
1 
 

 

 

 

 

Profil firmy 

Norlandia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy raport został opublikowany w ramach projektu: „Tworzenie sieci firm i europejskich rad 

zakładowych (ang. EWC) w służbie zdrowia i opiece społecznej II”, koordynowanego przez 

Europejską Federację Związków Zawodowych Służb Publicznych EPSU 

 

Inga Pavlovaite i Pablo Sanz de Miguel 

 

Styczeń 2022 r. 

 

Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 

 



2 
 

 

 

 

 

Wstęp ...................................................................................................................................................... 2 

1. Analiza firmy ................................................................................................................................... 3 

1.1. Struktura firmy ....................................................................................................................... 3 

1.2. Udział własnościowy w spółce ............................................................................................... 5 

1.3. Sytuacja finansowa Spółki ..................................................................................................... 5 

1.4. Strategia spółki ....................................................................................................................... 7 

1.5. Pracownicy.............................................................................................................................. 8 

2. Uregulowania prawne .................................................................................................................... 9 

3. Warunki pracy .................................................................................................................................. 11 

3.1 Kluczowe obawy pracowników ................................................................................................. 11 

3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................................................................................... 14 

3.3 Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników ..................................................................... 16 

4. Stosunki pracy .................................................................................................................................. 18 

4.1. Uzwiązkowienie......................................................................................................................... 18 

4.2 Negocjacje zbiorowe, dialog społeczny, informowanie i konsultacje oraz spory zbiorowe .... 19 

5. Wnioski ......................................................................................................................................... 23 

Dalsze źródła informacji ........................................................................................................................ 24 

 

Wstęp 

Niniejszy raport podsumowuje kluczowe dane dotyczące prywatnego dostawcy usług opieki 
społecznej Norlandia. Raport opiera się na analizie źródeł wtórnych, ankiecie internetowej 
przeprowadzonej wśród pracowników i przedstawicieli związków zawodowych oraz wywiadach z 
funkcjonariuszami związków zawodowych w trzech krajach nordyckich, w których Norlandia prowadzi 
działalność (Norwegia, Finlandia, Szwecja).  

Badanie wśród pracowników i przedstawicieli związków zawodowych zostało przeprowadzone w 
oddziałach Norlandii w Norwegii, Szwecji i Finlandii na przełomie 2020 i 2021 roku. W sumie 
otrzymano 55 odpowiedzi – 11 z Finlandii, 20 z Norwegii (gdzie firma ma najwięcej oddziałów) i 24 ze 
Szwecji. Jest to więc badanie orientacyjne i nie może być uznane za statystycznie reprezentatywne dla 
całej sytuacji pracowniczej i poglądów pracowników w Norlandii. Ponadto nie udało się nawiązać 
pełnej współpracy ze związkowcami w oddziałach Norlandii w Polsce, Holandii czy Niemczech, choć 
kraje te odpowiadają za jedynie niewielką część działalności firmy.  

W pierwszej części raportu przedstawiono ogólny opis Norlandii, analizując strukturę firmy, majątek, 
sytuację finansową i strategię. W drugiej części opisano wzorce stosunków przemysłowych w 
przedsiębiorstwie, a w trzeciej części przeanalizowano główne problemy i wyzwania w zakresie 
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warunków pracy w oparciu o wyniki ankiety i wywiadów. Na koniec raportu zaprezentowano kilka 
wniosków. 

1. Analiza firmy 

1.1. Struktura firmy  

Norlandię założono w latach 90. i po kilku transformacjach firma ewoluowała w Grupę NHC, która 
została utworzona w 2016 roku.1 Dlatego też istnieje potrzeba rozróżnienia między Norlandią a całą 
grupą NHC.2  

Grupa NHC jest międzynarodową firmą europejską z siedzibą główną w Oslo, w Norwegii, działającą 
również w Szwecji, Finlandii, Holandii, Niemczech i Polsce. Tożsamość, zarządzanie i majątek Grupy są 
zasadniczo norweskie, a spółka jest własnością dwóch braci, Kristiana i Rogera Adolfsenów, którzy nią 
zarządzają. 

Grupa NHC zapewnia stacjonarną i niemieszkalną opiekę społeczną, taką jak domy opieki, opiekę 
zdrowotną, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przedszkola, usługi integracyjne dla migrantów 
i osób ubiegających się o azyl oraz usługi indywidualne i rodzinne.  

 

Firmy należące to Grupy to: Norlandia, Norlandia Preschools, Aberia Healthcare i Hero. 

Norlandia Preschools3 prowadzi ponad 60 przedszkoli w Norwegii4. W 2014 roku otrzymały certyfikat 
ISO i rozwijają się jako lokalne centra zintegrowane z lokalnymi społecznościami.  

Aberia Healthcare5 działa w sektorze zdrowia, opieki i opieki nad dziećmi w Norwegii i Szwecji. Usługi 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin świadczone są w imieniu sektora publicznego. Aberia 
rozpoczęła działalność w 2002 roku w Norwegii i obecnie zatrudnia około 600 pracowników.  

HERO6 specjalizuje się w usługach skierowanych do uchodźców i imigrantów w krajach nordyckich i 
Niemczech oraz oferuje: ośrodki dla uchodźców, usługi tłumaczeniowe, przedszkola oraz szkolenia i 
edukację.  

Norlandia świadczy usługi opieki społecznej różnego rodzaju, prowadzi działalność w przedszkolach, 
hotelach dla pacjentów, domach opieki, opiece domowej i klinikach medycznych.  

Lista placówek prowadzonych przez Grupę znajduje się poniżej. Najwięcej podmiotów znajduje się w 
Norwegii i Szwecji, mniej w Finlandii (45) i Polsce (23). W Norwegii firma oferuje pełen zakres usług, 
natomiast w Szwecji i Finlandii obejmuje on głównie przedszkola i opiekę nad dziećmi. Usługi 
integracyjne świadczone są również w Niemczech, natomiast przedszkola stanowią główny przedmiot 
działalności w Polsce i Holandii.  
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 Wykres 1 – Liczba obiektów firmy  

 

Źródło: Raport roczny Grupy NHC, str. 7. Dostęp 4 maja 2021 r.  

PRZEDSZKOLA Spółka prowadzi przedszkola w Norwegii (prowadzone przez spółkę Norlandia 

Preschools, będącą częścią Grupy NHC) oraz w Holandii i Polsce, przy czym Norlandia prowadzi 

wyłącznie przedszkola, z nielicznymi innymi usługami dodatkowymi.  

HOTELE DLA PACJENTÓW Norlandia prowadzi cztery hotele dla pacjentów7, dwa w Norwegii i po jednym 

w Szwecji i Finlandii.8 Hotele są budowane w pobliżu dużych szpitali i mają podpisane umowy ze 

szpitalami, przy których się znajdują. Hotele są otwarte dla wszystkich, nastawione są jednak na 

obsługę gości i rodzin pacjentów oraz samych pacjentów, którzy nie muszą wtedy przebywać na 

oddziałach szpitalnych. Wynika to z faktu, że pacjenci, którzy są samodzielni, nie muszą przebywać 

na oddziale szpitalnym, dzięki czemu zwalniają się miejsca w szpitalu, a mimo to mają dostęp do 

zaplecza medycznego i rehabilitacyjnego. Według słów samej Norlandii „Hotele dla pacjentów są 
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efektywne kosztowo dla szpitala i społeczeństwa, a także poprawiają doświadczenia pacjentów 

związane z leczeniem”. 

DOMY OPIEKI W Norwegii są cztery domy opieki9 dla osób starszych, a w Szwecji 11. Domy opieki w 

Norwegii znajdują się w obszarze metropolitalnym Oslo, podczas gdy te w Szwecji są rozmieszczone 

na terenie całego kraju, w tym w obszarze metropolitalnym Sztokholmu, w środkowej i południowej 

Szwecji.  

USŁUGI DOMOWE10 obejmują opiekę pielęgniarską w domu, opiekę domową (pomoc praktyczną) oraz 

„BPA” (asystencję osobistą dla osób niepełnosprawnych11). W Norwegii ten typ usług oferowany jest 

w trzech miastach – Oslo, Akershus i Bergen. Tutaj Norlandia jest jednym z największych prywatnych 

dostawców usług opiekuńczych. System opieki w Norwegii działa w ten sposób, że jeśli dana osoba 

otrzymała od gminy decyzję o potrzebie opieki, może wybrać Norlandia Home Services jako 

usługodawcę zgodnie z zasadą wolnego wyboru użytkownika, a następnie jest to finansowane przez 

gminę.  

Norlandia oferuje również szereg dodatkowych usług, takich jak odwiedziny przyjaciela czy prywatna 
fizjoterapia. Usługi te są opłacane przez użytkowników z ich własnej kieszeni. 

1.2. Udział własnościowy w spółce  

Norlandia i Grupa NHC są prywatną własnością dwóch norweskich braci, Kristiana i Rogera 
Adolfsenów, którzy najpierw działali w branży hotelarskiej, a i Norlandię założyli w 1997 roku. Zdarzało 
się, że do firmy wnoszono kapitał zewnętrzny (patrz poniżej), ale w 2020 roku dwaj bracia na powrót 
stali się jedynymi właścicielami firmy. Są aktywnie zaangażowani w prowadzenie NHC i Norlandii – 
obaj zasiadają w zarządzie Grupy, a Kristian Adolfsen jest prezesem zarządu. 

1.3. Sytuacja finansowa Spółki 

W 2020 r. Grupa NHC zatrudniała 9711 pracowników, co czyni ją jednym z największych dostawców 
usług opiekuńczych w Europie Północnej. Z jej usług skorzystało ponad 24 000 osób w 492 placówkach 
w sześciu krajach. Norwegia nadal generuje prawie połowę przychodów firmy, ale strategia 
dywersyfikacji na inne kraje oznacza, że pozostałe pięć krajów przynosi obecnie ponad 50% 
przychodów, z czego największy udział ma Szwecja (40% całości). Około 80% całkowitych przychodów 
generują przedszkola (50%) i placówki opiekuńcze (29%). Pozostałe segmenty były mniej istotne. 
Usługi zarządzania nieruchomościami odpowiadały za 2% przychodów.  

Wykres 2: Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy, 2020 
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Źródło: Raport roczny Grupy NHC 2020.  

W sprawozdaniu rocznym za rok 2020 stwierdzono, że „Sytuacja finansowa Grupy jest dobra”. Roczne 
przychody wzrosły o około 7%, z 5046,6 mln NOK w 2019 r. do 5390  mln NOK w 2020 r., a zyski 
operacyjne znacznie wzrosły do 268,8 mln NOK z 122,6 mln NOK w 2019 r. Wzrost ten wynikał głównie 
z międzynarodowej ekspansji w sektorze przedszkoli. W konsekwencji wynik finansowy netto po 
opodatkowaniu wzrósł z -63,8 mln NOK w 2019 r. do -15,5 mln NOK w 2020 r. Z dniem 1 stycznia 2019 
r. przyjęto MSSF-16 (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Przyjęcie tego 
rozwiązania miało negatywny wpływ na zysk przed opodatkowaniem, który w 2020 r. wyniósł -97,8 
mln NOK.  

Wykres 3: Kluczowe dane finansowe Grupy 2015–2020 

NHC 2015–2020 

  

Źródło:  Raporty roczne Grupy NHC 2015–2020  
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1.4. Strategia spółki 

Firma działa od ponad 20 lat głównie jako prywatne, rodzinne przedsiębiorstwo. W latach 2007–2011 
firma private equity, FSN Capital, posiadała 45% udziałów w spółce, ale wycofała się z niej w 2011 roku. 
Od tego czasu akcje firmy są w całości w posiadaniu dwóch pierwotnych założycieli. Grupa NHC jest 
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo, gdzie składa regularne kwartalne i roczne 
raporty finansowe.12 

Norwegia pozostaje głównym miejscem działalności spółki, ale od 2014 r. spółka co roku przejmuje 
nową lokalną firmę. Na razie nic nie wskazuje na to, aby firma planowała ekspansję poza Europę.  

Wykres 4:  Najważniejsze daty i wydarzenia w historii Norlandii  

Data Rozwój Znaczenie  

1997 Założenie Norlandia Care jako spółki 
wydzielonej z Norlandia Hotels & 
Resorts. 

Rozpoczęcie świadczenia usług 
opiekuńczych  

2007 Nordycka firma private equity FSN 
Capital przejmuje 45% udziałów w 
Norlandia Care 

Wprowadzenie zewnętrznej prywatnej 
spółki kapitałowej ma na celu 
zapewnienie kapitału na rozszerzenie 
działalności.  

2008 Założenie spółki ACEA Holding w celu 
prowadzenia przedszkoli 

Rozpoczęcie świadczenia usług w 
sektorze edukacji przedszkolnej  

2010 Założenie Aberia Healthcare Rozpoczęcie świadczenia usług w 
sektorze zdrowia 

2011 FSN Capital wychodzi z Norlandia Care, 
a w wyniku połączenia Norlandia Care 
i ACEA Holding powstaje Norlandia 
Care Group (NCG)  

Kapitał zewnętrzny zostaje wycofany z 
Norlandii, a dwaj pierwotni właściciele 
odzyskują pełną własność spółki.  
Połączenie segmentów usług 
opiekuńczych i edukacji przedszkolnej 
w jeden podmiot prawny 

2014 Obaj właściciele przejmują od ISS (w 
Niemczech) większościowy pakiet 
udziałów w firmie HERO świadczącej 
usługi integracyjne 

Przejęcie spółki HERO, uruchomienie 
nowego segmentu usług 
integracyjnych  

2015 Przejęcie Kosmo, głównego 
szwedzkiego operatora opieki nad 
osobami starszymi oraz firmy 
przedszkolnej Kidsa 

Ekspansja na rynek szwedzki poprzez 
przejęcie lokalnych firm i dalszy rozwój 
usług w sektorze edukacji 
przedszkolnej  

2016/2017 Kristian i Roger Adolfsen nabywają 
wszystkie udziały mniejszościowe w 
NCG, Hero, Aberia i Kidsa i łączą je, 
tworząc Grupę NHC 

Obecna forma prawna – Grupa NHC – 
powstała w wyniku połączenia 
wszystkich dotychczasowych marek.  

2018 Właściciele przejmują szwedzkiego 
operatora opieki zdrowotnej 
Frösunda.  
Chociaż Frösunda nie jest częścią NHC, 
współpraca między tymi dwoma 
firmami rozwija się. 

Dalsza ekspansja spółki na rynku 
szwedzkim  

2019 NH Europe została założona jako 
spółka joint venture (JV), w której NHC 
posiada 49% udziałów, a Hospitality 
Invest 51%. NH Europe jest zarządzana 

Dalsza ekspansja na rynkach edukacji 
przedszkolnej w Holandii, Finlandii i 
Szwecji  
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przez NHC i przejęła kilka sieci 
przedszkoli w Holandii, Finlandii, 
Polsce i Szwecji. 

2020 i 
przyszłość  

W 2021 r. planowane jest znaczące 
refinansowanie – brak dalszych 
szczegółów 

 
 

Źródło: Raport roczny Grupy NHC 2020.

Historia rozwoju spółki pokazuje główny model biznesowy, którego istotą jest wykorzystanie mocnych 
stron z różnych segmentów w celu połączenia usług i wiedzy specjalistycznej. W szczególności: 

• W ramach działalności związanej z opieką nad osobami starszymi i hotelami dla pacjentów 
firma od samego początku, czyli od 1997 roku, starała się łączyć doświadczenia z obu obszarów 
działalności. W opiece nad seniorami stosowano standardy usług hotelowych; natomiast w 
działalności hotelarskiej oferowano zindywidualizowane usługi medyczne i opiekuńcze, 
świadczone pierwotnie w domach opieki.  

• Działalność w sektorze edukacji przedszkolnej uzupełnia te dwa obszary o umiejętności 
pedagogiczne i wiedzę z zakresu systematycznego planowania działań. Oczekuje się, że 
przedszkola będą czerpać inspirację z doświadczeń w zakresie opieki i usług w całej grupie. 

Innym kluczowym podejściem była dywersyfikacja działalności w różnych segmentach opieki i w 
różnych krajach. Wiązało się to z rozwojem międzynarodowym – ponad 50% przychodów pochodzi 
obecnie spoza Norwegii – oraz z rozwojem w różnych sektorach, tak aby na przykład wyzwania w 
jednym segmencie (np. spadek liczby osób ubiegających się o azyl w usługach integracyjnych) mogły 
zostać zrównoważone przez wzrost przychodów w innych segmentach, takich jak przedszkola. 

Firma promuje się również jako „innowator w dziedzinie opieki społecznej”, mając na celu 
opracowanie nowych rozwiązań w zakresie opieki oraz zaspokojenie istniejących i pojawiających się 
potrzeb społecznych. Przykładem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych; 
prowadzenie programu – Welfare 2.0 – dla nowo powstających przedsiębiorstw w dziedzinie pomocy 
społecznej; utworzenie Rady Innowacji, gdzie zgłaszane i omawiane są pomysły; rozwinięcie 
„Koncepcji pokoleniowej”, aby zintegrować doświadczenia z pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami 
starszymi; dodatkowo nowe metody pracy zostały wdrożone szybko podczas pierwszej fali Covid-19, 
w tym zdigitalizowane spotkania i szkolenia, transmisje na żywo z przedszkoli i materiały do nauki na 
odległość. 

1.5. Pracownicy 

W 2020 roku firma zatrudniała około 9700 pracowników w sześciu krajach. Najwięcej pracowników 
(dane z 2019 r.) zatrudnionych było w segmencie przedszkolnym13, w tym 3627 w Norwegii i Szwecji 
oraz 1267 w przedszkolach za granicą. W sekcji opiekuńczej zatrudnionych było 3176 osób, a w sekcji 
indywidualnej i rodzinnej 1147 osób. 

Firma prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska w Norwegii, Szwecji i Holandii. Wskazuje to na 
rozwój firmy, ale może być również oznaką dużej rotacji pracowników ze względu na warunki pracy. 
W tym przypadku interesujące byłyby bardziej szczegółowe dane z działu kadr.  

Jeśli chodzi o parytet płci, dostępne są jedynie dane dotyczące wyższych stanowisk kierowniczych, na 
których kobiety zajmowały trzy z ośmiu stanowisk dyrektorów generalnych; osiem z 12 stanowisk 
krajowych dyrektorów naczelnych; oraz 14 z 32 stanowisk menedżerskich w zarządzie grupy.  

Firma zobowiązała się do poszanowania i promowania interesów swoich pracowników poprzez 
oświadczenie opublikowane na swojej stronie internetowej, które brzmi: „Mamy ambitne cele 
dotyczące zwiększania zadowolenia pracowników z pracy, przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby 
branych zwolnień lekarskich i wskaźnika rotacji pracowników. Mamy jasną politykę personalną i 
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rozbudowany kodeks etyczny, który jest powszechnie znany i akceptowany przez wszystkich w 
Norlandii”. 

Firma poczyniła również inwestycje w procedury zarządzania jakością. W 2011 roku wdrożyła system 
Total Quality Management w swoich domach opieki i hotelach dla pacjentów, a obecnie stosuje go 
również w swoich przedszkolach. W 2014 roku wszystkie trzy segmenty biznesowe w Norwegii 
otrzymały certyfikaty ISO. 

2. Uregulowania prawne  

Sektor edukacji przedszkolnej  

We wszystkich trzech krajach nordyckich władze lokalne ponoszą główną odpowiedzialność za sektor 

edukacji przedszkolnej, w ramach ustalonych na szczeblu krajowym ram programu nauczania, treści, 

zadań i struktury opłat. Popularność prywatnych przedszkoli różni się w poszczególnych krajach 

nordyckich. W Szwecji i Finlandii odsetek dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli wynosi 

20%, w porównaniu do prawie 50% w Norwegii. 

W  Norwegii14 wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (ECEC) nie jest obowiązkowa, ale dzieci mają 

prawo do miejsca w publicznie dotowanym przedszkolu od pierwszego roku życia. Dzieci mogą 

uczęszczać do przedszkoli do szóstego roku życia, kiedy to rozpoczynają naukę w szkole 

podstawowej. Gminy są odpowiedzialne za przydzielenie miejsca rodzicom i zapewnienie 

wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach, aby sprostać zapotrzebowaniu. Przedszkola podlegają 

ogólnej odpowiedzialności Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, a za rozwój przedszkoli 

odpowiada jeden z jego departamentów – Norweski Dyrektoriat ds. Edukacji i Szkoleń. Krajowy Plan 

Ramowy dla Przedszkoli określa treści i zadania w całym systemie przedszkolnym, zarówno 

publicznym, jak i prywatnym. Przedszkola prywatne otrzymują takie samo dofinansowanie z tej 

samej gminy, co przedszkola publiczne. 

W Szwecji15 dzieci mają prawo do publicznie dotowanej opieki ECEC od pierwszego roku życia, a od 

trzeciego roku życia mają prawo do bezpłatnej opieki przez co najmniej 15 godzin tygodniowo. 

Większość dzieci (80%), zapisywana jest do przedszkoli miejskich (9813 przedszkoli miejskich w roku 

2016/17), a pozostałe 20% do przedszkoli prowadzonych samodzielnie (2708 przedszkoli 2016/17). 

W Szwecji większość graczy to małe firmy – dziewięć na dziesięć podmiotów posiada i prowadzi tylko 

jednooddziałowe przedszkola. Mniej niż 1% wszystkich podmiotów prowadzi 10 lub więcej 

przedszkoli (jak np. Norlandia).  

W Finlandii wszystkie dzieci w wieku szkolnym są uprawnione do korzystania z ECEC w pełnym 

wymiarze godzin w ośrodku ECEC lub w rodzinnych placówkach opieki dziennej. Gminy mają 

ustawowy obowiązek zapewnienia usług ECEC zgodnie z lokalnymi potrzebami, a większość dzieci 

jest zapisywana do miejskich ośrodków ECEC. Rodziny płacą od 0 EUR do 288 EUR za całodzienną 

opiekę, w zależności od wielkości rodziny i jej dochodów.  W przedszkolach prywatnych opłaty za 

ECEC są zazwyczaj wyższe. Do takich prywatnych placówek uczęszcza około 18% dzieci.  

Sektor opieki  

W Norwegii za usługi opiekuńcze odpowiedzialne są gminy16, przy czym państwo ustala standardy, 

przepisy i wytyczne, a także publikuje zalecenia i monitoruje ich przestrzeganie. Poszczególne gminy 

działają zgodnie z krajowymi wytycznymi, jednak ich podejście do nich oraz priorytety mogą się 

różnić. Usługi opiekuńcze w Norwegii skierowane są do całej populacji powyżej 18. roku życia, a nie 

tylko do osób starszych. Kontraktowanie usług podmiotom komercyjnym, takim jak Norlandia, jest 

kontrowersyjne i znacznie bardziej powszechne w sektorze opieki nad dziećmi i usług przedszkolnych 

niż w sektorze opieki.  
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Główną odpowiedzialność za nadzór nad usługami medycznymi i opiekuńczymi ponosi Norweska 

Rada ds. Nadzoru nad Zdrowiem. Biura Gubernatora Hrabstwa nadzorują usługi na swoim terenie i 

rozpatrują skargi użytkowników, którzy uważają, że oferowane usługi komunalne są 

niewystarczające. Ponadto istnieje zestaw krajowych wskaźników jakości, który został ostatnio 

znacznie rozszerzony, a także rzecznik praw pacjentów i użytkowników. W ostatnich latach rząd 

publikował coroczne raporty zatytułowane „Jakość i bezpieczeństwo dla pacjentów”. 

W Finlandii opieka społeczna i zdrowotna są w dużym stopniu zintegrowane. System opieki w 

Finlandii ma charakter mieszany, łączący świadczenia publiczne, prywatne i indywidualne.17 

Większość usług społecznych jest świadczona przez gminy, a szacuje się, że 50–60% pracowników 

tego sektora pracuje dla pracodawców publicznych, chociaż udział sektora prywatnego wciąż rośnie. 

Gminy mogą same świadczyć usługi w naturze lub kupować je od innych gmin lub od prywatnych 

usługodawców. Dlatego większość kosztów prywatnych usługodawców jest pokrywana również 

przez gminy, które mogą również przyznawać osobom starszym bony na zakup usług u prywatnych 

usługodawców.  

Finlandia planuje obecnie restrukturyzację większości krajowych systemów i przepisów dotyczących 

usług socjalnych i opieki zdrowotnej, co może zwiększyć rolę prywatnych przedsiębiorstw, takich jak 

Norlandia. Trwająca reforma SOTE (reforma społeczna i opieki zdrowotnej) jest największą 

restrukturyzacją usług społecznych i opieki zdrowotnej, jaką kiedykolwiek przeprowadziła Finlandia. 

Propozycja rządu obejmuje wprowadzenie nowych samorządów regionalnych jako nowego szczebla 

administracji oraz zasadę „wolności wyboru”, umożliwiającą pacjentom wybór między publicznymi a 

prywatnymi usługodawcami. 

W Szwecji gminy są prawnie lub umownie odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, osobami starszymi 

i niepełnosprawnymi oraz świadczenie pozostałego zakresu usług społecznych. Usługi są świadczone 

głównie przez sektor publiczny, ale w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła liczba firm prywatnych. Od czasu 

napływu osób ubiegających się o azyl w 2015 roku, sektor usług z zakresu opieki społecznej został 

zdominowany przez wiele nowych firm prywatnych. Osiemdziesiąt dwa procent domów opieki dla 

dzieci i młodzieży należy do firm prywatnych. 

3. Wzorce stosunków przemysłowych: zróżnicowane praktyki różnych instytucji w zakresie 

rokowań zbiorowych 

W krajach nordyckich istnieje dość dobrze ugruntowana struktura negocjacji zbiorowych18 z wysokim 

odsetkiem osób należących do związków zawodowych.  

W  Norwegii, w sektorach opieki społecznej i edukacji przedszkolnej, podobnie jak w większości 

obszarów gospodarki, istnieje dwupoziomowy system negocjacji. Negocjacje płacowe na poziomie 

przedsiębiorstwa odbywają się po negocjacjach na centralnym poziomie branżowym. Umowy 

zbiorowe ustanawiają ramy dla czasu pracy, ale umowy zakładowe są również ważne, jeśli chodzi o 

ustalenia dotyczące czasu pracy i harmonogramu na poziomie zakładu dla pracowników pracujących 

poza „normalnym” dniem pracy (w nietypowych godzinach pracy). W przypadku sektorów opieki 

społecznej i edukacji przedszkolnej odbywają się sektorowe negocjacje zbiorowe na poziomie 

krajowym, a następnie z udziałem związków zawodowych ma miejsce dialog społeczny oraz 

spotkania informacyjne i konsultacje.  

W Szwecji istnieją sektorowe układy zbiorowe na poziomie krajowym, branżowym, regulujące 

ogólne zatrudnienie i warunki pracy. Największy układ zbiorowy w sektorze opieki społecznej 

zawarty jest pomiędzy związkiem zawodowym Kommunal a Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz 

Lokalnych i Regionów. Istnieją również trzy inne duże umowy i trzy mniejsze umowy. Ponieważ w 
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tym sektorze działa obecnie wiele firm prywatnych, związkom zawodowym trudniej jest organizować 

siłę roboczą, chociaż liczba związków zawodowych w sektorze prywatnym jest nadal dość wysoka.  

W Finlandii opieka społeczna i zdrowotna są w dużym stopniu zintegrowane. Istnieją sektorowe 

negocjacje zbiorowe na szczeblu krajowym oraz dobrze rozwinięte struktury dialogu społecznego. W 

Finlandii prywatny sektor opieki społecznej jest objęty specjalną umową dotyczącą usług 

społecznych, która obejmuje również organizacje niebędące sygnatariuszami, zaspokajając potrzeby 

80–90% sektora. Norlandia jest również objęta tą umową. 

3. Warunki pracy 

Aby zbadać warunki pracy w firmie, w trakcie projektu przeprowadzono ankietę wśród pracowników 
firmy i przedstawicieli związków zawodowych. Ocena kluczowych wzorców dotyczących warunków 
pracy przez pracowników firmy jest spójna we wszystkich trzech krajach nordyckich.  

3.1 Kluczowe obawy pracowników  

Główne obawy pracowników dotyczą wynagrodzeń, które są poniżej średniej. Główne obawy 
wyrażane przez większość pracowników objętych badaniem dotyczyły niezadowalającego poziomu 
wynagrodzeń, presji czasowej związanej z wykonywaniem zadań w odpowiednim tempie oraz braku 
wystarczającej liczby pracowników w zakładzie, w którym pracują. Większość pracowników wyraziła 
również obawy dotyczące braku szkoleń umożliwiających im właściwe wykonywanie pracy oraz braku 
dobrych perspektyw rozwoju kariery. Warunki pracy w firmie oceniono na poniżej średniej w 
porównaniu z innymi podobnymi firmami – szczególnie w zakresie wynagrodzeń. Znaczna liczba 
pracowników biorących udział w badaniu stwierdziła, że w ciągu ostatniego roku firma wprowadziła 
środki oszczędnościowe. Ta sama informacja została powtórzona w wywiadach ze związkami 
zawodowymi – szczególnie w kwestii płac. Firma wprowadziła również środki oszczędnościowe, aby 
utrzymać konkurencyjną przewagę.   

Jak pokazano w Tabeli 1, główne obawy wyrażone przez większość pracowników w badaniu19 dotyczą 
niezadowalającego poziomu wynagrodzeń, presji czasowej związanej z wykonywaniem zadań w 
odpowiednim tempie oraz braku wystarczającej liczby pracowników w zakładzie, w którym pracują. 
Większość pracowników wyraziła również obawy dotyczące braku szkoleń umożliwiających im 
właściwe wykonywanie pracy oraz braku dobrych perspektyw rozwoju kariery. Jednocześnie jednak 
większość pracowników biorących udział w badaniu wskazywała na pozytywne aspekty posiadania 
sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska pracy, a także na wpływ, który mają na ustalanie swojego 
czasu pracy. Poglądy personelu były zbliżone we wszystkich krajach objętych badaniem.  

Tabela 1: Co sądzisz o poniższych stwierdzeniach? 

 Zdecydowanie 
się zgadzam 

Zgadzam 
się 

Nie 
mam 
zdania 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Wynagrodzenie, które 
otrzymujesz w swojej obecnej 
pracy, pozwala ci na 
utrzymanie dobrego 
standardu życia.  

2 4 2 12 6 

Masz wystarczająco dużo 
czasu, aby wykonać swoją 
pracę w odpowiednim tempie.  

2 4 4 12 5 

W twojej placówce 
zatrudniona jest 
wystarczająca liczba 

2 7 2 13 4 
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pracowników służby 
zdrowia/opieki medycznej.  

Twój czas pracy jest ustalany 
po co najmniej częściowej 
konsultacji z tobą.  

2 6 9 10 1 

Zostałeś(-aś) wystarczająco 
przeszkolony(-a), aby 
prawidłowo wykonywać swoją 
pracę (np. odbywasz 
regularne sesje szkoleniowe, 
twoje potrzeby szkoleniowe 
są omawiane co roku).  

3 8 3 10 4 

W twojej obecnej pracy masz 
dobre perspektywy rozwoju 
swojej kariery. 

2 5 7 11 3 

Twoja obecna praca zapewnia 
ci uczciwe i bezpieczne 
środowisko pracy.  

4 9 6 7 1 

Pytanie skierowane wyłącznie do pracowników (liczba otrzymanych odpowiedzi: 28). Wszystkie 

badane kraje. Liczby odnoszą się do liczby respondentów, którzy wybrali daną opcję odpowiedzi.  

Jak pokazano w Tabeli 2, większość pracowników objętych badaniem wyraziła potrzebę dalszego 

szkolenia, aby dobrze radzić sobie ze swoimi obowiązkami. Jeśli chodzi o posiadanie zbyt wysokich lub 

zbyt niskich kwalifikacji w stosunku do wykonywanych obowiązków, opinie są podzielone. Część 

pracowników sądzi, że posiadają umiejętności odpowiadające ich obowiązkom, a część uważa, że są 

przekwalifikowani względem tego, czego oczekuje się od nich w pracy. Ponadto tylko mniejszość 

wskazała, że szkolenie poprawiło ich perspektywy na przyszłe zatrudnienie lub że poprawiło sposób 

ich pracy.  

Tabela 2: Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje twoje wykształcenie i umiejętności w 

kontekście wykonywanej przez ciebie pracy? 

Stwierdzenie Łącznie Norwegia Szwecja Finlandia 

Potrzebuję dalszego szkolenia, aby dobrze radzić sobie z moimi 

obowiązkami. 15 
1 3 11 

Moje obecne umiejętności dobrze korespondują z moimi 

obowiązkami. 16 
9 5 2 

Posiadam umiejętności pozwalające mi radzić sobie z bardziej 

wymagającymi obowiązkami. 10 
6 3 1 

Czuję, że moje perspektywy na przyszłe zatrudnienie są lepsze po 

szkoleniu odbytym w tym miejscu pracy. 8 
0 2 6 

Szkolenie, które odbyłem w tym miejscu pracy, pomogło mi poprawić 

sposób, w jaki pracuję. 3 
1 2 0 

Czuję, że wykonuję swoją pracę w bezpieczniejszy sposób dzięki 

szkoleniom odbytym w tym miejscu pracy. 0 
0 0 0 

W moim miejscu pracy nie zorganizowano dla mnie żadnych szkoleń. 3 1 2 0 
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Odpowiedzi razem 55 18 17 20 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników. Można było zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź.  

Warunki pracy w przedsiębiorstwie uznaje się za poniżej średniej w porównaniu z podobnymi 
przedsiębiorstwami w sektorze prywatnym w krajach, w których przedsiębiorstwo prowadzi 
działalność (por. Tabela 3). Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do płac, gdzie większość 
respondentów zauważyła, że płace są poniżej średniej w branży. Również inne aspekty warunków 
pracy uznano za poniżej średniej – takie jak fizyczne dostosowanie miejsca pracy, wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, dostęp do szkoleń i ich organizacja, poziom zatrudnienia 
lub wdrażanie norm jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo zatrudnienia było 
jedynym obszarem, w którym odnotowano sytuację bardziej pozytywną, niż średnia ocena w branży.  

Tabela 3: Czy warunki pracy w twojej firmie są powyżej czy poniżej średniej w porównaniu z 
podobnymi firmami w twoim kraju:  

Tematy 

Powyżej 

średniej 

Poniżej 

średniej 

Nie 

wiem 
Łącznie  

      
   

Płace 4 19 12 35 

korzystanie z TIK i prawo do prywatności (tablety, 

urządzenia przenośne TIK itp.) 
5 17 11 33 

Fizyczne dostosowania w zakresie środowiska pracy 9 16 8 33 

Dostęp do szkoleń i ich prowadzenie 8 15 11 34 

Środki mające na celu zapewnienie równego 

traktowania i braku dyskryminacji 
7 15 12 34 

Liczba pracowników 10 15 7 32 

Wdrażanie standardów jakości 9 14 10 33 

Standardy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 7 14 10 31 

Kategorie zawodowe 9 13 12 34 

Czas pracy 8 13 11 32 

Równowaga między życiem zawodowym a 

prywatnym i elastyczność czasu pracy 
4 11 12 27 

Awans 5 11 16 32 

Bezpieczeństwo pracy 15 11 7 33 

Intensywność pracy 8 7 15 30 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników. 
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Jak wynika z tabeli 4, znaczna liczba pracowników biorących udział w badaniu poinformowała, że w 
poprzednim roku firma wprowadziła działania mające na celu obniżenie kosztów. Zgłosili to przede 
wszystkim pracownicy z Norwegii i Finlandii, w nieco mniejszym stopniu personel ze Szwecji.  

Tabela 4: Czy w ciągu ostatniego roku podjęto jakieś działania w celu redukcji kosztów?  

  Łącznie Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak  16 7 0 9 

Nie 4 1 1 2 

Nie wiem 7 3 0 4 

Pytanie do pracowników 

3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wyniki ankiety wskazują na znaczny zakres problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy 
w firmie – około połowa respondentów stwierdziła, że oni sami lub ich współpracownicy doświadczyli 
takich problemów w poprzednim roku. Najważniejsze obawy dotyczyły zagrożeń fizycznych, takich jak 
podnoszenie lub przenoszenie osób lub ciężkich ładunków oraz zwiększone ryzyko poślizgnięć, 
potknięć i upadków. Personel sądzi, że wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem nie zostało dobrze 
rozwiązanych przez przedsiębiorstwo, chociaż większość pracowników stwierdziła, że są dobrze lub 
bardzo dobrze poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.  

Wyniki ankiety wskazują na znaczny zakres problemów związanych z bezpieczeństwem w firmie (por. 
tabela 5). Około połowa pracowników biorących udział w badaniu stwierdziła, że w ciągu ostatniego 
roku oni sami lub ich koledzy doświadczyli problemów związanych z bezpieczeństwem, co jest 
tendencją spójną we wszystkich krajach (mniej problemów zgłoszono w Finlandii). Oprócz tego 
związkowcy zgłosili szereg wypadków i chorób zawodowych w ciągu ostatnich 5 lat w 
przedsiębiorstwie, z podobną tendencją we wszystkich trzech krajach.   

Respondenci z Norwegii wskazali, że w ciągu ostatnich pięciu lat miało miejsce średnio do 10 
wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Porównywalne liczby w Szwecji wynosiły od 1 do 20, 
a w Finlandii od 1 do 15. 

Tabela 5: Czy w ciągu ostatniego roku ty lub twoi współpracownicy doświadczyliście jakichkolwiek 
problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy? 

 Łącznie Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak 15 8 4 3 

Nie 10 1 1 8 

Nie wiem 6 2 0 4 

 

Ankietowani wskazali również najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w 

miejscu pracy (por. Tabela 6). Na uwagę zasługuje fakt, że wiele kwestii, na które zwrócono uwagę w 

ankiecie, zostało podkreślonych jako ważne dla firmy, a jedynym wyjątkiem jest obawa przed utratą 

pracy, która nie została uznana za ważną. W pozostałych przypadkach najważniejsze obawy związane 

z bezpieczeństwem dotyczyły zagrożeń fizycznych, takich jak podnoszenie lub przenoszenie osób lub 

ciężkich ładunków oraz zwiększone ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków. Wśród problemów 

psychologicznych najważniejsze okazały się presja czasu oraz słaba komunikacja i współpraca.  

Jeśli chodzi o zagrożenia fizyczne, większość respondentów zwróciła uwagę na brak ergonomii w 

miejscu pracy, powtarzające się ruchy rąk i ramion oraz męczące i bolesne pozycje. W odniesieniu do 
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aspektów niefizycznych znaczna liczba respondentów badania wskazała na problem długich i 

nieregularnych godzin pracy, podleganie niedopuszczalnym zachowaniom, takim jak mobbing lub 

molestowanie, oraz konieczność radzenia sobie z trudnymi klientami. Wzorce zgłaszanych problemów 

były podobne we wszystkich krajach.  

Tabela 6:  Jakie są twoim zdaniem najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem i higieną 

pracy w twoim miejscu pracy? Kraje nordyckie  

 Bardzo 
ważne 

Ważne Nie 
mam 
zdania 

Nieważne  W ogóle 
nieważne  

Podnoszenie lub przenoszenie 
osób lub ciężkich ładunków 

8 23 11 1 0 

Zwiększone ryzyko poślizgnięć, 
potknięć i upadków 

7 18 13 4 1 

Presja czasu 5 20 12 1 0 

Słaba komunikacja lub 
współpraca w twoim miejscu 
pracy 

6 16 12 2 4 

Brak ergonomicznej organizacji 
miejsc pracy  

3 18 15 3 2 

Długie lub nieregularne godziny 
pracy 

6 14 12 6 4 

Powtarzające się ruchy ręki lub 
ramienia 

4 14 9 6 4 

Męczące lub bolesne pozycje 5 14 11 4 1 

Podleganie niedopuszczalnym 
zachowaniom, takim jak 
nękanie lub molestowanie  

12 7 17 6 1 

Konieczność radzenia sobie z 
trudnymi klientami, pacjentami, 
itp. 

5 13 16 4 3 

Strach przed utratą pracy 1 6 15 7 7 

Inne 
 

2 2 1 2 2 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników. 

Respondentów zapytano również o to, jak dobrze firma radzi sobie z najważniejszymi problemami 
związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach pracy (patrz tabela 7). Około jedna trzecia 
respondentów nie miała zdania na temat reakcji firmy na tego typu problemy. U pozostałych osób 
przeważa pogląd, że spośród najważniejszych kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
tylko dwoma zarządzano dobrze lub bardzo dobrze. Dotyczy to problemu złej komunikacji i współpracy 
na stanowiskach pracy oraz podnoszenia lub przenoszenia osób lub ciężkich ładunków. Pozostałe dwa 
problemy o kluczowym znaczeniu (patrz tabela 6), czyli zwiększone ryzyko poślizgnięć, potknięć i 
upadków oraz presja czasu, nie są według respondentów dobrze rozwiązywane przez spółkę. 
Podsumowując, reakcja firmy na główne problemy związane z bezpieczeństwem pozostawia znaczne 
pole do poprawy. Zgłoszone wzorce były podobne we wszystkich krajach.  

Tabela 7:  W jakim stopniu według ciebie są rozwiązywane najważniejsze problemy związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy w twojej firmie? 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Nie mam 
zdania 

Źle  Bardzo 
źle  

Łącznie  
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Strach przed utratą pracy 2 20 16 10 5 53 

Słaba komunikacja lub 
współpraca w twoim miejscu 
pracy 

1 19 17 8 3 

48 

Podnoszenie lub przenoszenie 
osób lub ciężkich ładunków 

2 15 16 8 3 
44 

Podleganie niedopuszczalnym 
zachowaniom, takim jak 
nękanie lub molestowanie  

5 8 19 6 4 

42 

Powtarzające się ruchy ręki lub 
ramienia 

0 11 18 8 5 
42 

Zwiększone ryzyko poślizgnięć, 
potknięć i upadków 

2 9 21 7 3 
42 

Presja czasu 0 9 22 7 3 41 

Konieczność radzenia sobie z 
trudnymi klientami, pacjentami, 
itp. 

4 7 19 4 3 

37 

Brak ergonomicznej organizacji 
miejsc pracy  

2 6 15 11 5 
39 

Długie lub nieregularne godziny 
pracy 

2 6 14 12 3 
37 

Męczące lub bolesne pozycje 1 6 20 8 5 40 

Inne problemy 2 2 1 2 2 9 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników. 

Pracownicy biorący udział w badaniu stwierdzili, że są dobrze lub bardzo dobrze poinformowani, jeśli 
chodzi o zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (por. Tabela 8). Takiej odpowiedzi 
udzieliła większość pracowników we wszystkich trzech krajach objętych badaniem.  

Tabela 8: Jak dobrze jesteś swoim zdaniem poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy? Kraje nordyckie  

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Nie 
mam 
zdania 

Źle  Bardzo 
źle  

Łącznie  

Norwegia 2 1 1 1 1 6 

Szwecja 5 4 0 0 2 11 

Finlandia 0 9 4 3 0 16 

Łącznie 7 14 5 4 3 33 

Pytanie do pracowników. 

3.3 Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników 

Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników Norlandii był podobny we wszystkich krajach nordyckich. 
Najczęściej zgłaszana przez ankietowanych kwestia dotyczyła zwiększonego wyposażenia w środki 
ochrony osobistej oraz nowych protokołów bezpieczeństwa i higieny. Respondenci nie zauważyli 
jednak znaczącego wpływu na intensywność pracy, zwiększoną liczbę godzin pracy czy liczbę 
personelu. Ocena jakości reakcji firmy na kryzys COVID-19 była zróżnicowana, przy czym ponad 40% 
respondentów uznało reakcję firmy za odpowiednią lub więcej niż odpowiednią, a duża część 
respondentów nie miała zdania na ten temat. Ogółem rzecz ujmując, działania firmy były 
konsultowane ze związkami zawodowymi. 

Pandemia COVID-19 miała wpływ na miejsca pracy w firmie (por. Tabela 9). Najczęściej wskazywane 
efekty działań dotyczyły zwiększonego wyposażenia w środki ochrony osobistej oraz nowych 
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protokołów bezpieczeństwa i higieny. Respondenci badania nie wspominali za to o wpływie pandemii 
na intensywność pracy, zwiększoną liczbę godzin pracy lub liczbę pracowników. Sytuacja ta była 
bardzo podobna we wszystkich trzech objętych badaniem krajach. 

Tabela 9: Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na twoje warunki pracy?  

  Łączni
e 

Norwegi
a 

Szwecj
a 

Finlandi
a 

Zwiększone zaopatrzenie w środki ochrony osobistej 30 2 8 20 

Nowe procedury bezpieczeństwa i higieny 29 5 6 18 

Zwiększona aktywność 5 2 1 2 

Wprowadzenie skróconego czasu pracy 5 2 0 3 

Dodatkowe godziny pracy i nadgodziny 8 2 6 0 

Zwiększona liczba pracowników 3 0 2 1 

Inne  1 1     

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników. 

Opinie na temat jakości reakcji przedsiębiorstwa na kryzys COVID-19 są zróżnicowane (por. Tabela 10). 

Z jednej strony, tylko niewielka liczba respondentów ankiety uznała reakcję spółki za nieodpowiednią. 

Ponad 40% respondentów uznało, że reakcja firmy była odpowiednia lub więcej niż odpowiednia. Z 

drugiej strony, duża liczba respondentów nie miała zdania na ten temat.  

Tabela 10: Czy twoim zdaniem firma odpowiednio zareagowała na kryzys COVID-19, aby zapewnić 

wsparcie pracownikom takim jak ty?  

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Więcej niż odpowiednio  10 2 6 2 

Odpowiednio  10 3 2 5 

Nie mam zdania  15 8 2 5 

Nieodpowiednio  5 1 0 4 

Bardzo nieodpowiednio  7 0 6 1 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników. 

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie, czy związek zawodowy był zaangażowany wraz 
z pracodawcą w opracowanie działań spółki w reakcji na pandemię COVID-19 (por. Tabela 11). Jedna 
trzecia respondentów potwierdziła, że taka współpraca miała miejsce, z czego połowa wskazała na 
brak zaangażowania związków zawodowych, a pozostałe osoby nie posiadały wiedzy na ten temat.  

Tabela 11: Czy twój związek zawodowy / komitet pracowniczy negocjował z pracodawcą reakcję 
firmy na kryzys COVID-19? 

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak  14 5 1 8 

Nie 20 8 5 7 

Nie wiem 11 5 5 1 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników (n=45).  
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4. Stosunki pracy 

4.1. Uzwiązkowienie  

Respondenci badania wskazali na wysoki poziom obecności związków zawodowych i uzwiązkowienia 

w zakładach pracy. Poziom uzwiązkowienia był nieco niższy w Finlandii (około 20%–50%) w 

porównaniu do 50%–100% w Norwegii i dwóch trzecich do 100% w Szwecji. Ponadto, liczba 

członków związków zawodowych była różna w poszczególnych zakładach pracy, co odzwierciedlało 

również ich wielkość. Liczba ta mieściła się w przedziale od 1 do 230 członków związków 

zawodowych w jednym zakładzie pracy. Error! Bookmark not defined. 

Blisko 60% respondentów wskazało, że w firmie odbywają się regularne spotkania lub podejmowane 

są inne działania, dzięki którym pracownicy mogą wyrazić swoje opinie na temat tego, co dzieje się w 

firmie (por. Tabela 12). Podobnych odpowiedzi udzielili respondenci z innych krajów objętych 

badaniem, przy czym odsetek miejsc pracy, w których odbywają się regularne spotkania, był 

szczególnie wysoki w Szwecji.  

 

Tabela 12: Czy firma organizuje regularne spotkania lub podejmuje inne działania, dzięki którym 

pracownicy mogą wyrazić swoje opinie na temat tego, co dzieje się w firmie?  

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak 31 12 8 11 

Nie 15 5 1 9 

Nie wiem 7 2 2 3 

Łącznie  54 19 11 24 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników.  
 
Podobnie, prawie 60% respondentów wskazało, że w firmie działa aktywny związek zawodowy, rada 

pracownicza lub podobny organ reprezentujący pracowników (por. Tabela 13). Podobnych 

odpowiedzi udzielili respondenci z innych krajów objętych badaniem, przy czym odsetek miejsc pracy, 

w których obecne są związki zawodowe, był szczególnie wysoki w Szwecji. 

Tabela 13: Czy w twojej firmie działa aktywnie związek zawodowy, rada pracownicza lub inny organ 

reprezentujący interesy pracowników przedsiębiorstwa?  

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak 30 14 5 11 

Nie 9 1 1 7 

Nie wiem 15 4 5 6 

Odpowiedzi 

razem 
54 19 11 24 

Pytanie zarówno do związkowców, jak i pracowników.  
 

_Toc93936137
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Około połowa respondentów badania stwierdziła, że w zakładach pracy w firmie działa kilka 

aktywnych związków zawodowych (por. Tabela 14). Z kolei około połowa respondentów stwierdziła, 

że tak nie jest, szczególnie w Norwegii.  

Tabela 14: Czy w twoim miejscu pracy działania aktywnie jakieś związki zawodowe?   

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak 13 7 3 3 

Nie 11 0 7 4 

Odpowiedzi 

razem 
24 7 10 7 

Pytanie do związkowców.  

4.2 Negocjacje zbiorowe, dialog społeczny, informowanie i konsultacje oraz spory zbiorowe  

Negocjacje zbiorowe w Norlandii w całym regionie nordyckim odbywają się na poziomie sektorowym, 
a związki zawodowe negocjują bardzo podobne kwestie. Większość respondentów badania i 
rozmówców stwierdziła, że w ich zakładach pracy są wdrożone formalne procedury przeprowadzania 
negocjacji zbiorowych. Negocjacje zbiorowe odbywają się w cyklu rocznym, ale także wieloletnim, a 
ich głównymi tematami są płace i warunki pracy.  

Większość respondentów badania i wszyscy partnerzy wywiadów stwierdzili, że związki zawodowe 
mają realny wpływ na zabezpieczanie swoich głównych żądań w negocjacjach zbiorowych. Większość 
stwierdziła również, że znaczenie konsultacji ze związkami zawodowymi nie zmieniło się w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Tylko niewielka część respondentów badania wskazała, że kierownictwo wspiera 
pracę związku i konsultacje z pracownikami – wywiady pokazują niuanse tej sprawy: sytuacja różni się 
w zależności od kraju, większe wsparcie ze strony zarządu firmy zaobserwowano w Norwegii, a 
mniejsze w Finlandii.  

Ogólnie rzecz biorąc, większość respondentów badania potwierdziła znaczący wpływ związku 
zawodowego lub organu konsultacyjnego na wynagrodzenia i warunki pracy w firmie (por. Tabela 16). 
Zgłosiło to 21 z 29 respondentów odpowiadających na to pytanie, a szczególnie często zgłaszano to w 
Norwegii i Finlandii.  

Tabela 16: Jak duży jest twoim zdaniem wpływ związku zawodowego lub ciała doradczego na 
wynagrodzenia i warunki pracy w firmie? 

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Znaczący 21 11  0 10 

Nie mam zdania  5 1 1 3 

Nieistotny  3  0  0 3 

Łącznie  29 12 1 16 

Pytanie do związkowców 

Tabela 17: Czy uważasz, że kierownictwo wspiera pracę związku i konsultacje z pracownikami? 
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  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak 6 4 1 1 

Nie 12 3  0 9 

Nie wiem  11 5  0 6 

Odpowiedzi razem 29 12 1 16 

Pytanie do związkowców. 

Jednak tylko niewielka część respondentów badania wskazała, że kierownictwo wspiera pracę związku 

i konsultacje z pracownikami (patrz tabela 17). Około połowa respondentów uważała, że tak nie jest, 

a jedna trzecia respondentów nie znała odpowiedzi na to pytanie. Rozkład odpowiedzi był podobny 

we wszystkich trzech krajach.  

Ten silny wpływ związków zawodowych na określanie warunków pracy w przedsiębiorstwie jest 

również odnotowywany w odniesieniu do różnych aspektów warunków pracy, które są określane z 

udziałem związków zawodowych (patrz tabela 18). Ponadto, różne aspekty warunków pracy są 

określane zarówno przez krajowe mechanizmy płacowe, jak i ustalenia specyficzne dla danego 

przedsiębiorstwa.  

Tabela 18: W jaki sposób ustalane są warunki pracy? 

Tematy 

Krajowe 

mechanizmy 

ustalania 

wynagrodzeń 

Ustalenia 

specyficzne 

dla firmy 

z udziałem 

związków 

zawodowych 

bez udziału 

związków 

zawodowych 

 
Płace 8 5 9 3  

Czas pracy 4 7 8 0  

Intensywność pracy 2 7 2 1  

Fizyczne dostosowania w zakresie 

środowiska pracy 
2 5 9 1  

Równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym i 

elastyczność czasu pracy 

2 5 6 1  

Kategorie zawodowe 7 5 3 2  

korzystanie z TIK i prawo do 

prywatności (tablety, urządzenia 

przenośne TIK itp.) 

4 5 3 3  

Dostęp do szkoleń i ich 

prowadzenie 
3 8 7 3  
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Środki mające na celu 

zapewnienie równego 

traktowania i braku dyskryminacji 

2 5 3 1  

Awans 2 6 1 1  

Bezpieczeństwo pracy 5 3 6 3  

Wdrażanie standardów jakości 3 7 1 1  

Standardy w zakresie zdrowia i 

bezpieczeństwa 
3 4 5 3  

Liczba pracowników 6 5 5 1  

Pytanie do związkowców. W tym pytaniu można było wybrać więcej, niż jedną odpowiedź.  

Większość respondentów badania stwierdziła, że w ich miejscach pracy istnieje formalny mechanizm 

rokowań zbiorowych z udziałem związków zawodowych (por. Tabele 19 i 20). We wszystkich krajach 

istnieje jakiś rodzaj rokowań zbiorowych, które odbywają się co roku, ale na poziomie sektorowym 

istnieją również umowy dwuletnie i dłuższe. Wynegocjowane umowy zbiorowe i ich wyniki dotyczą 

wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.  

Tabela 19: Czy w twoim miejscu pracy istnieje formalny mechanizm rokowań zbiorowych?  

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak  23 5 7 11 

Nie 0 0 0 0 

Nie wiem 9 1 3 5 

Łącznie 32 6 10 16 

Pytanie do związkowców. 

 

Tabela 20: Jeśli tak, czy twój związek zawodowy bierze udział w takich negocjacjach?  

  Łącznie  Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak  20 4 6 10 

Nie 3 1 1 1 

Pytanie do związkowców. 

Oprócz formalnych negocjacji, kierownictwo informuje związki zawodowe i prowadzi z nimi 

konsultacje na temat warunków pracy lub kwestii związanych z zatrudnieniem (por. Tabela 21). 

Większość respondentów badania stwierdziła również, że znaczenie konsultacji ze związkami 

zawodowymi pozostało na tym samym poziomie na przestrzeni ostatnich pięciu lat (por. Tabela 22). 

Rozkład odpowiedzi był podobny we wszystkich trzech krajach.  
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Tabela 21: Czy kierownictwo, oprócz formalnych negocjacji, informowało twój związek zawodowy 

lub konsultowało z nim sprawy dotyczące warunków pracy lub kwestii związanych z zatrudnieniem 

– na przykład poprzez radę pracowniczą? 

  Łącznie Norwegia Szwecja Finlandia 

Tak  23 5 7 11 

Nie 0 0 0 0 

Nie wiem 0 0 0 0 

 

Tabela 22: Czy znaczenie konsultacji ze związkami zawodowymi w tej firmie 

wzrosło/zmalało/pozostało na tym samym poziomie w ciągu ostatnich 5 lat? 

  Łącznie Norwegia Szwecja Finlandia 

Wzrosło 4 1 0 3 

Zmalało 8 2 2 4 

Nie zmieniło się  21 2 8 11 

Główne kwestie objęte negocjacjami zbiorowymi dotyczą wynagrodzeń i warunków pracy (por. Tabela 
23). Inne często poruszane tematy to normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskaźniki 
zatrudnienia. Z kolei tematy, które są najrzadziej poruszane, to wdrażanie standardów jakości, 
kategorie zawodowe oraz korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i prawa do 
prywatności. Rozkład odpowiedzi był podobny we wszystkich trzech krajach.  

Tabela 23: Jakie warunki zatrudnienia i pracy są zazwyczaj objęte negocjacjami zbiorowymi?  

Tematy Łącznie Norwegia  Szwecja Finlandia 

Czas pracy 20 6 5 9 

Płace 16 3 5 8 

Standardy BHP 14 3 4 7 

Liczba personelu 11 2 3 6 

Dostęp do szkoleń i ich prowadzenie 10 4 2 4 

Bezpieczeństwo pracy  10 1 4 5 

Fizyczne dostosowania w zakresie środowiska 
pracy 

9 
3 2 4 

Środki mające na celu zapewnienie równego 
traktowania i braku dyskryminacji 

8 
3 1 4 

Intensywność pracy  6 2 1 3 

Awans 6 2 1 3 

Równowaga między życiem zawodowym a 
prywatnym i elastyczność czasu pracy 

5 
1 2 2 

Wdrażanie standardów jakości  6 0 2 4 

Kategorie zawodowe 5 1 2 2 

Inne  3 0 1 2 

Korzystanie z TIK i prawo do prywatności 
(tablety, urządzenia przenośne TIK itp.) 

2 
0 2 0 

Pytanie do pracowników i związkowców.  
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Bardzo niewielki odsetek respondentów badania zgłosił występowanie protestów w firmie (w tym 
akcji protestacyjnych, strajków, protestów lub innych form) (por. Tabela 24). Większość respondentów 
nie zgłosiła takich form protestu, a rozkład odpowiedzi był podobny we wszystkich trzech krajach.  

Tabela 24: Czy w ciągu ostatnich 5 lat w tej firmie miały miejsce akcje protestacyjne, strajki, 
protesty lub inne formy wyrażania niezadowolenia?   

  Łącznie Norwegia Szwecja Francja 

Tak  5 2 1 2 

Nie 22 2 7 13 

Nie wiem 6 3 3 0 

Łącznie 33 7 11 15 

Pytanie do pracowników.  

5. Wnioski  

Główne obawy wyrażane przez większość pracowników objętych badaniem dotyczyły 
niezadowalającego poziomu wynagrodzeń, presji czasowej związanej z wykonywaniem zadań w 
odpowiednim tempie oraz braków kadrowych. Większość pracowników wyraziła również obawy 
dotyczące braku szkoleń umożliwiających im właściwe wykonywanie pracy oraz dobrych perspektyw 
rozwoju zawodowego. Warunki pracy w firmie są uważane za poniżej średniej w porównaniu z 
podobnymi podmiotami – szczególnie w zakresie wynagrodzeń. Znaczna liczba pracowników objętych 
badaniem stwierdziła, że w ostatnim roku przedsiębiorstwo wprowadziło środki oszczędnościowe w 
celu zwiększenia konkurencyjności. Odbiło się to echem w wywiadach z przedstawicielami związków 
zawodowych – zwłaszcza w kwestii obaw o płace.  

Wyniki ankiety wskazują na znaczne problemy z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie – około 
połowa pracowników stwierdziła, że oni lub ich koledzy doświadczyli problemów w poprzednim roku. 
Najważniejsze obawy dotyczyły zagrożeń fizycznych, takich jak podnoszenie lub przenoszenie osób lub 
ciężkich ładunków oraz zwiększone ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków. Personel sądzi, że wiele 
kwestii związanych z bezpieczeństwem nie zostało dobrze rozwiązanych przez przedsiębiorstwo, 
chociaż większość pracowników stwierdziła, że są dobrze lub bardzo dobrze poinformowani o 
zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.  

Pandemia COVID-19 wpłynęła na pracowników Norlandii we wszystkich krajach nordyckich w podobny 
sposób. Najczęściej wskazywane efekty działań dotyczyły zwiększonego wyposażenia w środki ochrony 
osobistej oraz nowych protokołów bezpieczeństwa i higieny. Respondenci badania nie zaobserwowali 
jednak wpływu pandemii na intensywność pracy, większą liczbę godzin pracy lub poziom zatrudnienia. 
Opinie na temat jakości reakcji przedsiębiorstwa na kryzys COVID-19 są zróżnicowane: Ponad 40% 
respondentów uznało reakcję spółki za odpowiednią lub więcej niż odpowiednią, a duży odsetek 
respondentów nie miał zdania na ten temat.  

Związki zawodowe są silnie obecne w spółce w krajach nordyckich, odgrywając aktywną rolę w firmie 
i prowadząc negocjacje w podobnych sprawach. Blisko 60% respondentów wskazało, że w firmie 
odbywają się regularne spotkania lub stosowane są inne metody, dzięki którym pracownicy mogą 
wyrazić swoje opinie na temat tego, co dzieje się w firmie. Większość respondentów wskazała, że 
większość pracowników jest członkami związków zawodowych, a wywiady potwierdziły wysoki poziom 
uzwiązkowienia – od dwóch trzecich do 80%.  

Jeśli chodzi o negocjacje zbiorowe, związki zawodowe negocjują w bardzo podobnych kwestiach. 
Istnieją branżowe mechanizmy negocjacji zbiorowych, których wyniki dotyczą Norlandii. Większość 
respondentów badania i rozmów z przedstawicielami związków zawodowych stwierdziła, że w ich 
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zakładach pracy istnieje formalny mechanizm negocjacji zbiorowych, odbywających się co roku, 
których głównymi tematami są płace i warunki pracy. Większość respondentów badania i wszyscy 
rozmówcy stwierdzili, że związek zawodowy lub ciało konsultacyjne ma znaczący wpływ na 
wynagrodzenia i warunki pracy w firmie. Większość respondentów badania stwierdziła również, że 
znaczenie konsultacji ze związkami zawodowymi nie zmieniło się w ciągu ostatnich pięciu lat. Tylko 
niewielka część respondentów badania wskazała, że kierownictwo wspiera pracę związku i konsultacje 
z pracownikami – wywiady pokazują niuanse tej sprawy: sytuacja różni się w zależności od kraju, 
większe wsparcie ze strony zarządu firmy zaobserwowano w Norwegii, a mniejsze w Finlandii.  

Fakt, że firma postrzega siebie jako innowatora w dziedzinie opieki społecznej (patrz 1.4, Strategia 
firmy) i może to być przydatne w kontekście argumentów dotyczących ustanowienia europejskiej rady 
pracowniczej, pokazując zaangażowanie firmy w innowacje również w odniesieniu do dobrobytu jej 
własnych pracowników.  

Dalsze źródła informacji 

Strona internetowa Grupy: https://nhcgroup.org/  

Strony internetowe czterech spółek: 

https://norlandia.no/en/om-oss  

http://norlandiabarnehagene.no/  

https://www.aberia.no/  

https://herogroup.no/  

Informacje finansowe Grupy: https://newsweb.oslobors.no/search?issuer=NHC:12562  

Raport roczny 2019: https://newsweb.oslobors.no/search?issuer=NHC:12562  

Raport roczny 2016: https://norlandia.se/sv/resources/nhc_ar2016.pdf  

Raport roczny 2014: : https://news.cision.com/norlandia-sverige/r/norlandia-care-group-has-

increased-turnover-by-61-,c2360511   

 

Związki zawodowe poproszone o udzielenie wywiadów: JHL, ERTO, TEHY, SUPER (Finlandia), 
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