości samorealizacji i rozwoju zawodowego 
Liczba pracowników awansowanych w ciągu roku 
Wskaźnik przeszkolonych pracowników 
Istnienie nośnika informacji na temat wewnętrznych ofert pracy 
… 
 
Godzenie życia zawodowego i życia prywatnego 
Istnienie Karty na temat czasu pracy 
Możliwości korzystania przez pracowników z usług dodatkowych w miejscu pracy 
Możliwości przejścia na elastyczny czas pracy 
… 


