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Wprowadzenie

Raport stanowi podsumowanie kluczowych wniosków z badań nad międzynarodowymi 
firmami świadczącymi usługi opieki Norlandia i Colisée przeprowadzanych w ramach 
projektu finansowanego przez Komisję Europejską pt. „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. 

Raport opiera się na analizie publicznie dostępnych informacji na temat dwóch wspomnianych 
firm oraz publikacjach dotyczących regulacji prawnych w sektorze i stosunków pracy w 
krajach europejskich, w których firmy te działają. Dodatkowo oprócz wywiadów z członkami 
rad zakładowych i działaczami związkowymi przeprowadzono również ankietę internetową, 
w której udział wzięli pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych i członkowie rad 
zakładowych. Głównym celem było przy tym zgromadzenie informacji o warunkach pracy w 
Norlandii i Colisée.

Kluczowe wnioski podsumowano poniżej. Dalsze informacje dostępne są w oddzielnych, 
pogłębionych raportach dotyczących każdej z firm. 

Colisée

Firmę Colisée założono w 1976 r. To podmiot międzynarodowy z siedzibą we Francji 
specjalizujący się w opiece nad osobami starszymi. W ostatnich latach nastąpił jej znaczący 
rozwój dzięki nabyciom we Francji, w Belgii, Hiszpanii, we Włoszech i w Chinach. Do 2021 r. 
grupa zatrudniała 19000 osób we Francji, w Belgii, we Włoszech i w Hiszpanii i stała się czwartym 
pod względem wielkości graczem w sektorze opieki nad osobami starszymi w Europie1.

W 2017 r. głównym udziałowcem grupy Colisée stała się spółka private equity IK Investment 
Partners, co odzwierciedlało trend polegający na tym, że fundusze inwestycyjne celowały 
w sektor opieki nad osobami starszymi2. Inwestora przyciągnął wzrost popytu wynikający z 
gwałtownego starzenia się populacji i zakres otwartości sektora na operatorów prywatnych. 
Firma IK wcześniej zainwestowała w kilku największych podmiotach w krajach nordyckich, 
świadczących usługi opieki nad osobami starszymi np. Attendo, ale zmieniła strategię w 2016 
r. prawdopodobnie w reakcji na debatę publiczną, zwłaszcza w Szwecji, w której domagano 
się większej kontroli państwa nad podmiotami prywatnymi świadczącymi usługi publiczne3.

Wsparcie ze strony IK pozwoliło Colisée na ekspansję międzynarodową dzięki nabyciu 
belgijskiej grupy Armonea (w tym La Saleta w Hiszpanii), hiszpańskich grup STS i Isenior we 

1 https://www.colisee-group.com/en/key-datas-and-concrete-actions/ 
2 https://www.knightfrank.com/research/european-healthcare-elderly-care-market-2020-6902.aspx 
3 https://www.reuters.com/article/sweden-privateequity-idUSL5N0MP3A020140404 

https://www.colisee-group.com/en/key-datas-and-concrete-actions/
https://www.knightfrank.com/research/european-healthcare-elderly-care-market-2020-6902.aspx
https://www.reuters.com/article/sweden-privateequity-idUSL5N0MP3A020140404
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Włoszech. W 2020 r. firma IK sprzedała swoje udziały Colisée szwedzkiej firmie private equity 
EQT Infrastructure4 z portfolio podmiotów na całym świecie, która łącznie notowała obroty 
przekraczające 27 mld EUR i zatrudniała ponad 159 000 pracowników. Jesienią 2020 r. podmiot 
ten pozostał udziałowcem większościowym Colisée5.

WARUNKI PRACY Pod koniec 2020 r. wśród pracowników i przedstawicieli związków 
zawodowych przeprowadzono ankietę. Rozmowy przeprowadzono również z przedstawicielami 
związków zawodowych i ich działaczami. Trudno jest porównać kluczowe wzorce warunków 
pracy ze względu na rozbieżność odpowiedzi w każdym z krajów biorących udział w ankiecie 
(25 w Hiszpanii, tylko dwie we Francji i po jednej we Włoszech i w Belgii).

Jeśli chodzi o warunki pracy, największe zastrzeżenia pracowników i członków rad zakładowych 
dotyczyły stawek wynagrodzenia (poniżej średniej krajowej / branżowej albo ocenione jako 
niskie względem rodzaju wymaganej pracy i wymaganych kwalifikacji), czasu pracy i jej 
natężenia.

Zidentyfikowano kilka problemów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Dotyczyły one 
zagrożeń psychospołecznych dotyczących presji czasowej, zbyt długiego czasu pracy, 
nieregularnych godzin pracy i obawy przed utratą zatrudnienia. Zidentyfikowano również 
problemy fizyczne: brak ergonomicznych stanowisk pracy, oddziaływanie powtarzalnych 
ruchów na organizm oraz przyjmowanie szkodliwych pozycji w czasie pracy. Pracownicy jako 
problem zgłaszali również konieczność kontaktów z trudnymi klientami, ale tu uwagi były 
mniej jednolite.

Zwiększyła się intensywność pracy w związku z pandemią COVID-19, co wiązało się z uwagami 
dotyczącymi dodatkowych godzin pracy i nadgodzin. Ogólnie wyniki ankiety sugerowały, że 
pracownicy uważają odpowiedź firmy na pandemię za adekwatną albo częściowo adekwatną. 
W Belgii i we Włoszech wskazywano, że w opracowanie odpowiedzi na pandemię COVID-19 
rzeczywiście angażowały się związki zawodowe.

W czterech krajach europejskich, w których działa firma Colisée, można zauważyć pewne 
podobieństwa dotyczące ram prawnych dla sektora. Kluczową rolę w regulacji, akredytacji i 
nadzorze nad prywatnymi dostawcami usług dla osób starszych odgrywają tu samorządy / 
instytucje lokalne. To oznacza jednak, że w każdym kraju istnieją różnice regionalne dotyczące 
warunków zatrudnienia i pracy. 

Jeśli chodzi o stosunki pracy, w Belgii, we Francji i w Hiszpanii istnieją solidne struktury 
układów zbiorowych. Tu ogólne warunki zatrudnienia i pracy regulują wszechstronne krajowe 
umowy zbiorowe w sektorze. W Belgii i Hiszpanii obowiązują też regionalne umowy zbiorowe. 
Jednakże sytuacja jest o wiele bardziej złożona we Włoszech, gdzie układy zbiorowe są bardziej 
fragmentaryczne, częściowo ze względu na uwarunkowania instytucjonalne (tj. brak kryteriów 
przedstawicielstwa prawnego dla związków zawodowych). Na poziomie firm w Belgii, we Francji 
i w Hiszpanii działają skonsolidowane związki zawodowe, jednak reprezentacja na poziomie 

4 https://www.privateequitywire.co.uk/2020/08/31/289043/ik-investment-partners-sell-colisee-eqt 
5 https://www.colisee-group.com/en/team/

https://www.privateequitywire.co.uk/2020/08/31/289043/ik-investment-partners-sell-colisee-eqt
https://www.colisee-group.com/en/team/
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firmy jest szczególnie trudna we Włoszech, ponieważ strategie pracodawców opierają się na 
złożonych łańcuchach podwykonawstwa. 

Norlandia 

Norlandia to prywatna firma międzynarodowa z siedzibą w Oslo w Norwegii. Działa również w 
Szwecji, Finlandii, Holandii, Niemczech i Polsce. Założono ją w latach 90. XX wieku, a etapami 
przerodziła się ona w grupę NHC, która powstała w 2016 r. Firma świadczy usługi opieki, w tym 
opiekę społeczną w wymiarze całodobowym i innym wymiarze, w domach opieki społecznej, 
usługi zdrowotne, usługi przedszkolne, usługi integracji oraz usługi indywidualne i rodzinne.

Większość lokalizacji firmy znajduje się w Norwegii i Szwecji. W pozostałych krajach jej obecność 
jest mniejsza. Działalność w Norwegii obejmuje wszystkie usługi. W Szwecji i Finlandii świadczy 
się w większości przypadków usługi przedszkolne i opieki, natomiast w Holandii i Polsce – tylko 
przedszkolne.

W 2020 r. grupa zatrudniała ok. 9700 pracowników, dzięki czemu była jednym z większych 
dostawców usługi opieki na północy Europy. Najwięcej pracowników zatrudniała w segmencie 
przedszkolnym. 

WARUNKI PRACY Wśród pracowników firmy i przedstawicieli związków zawodowych w 
głównych krajach, czyli Norwegii, Szwecji i Finlandii, pod koniec 2021 r. przeprowadzono 
ankietę. Z przedstawicielami związków zawodowych przeprowadzono również merytoryczne 
wywiady. Zidentyfikowano w ten sposób pewną spójność, jeśli chodzi o warunki pracy w tych 
trzech krajach. Główne kwestie problematyczne, o których wspominali pracownicy, dotyczyły 
wysokości niektórych stawek wynagrodzenia znajdujących się poniżej średniej, presja w pracy 
i niedobór pracowników, brak szkoleń umożliwiających prawidłowe wykonywanie swoich 
obowiązków oraz brak stosownych szans rozwoju kariery. Warunki pracy w firmie uważa się za 
plasujące się poniżej średniej w porównaniu z innymi podobnymi podmiotami, zwłaszcza jeśli 
chodzi o stawki za pracę. Według znaczącej liczby pracowników biorących udział w ankiecie w 
ubiegłym roku firma wprowadziła oszczędności kosztowe. Było to ewidentne w rozmowach z 
przedstawicielami związków zawodowych, zwłaszcza w kontekście wątpliwości dotyczących 
stawek wynagrodzenia. 

W ankiecie wskazano też pewne problemy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Mniej 
więcej połowa pracowników zaznaczyła, że w ubiegłym roku oni albo ich współpracownicy 
doświadczyli tu problemów. Główne problemy to zagrożenia fizyczne np. podczas podnoszenia 
albo przemieszczania ludzi i ciężkich ładunków oraz zwiększone ryzyko poślizgnięcia się, 
potknięcia i upadku. Większość pracowników biorących udział w ankiecie podało, że dobrze 
albo bardzo dobrze zna zagrożenia dla bezpieczeństwa, ale pojawiły się pewne uwagi 
dotyczące tego, że firma nie zawsze odpowiednio zajmuje się problemami.

Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników w krajach nordyckich był podobny. Najczęściej 
podawana zmiana dotyczyła zwiększenia dostawy sprzętu ochrony indywidualnej oraz 
wdrożenia nowych protokołów bezpieczeństwa i higieny, co potwierdziły wywiady. Dla 
kontrastu: uczestnicy ankiety nie wspomnieli o wpływie tej sytuacji na intensywność pracy, 
godziny pracy czy poziom zatrudnienia. Zdania na temat jakości reakcji firmy na pandemię 
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COVID-19 są podzielone: ponad 40% respondentów uważa, że odpowiedź po stronie firmy 
była wystarczająca. Duży odsetek wyraził w tej kwestii neutralną opinię. 

W trzech krajach nordyckich prężnie działają związki zawodowe, które odgrywają ważną rolę 
w swoich firmach i negocjują w sprawie podobnych problemów. Niemal 60% respondentów 
ankiety wskazało, że w firmach odbywają się regularne spotkania oraz że pracownikom 
umożliwia się wyrażenie zdania na temat firmy na inne sposoby. Dodali oni także, że na 
poziomie miejsca pracy aktywne są związki zawodowe (w większości przypadków – więcej 
niż jeden związek zawodowy). Na podstawie ankiety gęstość związków zawodowych w całej 
firmie można ocenić w zakresie od 66% do 80%. 

Jeśli chodzi o układy zbiorowe, związki zawodowe przeprowadzają negocjacje w bardzo 
podobnych kwestiach we wszystkich krajach. Działają również sektorowe mechanizmy 
dotyczące układów zbiorowych. Większość respondentów oraz osób przepytanych w ramach 
ankiety potwierdziła, że na poziomie miejsca pracy działają także mechanizmy dotyczące 
układów zbiorowych. Według większości respondentów oraz wszystkich osób przepytanych 
w ramach ankiety działalność związków zawodowych ma znaczący wpływ na wysokość 
wynagrodzeń i warunki pracy w firmie. Większość respondentów biorących udział w ankiecie 
podało również, że w ciągu ostatnich pięciu lat znaczenie konsultowania się ze związkami 
zawodowymi pozostało na stabilnym poziomie. 



Niniejszy raport opublikowano w ramach projektu pt. „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

Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

EPSU współpracuje z osobami zatrudnionymi w wielu firmach międzynarodowych 
działających w sektorze usług publicznych, ochrony zdrowia i społecznych. Dalsze informacje 
można uzyskać od Jakoba Embachera, specjalisty ds. polityki dotyczącej energii, odpadów i 

wody, europejskich rad zakładowych i firmy: 

jembacher@epsu.org 

+32 2 250 10 47

EPSU to angielski skrót używany przez Europejską Federację Związków Zawodowych 
Służb Publicznych. To największa federacja w ETUC zrzeszająca 8 mln pracowników służb 

publicznych z ponad 250 związków zawodowych w Europie. EPSU zrzesza pracowników 
z sektora energetycznego, wody i odpadów, służby zdrowia i pomocy społecznej 

oraz samorządów lokalnych i regionalnych i rządu centralnego we wszystkich krajach 
europejskich, w tym krajach Partnerstwa Wschodniego UE. To uznana organizacja regionalna 

Public Services lnternational (PSI).

www.epsu.org

http://www.epsu.org

