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EUROPEJSKIE POROZUMIENIE GRUPY  

W SPRAWIE PERSPEKTYWICZNEGO ZARZ ĄDZANIA ZATRUDNIENIEM  

I KOMPETENCJAMI 

Preambuła 

Niniejsze europejskie Porozumienie ramowe określa zasady wdraŜania Perspektywicznego 
Zarządzania Zatrudnieniem i Kompetencjami (PZZK) w europejskich spółkach GDF SUEZ. 

Porozumienie nie zastępuje obowiązujących wcześniej regulaminów, porozumień i 
zwyczajów spółek GDF SUEZ, które zapewniają pracownikom korzystniejsze warunki. We 
wszystkich przypadkach stosuje się systematycznie postanowienia najkorzystniejsze dla 
pracowników. 

PZZK stanowi element refleksji strategicznej wpisującej się w rozwój Grupy. Jest działaniem 
z zakresu inŜynierii zasobów ludzkich polegającym na opracowaniu, wdraŜaniu i 
nadzorowaniu polityk i praktyk mających zapobiegać wystąpieniu w przyszłości odchyleń 
pomiędzy potrzebami a zasobami ludzkimi, zarówno pod kątem ilościowym (dynamika stanu 
zatrudnienia) jak i jakościowym (kompetencje). PZZK przebiega zatem w dwóch wymiarach, 
indywidualnym i zbiorowym. 

- w wymiarze zbiorowym PZZK oznacza traktowanie zasobów ludzkich jako odrębną 
zmienną strategiczną, kontrolowanie prognozowanej dynamiki zatrudnienia w perspektywie 
średnioterminowej pod kątem ilościowym i jakościowym oraz stworzenie dzięki takiemu 
podjęciu zbiorowego obszaru dialogu z przedstawicielami pracowników; 

- w wymiarze indywidualnym PZZK ma pozwolić kaŜdemu pracownikowi na kształtowanie i 
zabezpieczenie własnej ścieŜki zawodowej oraz na stworzenie i realizację indywidualnego 
projektu kariery zawodowej. 

W tym celu, PZKK opiera się na ocenie sytuacji i danych prognostycznych umoŜliwiających 
wyprzedzanie zmian, jakim podlegają wymienione poniŜej grupy zawodów, zgodnie z 
„Katalogiem zawodów GDF SUEZ” i z krajową klasyfikacją zawodów: 

� zawody poddane znaczącym zmianom o charakterze ilościowym, 

� zawody strategiczne odzwierciedlające umiejętności i kompetencje, które Grupa 
musi chronić i utrwalać ze względu na swoich odbiorców i dostawców, 

� zawody, w obrębie których stwierdza się występowanie napięć popytowo-
podaŜowych : chodzi tu o zawody, w przypadku których podaŜ siły roboczej jest 
ograniczona, a nauka zawodu wymaga długiego czasu, 

� zawody o szybko zmieniających się kompetencjach : zawody, w przypadku których 
wymagania w zakresie kompetencji zmieniają się w krótkim tempie stwarzając 
konieczność realizacji programów dostosowawczych zakrojonych na szeroką skalę, 

� zawody zagroŜone na skutek przemian strukturalnych, koniunkturalnych i 
technologicznych. 

W obliczu przemian rynkowych, zmian technologii, produktów i organizacji, które 
wymuszają na spółkach Grupy ciągłe dostosowania, zgodnie z przyjętą polityką 
odpowiedzialności społecznej GDF SUEZ i jej partnerzy społeczni zamierzają : 
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- kontynuować proaktywną politykę zatrudnienia w oparciu o prognozy rozwoju 
działalności w przyszłości, 

- wyprzedzać zasadnicze trendy, które determinują potrzeby zmian w spółkach Grupy, 

- określać środki niezbędne dla zapewnienia równowagi pomiędzy potrzebami a 
istniejącymi zasobami ludzkimi, w szczególności na drodze szkolenia i naboru, 

- zarządzać perspektywicznie piramidą wiekową Grupy, 

- czuwać nad utrzymaniem zdolności do zatrudnienia pracowników. 

 

W związku z powyŜszym, GDF SUEZ wyraŜa wolę : 

- stworzenia modelu zarządzania zatrudnieniem i kompetencjami w oparciu o najlepsze 
praktyki Grupy oraz wdroŜenia wspólnej metody pracy, 

- przełoŜenia ogólnych zasad na szczegółowe cele przy uwzględnieniu spodziewanych 
kierunków i charakteru przemian poszczególnych zawodów oraz ich perspektyw 
strategicznych i czasowych, 

- współpracy z reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi i Przedstawicielami  
Pracowników, 

- optymalnego wykorzystania struktury terytorialnej Grupy w celu tworzenia ośrodków 
rozwoju kompetencji i wzmacniania solidarności pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 
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ROZDZIAŁ 1 – PODSTAWOWE ZASADY PZZK 

 

Artykuł 1.1.: Zakres stosowania 

Niniejsze Porozumienie stosuje się do GDF SUEZ SA oraz do wszystkich spółek Grupy w 
Europie konsolidowanych metodą pełną, a takŜe do spółek, w których ponad 50% kapitału 
naleŜy do Grupy, z zastrzeŜeniem Ŝe Grupa posiada w nich pozycję dominującą.  

Artykuł 1.2.: Tryb wdraŜania 

Niniejsze Porozumienie stosuje się bezpośrednio we wszystkich spółkach objętych 
przepisami artykułu 1.1 powyŜej, które są obowiązane wdroŜyć zasady i warunki 
przedstawione w dalszej części Porozumienia w terminie nie dłuŜszym niŜ jeden rok od jego 
zawarcia. 
 
We wskazanym wyŜej terminie jednego roku przeprowadzone zostaną następujące prace: 
 
- w ciągu pierwszych sześciu miesięcy: 
 

o powołanie europejskiego komitetu PZZK, komitetów w poszczególnych krajach 
oraz komitetów terytorialnych jeŜeli spełnione są kryteria ich powołania, 

 
o przeprowadzenie pierwszego zebrania kaŜdego komitetu PZZK w celu 

zaprezentowania treści Porozumienia, umoŜliwienia członkom zapoznania się ze 
sobą i przygotowania oceny sytuacji. 

 
- najpóźniej w ciągu dwunastu miesięcy od zawarcia Porozumienia: 
 

o przedstawienie, na najbardziej odpowiednim szczeblu, strategii kaŜdej jednostki, 
danych prognostycznych oraz oceny sytuacji zgodnie z postanowieniami artykułu 
2.1; 
 

o przeanalizowanie przez europejski komitet PZZK trybu wdraŜania niniejszego 
Porozumienia. W przypadku niedotrzymania przyjętych terminów informacja o 
zaistniałych nieprawidłowościach zostanie przekazana temu Komitetowi, który 
zaproponuje rozwiązania umoŜliwiające pełne wdroŜenie wszystkich postanowień 
Porozumienia.  

 
o przeprowadzenie drugiego zebrania komitetów PZZK poświęconego przede 

wszystkim analizie skonsolidowanych wyników ocen sytuacji i prognoz. 
 
Spółki GDF SUEZ mają obowiązek wdroŜyć system perspektywicznego zarządzania 
zatrudnieniem i kompetencjami i czuwać nad uwzględnieniem wszystkich zagadnień z nim 
związanych w ramach ich dialogu społecznego. Spółki, o których mowa będą mieć w związku 
z tym moŜliwość podjęcia - na najwyŜszym szczeblu reprezentacji związkowej lub w razie jej 
braku na najwyŜszym szczeblu przedstawicieli pracowników, z inicjatywy dyrekcji lub 
organizacji związkowych, a w przypadku braku tych organizacji z inicjatywy instancji 
przedstawicielskich pracowników (rady zakładowej lub struktury będącej jej 
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odpowiednikiem) -  uzgodnień lub negocjacji w celu uzupełnienia i dostosowania systemu  
zgodnie z zasadami obowiązującymi w kaŜdym kraju.  

 

Artykuł 1.3.: Treść informacji 

Co roku kierownictwo poszczególnych spółek, do których stosuje się niniejsze Porozumienie, 
będzie przedstawiać instancjom przedstawicielskim pracowników ocenę sytuacji oraz dane 
prognostyczne dotyczące otoczenia ekonomicznego i strategii przyjętej w obliczu przemian 
sektora, pozycji konkurentów i potencjału rozwoju rynków zbytu w przyszłości. 
Kierownictwo spółki ma równieŜ obowiązek omówić skutki, jakie obserwowane przemiany i 
stosowana strategia niosą ze sobą dla zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników. 

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy krajowe, przekazanie powyŜszych informacji 
moŜe zostać powiązane z obowiązkiem zaopiniowania ich przez przedstawicieli  
pracowników. 

Przy tej okazji, na szczeblu ERZ i francuskiej Rady Grupy (lub jej odpowiednika działającego 
zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego kraju) raz do roku przedstawione zostaną 
informacje na temat wdraŜania PZZK we właściwych spółkach zaleŜnych (patrz artykuł 1.2 
powyŜej). 

 

Artykuł 1.4.: Tryb uzgodnień 

Prace przewidziane do wykonania wspólnie z organizacjami związkowymi i instancjami 
przedstawicielskimi pracowników będą prowadzone w ramach ustawowych uprawnień tych 
organów, w trybie i z częstotliwością określonymi odrębnie w kaŜdej ze spółek. 

Zebrania zwoływane przez Dyrekcję są traktowane jak czas pracy i wynagradzane na takich 
samych zasadach. Ewentualne koszty przejazdów i noclegów ponoszą poszczególni 
pracodawcy. 

WdraŜanie polityk i środków przewidzianych w niniejszym Porozumieniu nie będzie w 
Ŝadnym przypadku ograniczać ustawowych uprawnień organizacji związkowych i instancji 
przedstawicielskich  pracowników. 

GDF SUEZ wdroŜy, w oparciu o Komitety PZZK i kadrę kierowniczą, narzędzia oceny i 
działania niezbędne dla wyprzedzania ilościowych i jakościowych przemian poszczególnych 
zawodów (wzrost / spadek), przy uwzględnieniu wszystkich przyczyn zmian: 
technologicznych, rynkowych i strategicznych, demograficznych,… 

Współpraca wszystkich podmiotów zaangaŜowanych w działania ma zasadnicze znaczenie 
dla powodzenia rozwoju zawodowego. 

 

Artykuł 1.4.1. Szkolenie podmiotów zaangaŜowanych w działania 

W ramach PZZK opracowane zostaną glosariusz podstawowych pojęć oraz spis rodzin 
zawodowych GDF SUEZ, dzięki którym wszystkie podmioty zaangaŜowane w działania 
PZZK będą w taki sam sposób rozumieć związane z nimi zagadnienia. W krajach, w których 
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istnieją krajowe klasyfikacje zawodów, podmioty działające w dziedzinie PZZK upewnią się, 
Ŝe spis rodzin zawodowych jest spójny z tymi klasyfikacjami. 

W celu zwiększenia szans na powodzenie PZZK przewiduje się uruchomienie szeregu działań 
szkoleniowych i informacyjnych dla potrzeb podmiotów zaangaŜowanych w działania PZZK, 
w tym w szczególności dla osób odpowiedzialnych za negocjacje i monitoring w spółkach 
zaleŜnych (Dyrekcja, przedstawiciele  pracowników). 

Dyrekcja GDF SUEZ zapewni środki niezbędne do przeprowadzenia szkoleń przedstawicieli 
pracowników w poszczególnych krajach, w porozumieniu z reprezentatywnymi 
organizacjami związkowymi reprezentowanymi w ERZ. Szkolenia dotyczyć będą treści 
niniejszego Porozumienia oraz przewidzianego w nim glosariusza. 

PowyŜsze postanowienie nie stanowi przeszkody dla dodatkowych szkoleń, jakie organizacje 
związkowe mogą przeprowadzać na uŜytek swoich członków. 

 

Artykuł 1.4.2. Uzgodnienia na szczeblu europejskim 

Na szczeblu europejskim powołuje się do Ŝycia Komitet PZZK. Komitet jest strukturą 
odpowiedzialną za prospektywną refleksję, wymianę doświadczeń i informacji, a takŜe za 
monitorowanie kwestii związanych z niniejszym Porozumieniem na szczeblu  
ponadnarodowym. 

Zwyczajne zebrania komitetu odbywają się dwa razy do roku. 

Reprezentacja pracowników w komitecie będzie składać się z jednej osoby na kaŜdy kraj, w 
którym działają co najmniej dwie Business Units (BU) (patrz załącznik 1). Kraje, w których 
zatrudnienie przekracza 10.000 pracowników mają prawo do dodatkowego przedstawiciela 
oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu na kaŜdą kolejną transzę 10.000 pracowników. 
Dla kaŜdego z członków rzeczywistych wyznaczony zostanie zastępca reprezentujący członka 
rzeczywistego podczas jego nieobecności i posiadający przy okazji pełnienia tej funkcji takie 
same prawa, co członek rzeczywisty.  

Do podstawowych zadań komitetu naleŜą : 

o prognozowanie zasadniczych kierunków rozwoju przemysłu, z moŜliwością 
wykorzystania wiedzy ekspertów, 

o wyprzedzające zarządzanie przemianami w sprawach socjalno-pracowniczych 
wynikającymi z najwaŜniejszych projektów przemysłowych, organizacyjnych i 
technologicznych Grupy, 

o aktualizacja klasyfikacji zawodów, 

o monitorowanie, zgodnie z przedstawioną powyŜej perspektywą, procesu wdraŜania i 
wyników poszczególnych działań w kaŜdym kraju, 

o analiza danych demograficznych na szczeblu europejskim. 

Co roku Dyrekcja Generalna GDF SUEZ będzie przedstawiać ERZ strategię Grupy w trybie 
przewidzianym w artykule 1.3. niniejszego Porozumienia oraz raport z działań prowadzonych 
na szczeblu krajów i branŜ. 
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Przy tej okazji, Komitet PZZK podzieli się z Dyrekcją swoimi opiniami i/lub wątpliwościami 
na temat sytuacji i przemian zawodów i zatrudnienia w GDF SUEZ. 

 

Artykuł 1.4.3. Uzgodnienia na szczeblu krajowym 

W krajach objętych Porozumieniem, w których działają co najmniej dwie spółki zaleŜne GDF 
SUEZ zatrudniające ponad 1.000 pracowników, powołane zostaną komitety krajowe PZZK. 
Lista krajowych komitetów PZZK zostanie załączona do niniejszego Porozumienia i będzie 
aktualizowana co roku. 

Podział na terytoria zostanie określony w porozumieniu z krajowym komitetem PZZK przy 
uwzględnieniu stosowanej metody koordynacji na szczeblu Grupy, liczebności spółek Grupy 
w danym regionie, kryteriów geograficznych (region górzysty, równinny), kulturowych i 
językowych wyznaczających granice strefy, w której mobilność jest moŜliwa bez zmiany 
miejsca zamieszkania. 

Poza udziałem w zadaniach szczebla europejskiego komitety krajowe będą odgrywać rolę 
obserwatorium odpowiedzialnego za: 

- monitorowanie przemian zawodów i kompetencji oraz ich wpływu na zatrudnienie w 
poszczególnych regionach, 

- identyfikowanie moŜliwości przechodzenia pracowników do innych zawodów, 

- oddziaływanie na sytuację poszczególnych terytoriów przy uwzględnieniu liczebności 
spółek Grupy na danym terytorium, 

- przekształcanie istniejących zawodów stosownie do oczekiwanej zmiany potrzeb w celu 
zapewnienia ciągłości kariery zawodowej i bezpieczeństwa zatrudnienia, 

- dobór tematyki szkoleń związanych z przemianami poszczególnych zawodów, 

- określenie metod przeprowadzenia szkoleń, o których jest mowa w artykule 1.4.1. 

Informacje na temat realizacji strategii poszczególnych spółek zaleŜnych GDF SUEZ w 
zakresie PZZK oraz ich spodziewanych skutków dla zatrudnienia będą prezentowane co roku. 

Zwyczajne zebrania komitetu krajowego odbywają się dwa razy do roku. 

Pracownicy będą reprezentowani w łonie komitetu krajowego przez swoich przedstawicieli, 
po jednym na kaŜdą transzę 4.000 pracowników w danym kraju. 

W kaŜdym kraju wyznaczony zostanie korespondent krajowy GDF SUEZ odpowiedzialny za 
przepływ informacji w sprawach związanych z PZZK pomiędzy wszystkimi jednostkami 
GDF SUEZ w danym kraju oraz za kontakty pomiędzy członkami komitetu PZZK danego 
kraju. 

 

Artykuł 1.4.4. Uzgodnienia na szczeblu terytorialnym 

Pod pojęciem terytorium rozumie się część obszaru danego kraju, na którym działają co 
najmniej dwie spółki zaleŜne zatrudniające ponad 1.000 pracowników. 
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Na kaŜdym terytorium wyznaczony zostanie korespondent terytorialny GDF SUEZ 
odpowiedzialny za przepływ informacji w sprawach związanych z PZZK pomiędzy 
wszystkimi jednostkami GDF SUEZ na danym terytorium.  

Korespondent zwołuje zwyczajne posiedzenia terytorialnego komitetu PZZK dwa razy do 
roku. 
 
Pracownicy będą reprezentowani przez nie więcej niŜ dwóch przedstawicieli z kaŜdej branŜy 
działającej na danym terytorium. JeŜeli na danym terytorium łączne zatrudnienie w spółkach 
naleŜących do jednej branŜy przekracza 2000 pracowników, branŜa ta moŜe być 
reprezentowana przez nie więcej niŜ trzech przedstawicieli.   

 

Artykuł 1.4.5. Tryb wyborów pracowników do komitetów PZZK 

Przy wyznaczaniu członków komitetów PZZK, organizacje związkowe, a w przypadku ich 
braku przedstawiciele pracowników muszą zapewnić zrównowaŜoną reprezentację 
wszystkich branŜ i krajów w europejskim komitecie PZZK, wszystkich branŜ i spółek 
zaleŜnych w krajowych komitetach PZZK oraz wszystkich spółek w przypadku  
terytorialnych komitetów PZZK, jak równieŜ równowagę reprezentacji związkowej zgodnie z 
kryteriami stosowanymi w danym kraju. W miarę moŜliwości członkowie komitetów PZZK 
powinni rekrutować się spośród członków instancji przedstawicielskich pracowników spółek 
Grupy lub instancji Grupy. 

Ewentualne róŜnice zdań w kwestii wyznaczenia przedstawicieli pracowników do 
europejskiego komitetu PZZK będą rozstrzygane przez Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (EKZZ). 

Nieobecni przedstawiciele pracowników mogą być zastępowani przez osoby wyznaczone w 
takim samym trybie. 

 

Artykuł 1.4.6. Uzgodnienia na szczeblu spółek zaleŜnych (na najwyŜszym szczeblu 
reprezentacji związkowej lub, w razie jej braku, przedstawicieli pracowników) 

Zgodnie z artykułem 1.2 niniejszego Porozumienia, w  trosce o zapewnienie równego 
traktowania wszystkich spółek bez względu na branŜę i kraj pochodzenia, organizacje 
związkowe, a w razie ich braku przedstawiciele pracowników będą mogli prowadzić 
negocjacje z zarządem kaŜdej spółki zaleŜnej w oparciu o wspólną dla Grupy minimalną 
podstawę, jaką stanowi niniejsze Porozumienie ramowe. 

MoŜliwość dostosowania zakresu negocjacji do realiów poszczególnych spółek nie oznacza w 
Ŝadnym wypadku ograniczenia ustawowych uprawnień instancji przedstawicielskich 
pracowników. 

KaŜda ze spółek ma obowiązek określić harmonogram informacji i konsultacji, jakie zamierza 
prowadzić zgodnie z artykułem 1.3 niniejszego Porozumienia w celu zapewnienia 
przejrzystości zmian w zakresie jej działalności i organizacji, oraz harmonogram uzgodnień w 
sprawie trybu wdraŜania niezbędnych narzędzi. 
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ROZDZIAŁ 2 −−−− NARZĘDZIA PZZK 

 

Artykuł 2.1.: Ocena sytuacji w poszczególnych spółkach i krajach 

KaŜda ze spółek zaleŜnych zostanie poddana odrębnej ocenie sytuacji dotyczącej: 

� spisu  zasobów ludzkich z podziałem na  istniejące w GDF SUEZ rodziny 
zawodowe ze wskazaniem w szczególności wieku, staŜu pracy, płci i miejsca pracy 

� narzędzi zarządzania Zasobami Ludzkimi 

� istniejących praktyk (mobilność, szkolenie młodych pracowników, kształcenie 
ustawiczne,…) 

� identyfikacji zawodów, o których jest mowa w preambule. 

 

Artykuł 2.2.: Przewidywania 

Ocena sytuacji, której dotyczy artykuł 2.1. niniejszego Porozumienia posłuŜy jako podstawa 
do przeprowadzenia analizy opartej na przewidywaniach, uwzględniającej starzenie się 
zbiorowości pracowników, skutki rotacji pracowników i / lub załoŜenia strategiczne i 
ekonomiczne. 

Wyniki powyŜszych działań są raportowane instancjom wymienionym w artykule 1.4 
niniejszego Porozumienia. 

 

Artykuł 2.3.: Informowanie o prowadzonych działaniach 

Instancje wymienione w artykule 1.4. niniejszego Porozumienia otrzymują informacje o 
działaniach i prognozach i monitorują na ich podstawie zmiany w zakresie przebiegu kariery 
zawodowej, szkolenia, naboru, funkcjonowania opieki dydaktycznej oraz przesunięć 
pracowników w obrębie spółki, przedstawione w sposób szczegółowy w trzecim rozdziale 
niniejszego Porozumienia. 

Przygotowane i wdroŜone zostaną odpowiednie narzędzia monitoringu umoŜliwiające 
pozyskiwanie wszystkich informacji objętych raportowaniem, dotyczących kategorii 
społeczno-zawodowych, zawodów, miejsca pracy, liczby pracowników nowozatrudnionych 
lub przesuniętych na inne stanowiska oraz rodzajów umów o pracę i dyplomów, jeŜeli 
informacje te są gromadzone w systemach informatycznych Zasobów Ludzkich. 
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ROZDZIAŁ 3 −−−− ZARZĄDZANIE PERSONELEM , NABOREM I SZKOLENIEM  

 

GDF SUEZ kontynuuje i rozszerza działania, które pozwalają pracownikom zachować 
zdolność do zatrudnienia na wszystkich etapach ich kariery zawodowej, przy poszanowaniu 
zasad róŜnorodności, sprawiedliwości i równości szans. GDF SUEZ stosuje wszystkie środki 
niezbędne dla zapewnienia ciągłości zatrudnienia swoich pracowników, takŜe w przypadku 
występowania trudności. 

 

Artykuł 3.1.: Sterowanie indywidualnym rozwojem zawodowym zgodnie z układami, 
porozumieniami i przepisami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach 

Równolegle z planami naboru, zarządzanie karierą zawodową ma umoŜliwi ć: 

� rozwiązywanie problemów wynikających z konieczności dostosowywania 
zatrudnienia do planów przedsiębiorstwa, przemian poszczególnych zawodów i 
aspiracji samych pracowników, 

� oferowanie pracownikom nowych szans zawodowych przyczyniających się do ich 
rozwoju zawodowego, 

� proponowanie przekwalifikowania pracowników w przypadkach, w których okaŜe się 
to konieczne, 

� podnoszenie kompetencji, szczególnie w odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez 
pracowników. 

W przypadku przekształceń strukturalnych i poszukiwania nowych miejsc pracy dla 
pracowników, przy obsadzaniu wolnych stanowisk pracy pracownicy Grupy mają 
pierwszeństwo przed kandydatami zewnętrznymi.   

Przy realizacji działań trzeba mieć na względzie indywidualny rozwój kaŜdego pracownika. 

W tym celu, istniejące instrumenty i praktyki zostaną poddane ocenie i udoskonalone w 
sposób umoŜliwiający stworzenie wspólnego zestawu instrumentów i metod działania na 
poziomie kaŜdego kraju. 

Zarządzanie omawianą dziedziną będzie opierać się na następujących instrumentach : 

� rozpowszechnianie informacji (przy zastosowaniu środków, które zostaną wskazane w 
przyszłości) na temat wolnych miejsc pracy i zawodów przyszłościowych w celu 
zachęcenia do indywidualnej analizy ścieŜki zawodowej, 

� organizowanie co najmniej raz na pięć lat indywidualnych spotkań poświęconych 
rozwojowi zawodowemu, dzięki którym kaŜdy z pracowników będzie mógł planować 
podnoszenie swoich kompetencji zawodowych w sposób systematyczny i ze 
znaczącym wyprzedzeniem, 

� bilans kariery zawodowej lub kompetencji, 

� szkolenie zawodowe, 
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� uznawanie doświadczeń zdobytych w miejscu pracy, 

� urlopy szkoleniowe, 

�  ewolucja zawodowa. 

Artykuł 3.2.: Nabór 

Nabór pracowników odbywa się zgodnie z zasadami równości szans i przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz w sposób gwarantujący równowagę piramidy wiekowej, reprezentacji wg 
płci i odpowiedni przekaz kompetencji. 

Konieczność utrwalenia pewnych kompetencji w zderzeniu z istniejącą piramidą wiekową 
moŜe uzasadniać wdraŜanie dodatkowych działań o charakterze szczególnym. W tym 
zakresie, Grupa zamierza: 

- pozyskiwać do pracy osoby młode i pracowników o nowych kompetencjach poprzez 
odpowiednie ukierunkowanie polityki naboru, z wykorzystaniem w szczególności 
szkolenia przemiennego (szkoła / zakład pracy) (prowadzącego lub nie do uzyskania 
dyplomu zawodowego), 

- zwiększyć nabór seniorów, 

- zapewnić właściwy przebieg integracji wewnętrznej lub zewnętrznej młodych 
pracowników dzięki odpowiednim działaniom ze strony menedŜera zatrudniającego i 
Dyrekcji ds. Zasobów Ludzkich, zarówno w chwili przyjmowania do pracy (kiedy to 
naleŜy udostępnić pracownikowi wszystkie środki niezbędne do właściwego wykonywania 
powierzonych mu zadań) jak i na etapie wdraŜania do nowych obowiązków (ocena 
adekwatności kompetencji, osiągniętych celów, niezbędne dostosowania), 

- usystematyzować proces przekazywania kompetencji w oparciu o wewnętrzne i 
zewnętrzne działania szkoleniowe lub opiekę dydaktyczną (mentoring) wykorzystującą 
wiedzę najbardziej doświadczonych pracowników, 

- ewentualnie, zapewnić podwójną obsadę danego stanowiska przez okres wdraŜania do 
pracy nowego pracownika, jeŜeli zwalniający stanowisko pracownik odchodzi na własną 
prośbę. 

Artykuł 3.3: Szkolenia 

Wieloletnie polityki szkoleniowe i ich budŜety muszą uwzględniać analizy krótko- i 
średnioterminowe wynikające z PZZK i wyznaczać cele jakościowe i ilościowe, w 
szczególności jeśli chodzi o  zawody wymienione w preambule niniejszego Porozumienia, 
rozwój zawodowy pracowników, a takŜe pracowników na półmetku kariery zawodowej i 
pracowników na umowach szkoleniowych. Poszczególne spółki rozwaŜą celowość wdroŜenia 
wieloletnich programów szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, 
jeŜeli takie rozwiązanie umoŜliwia pozyskanie dodatkowych środków finansowych 
(finansowanie ze strony GDF SUEZ i / lub struktur międzybranŜowych, Business Units lub 
jednostek zewnętrznych) i zapewnia wyŜszą wszechstronność pracowników w przyszłości. 
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Artykuł 3.4.: Opieka dydaktyczna (mentoring) 

Proces przekazywania kompetencji, szczególnie międzypokoleniowy, moŜe być wspierany w 
ramach tzw. opieki dydaktycznej sprawowanej dobrowolnie przez zainteresowanych 
pracowników. Kandydaci na opiekunów dydaktycznych przejdą obowiązkowe przeszkolenie 
uwzględniające przede wszystkim podstawy dydaktyki. 

Zasady wdraŜania systemu opieki dydaktycznej w poszczególnych jednostkach są ustalane w 
drodze uzgodnień z przedstawicielami pracowników. W toku uzgodnień naleŜy zwrócić 
uwagę na dostosowanie liczby pracowników objętych systemem do potrzeb w zakresie 
poszczególnych zawodów oraz utrzymanie obciąŜeń opiekunów (w sensie przypadającej na 
nich liczby podopiecznych) na rozsądnym poziomie. 
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ROZDZIAŁ 4 −−−− EWOLUCJA ZAWODOWA  

Perspektywiczne Zarządzanie Zatrudnieniem i Kompetencjami powinno umoŜliwi ć 
pracownikom dostęp do informacji na temat perspektyw zatrudnienia i charakterystyki 
stanowisk, katalogów obecnych i przyszłych kompetencji w celu przygotowania ich kariery 
zawodowej w oparciu o istniejące instrumenty, z których jednym jest mobilność zawodowa. 

W ramach PZZK Grupa wypracuje system informacji o wolnych stanowiskach pracy 
dostępnych dla wszystkich pracowników. 

 
Poszczególne spółki będą mogły zawierać, na najwyŜszym szczeblu swojej struktury, 
porozumienia w sprawie ewolucji zawodowej, pod warunkiem przestrzegania zawartych 
wcześniej porozumień i obowiązujących przepisów krajowych. Porozumienie musi regulować 
co najmniej następujące kwestie: 
 

� wyjazdy rozpoznawcze ; 
� pokrycie kosztów przeprowadzki pracownika i jego rodziny oraz kosztów 

dodatkowych ; 
� urlop na przeprowadzkę ; 
� odszkodowanie za zmianę miejsca zamieszkania ; 
� w okresie przejściowym, rozłąkowe oraz zwrot kosztów tymczasowego 

zamieszkania i kosztów związanych z utrzymywaniem dwóch miejsc 
zamieszkania ; 

� pomoc w znalezieniu mieszkania i dopełnieniu niezbędnych formalności 
administracyjnych ; 

� pomoc w znalezieniu pracy dla małŜonka i szkoły dla dzieci ; 

� ewentualne dodatkowe szkolenie. 

W razie niepowodzenia projektu ewolucji zawodowej, Działy ZL obydwu zainteresowanych 
spółek spotykają się w celu znalezienia wspólnego rozwiązania. W takich okolicznościach 
moŜna przeprowadzić dodatkowy bilans, który pozwala rozwaŜyć rozwiązania alternatywne, 
jak na przykład przeniesienie w obrębie struktury Grupy czy dodatkowe przeszkolenie 
pracownika.. 

ROZDZIAŁ 5 −−−− ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKÓW  W DRUGIEJ POŁOWIE KARIE RY 
ZAWODOWEJ  

W porozumieniu z przedstawicielami pracowników i przy pełnym poszanowaniu zasad i reguł 
stosowanych w kaŜdym kraju,  spółki zwrócą szczególną uwagę na przestrzeganie zasady 
równości szans wobec pracowników w drugiej połowie kariery zawodowej, w szczególności 
jeŜeli chodzi o nabór, awans, wynagrodzenie i ciągłość pracy. 

Pracownicy tej kategorii zostaną objęci następującymi działaniami: 

- bilans kariery zawodowej, 

- program dostosowania i wsparcia, 

- czasowe oddelegowanie do pełnienia innych, dostępnych dla nich funkcji i zawodów w 
celu podnoszenia ich zdolności do zatrudnienia. 
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ROZDZIAŁ 6 −−−− PRACE UCIĄśLIWE  

 

ARTYKUŁ 6.1: Definicja prac uciąŜliwych 

UciąŜliwość pracy wynika z obciąŜeń fizycznych i psychicznych, które w sposób trwały i 
nieodwracalny wpływają na stan zdrowia pracownika. 

RóŜnorodność sytuacji występujących w pracy oraz szerokie spektrum kryteriów uciąŜliwości 
utrudniają dobór najbardziej adekwatnych wskaźników tego zjawiska. 

Instancje przedstawicielskie pracowników wyspecjalizowane w dziedzinie Warunków Pracy i 
BHP (jak na przykład Komisje BHP we Francji) będą mogły przedłoŜyć swoje propozycje 
Grupie Roboczej ds. BHP Europejskiej Rady Zakładowej. Grupa Robocza przekaŜe z kolei 
wyniki swoich prac europejskiemu Komitetowi PZZK, który podda je dyskusji i analizie. W 
sposób najbardziej ogólny, wśród kryteriów wyznaczających nieodwracalne skutki prac 
uciąŜliwych uwzględnić moŜna : 

• skrócenie statystycznej średniej długości Ŝycia,  

• zagroŜenie długości Ŝycia ze względu na niezdolność do pracy z przyczyn 
zawodowych, 

• zwiększenie podatności na wypadki i choroby, 

• uszkodzenie ciała lub zaburzenia psychiczne. 

Celem powyŜszych działań jest poprawa warunków pracy, a takŜe szersze stosowanie 
narzędzi takich jak przekwalifikowanie pracowników na drodze szkolenia zawodowego oraz 
specjalne środki zarządzania końcowym okresem kariery zawodowej. W miarę istniejących 
moŜliwości, powyŜsze działania muszą pozwolić na uniknięcie zwolnień. 

 

Artykuł 6.2.: Poprawa warunków pracy 

Komitety bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz instancje będące ich 
odpowiednikami przekazują Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ERZ 
zalecenia w sprawie poprawy warunków pracy. 

 

Artykuł 6.3.: Wyprzedzanie zmian i przekwalifikowanie 

Pracownicy wykonujący uciąŜliwe prace, którzy legitymują się co najmniej dwuletnim staŜem 
pracy w spółce, korzystają ze specjalnych, rozszerzonych działań w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania negatywnym skutkom przemian zawodów i kompetencji. 

Wskazane powyŜej postanowienia nie mają utrudniać lecz uzupełniać perspektywiczne 
zarządzanie przebiegiem kariery zawodowej, którego zasady określa niniejsze Porozumienie. 
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Artykuł 6.4.: Środki szczególne ukierunkowane na utrzymanie w pracy osób zatrudnionych w 
uciąŜliwych warunkach 

UciąŜliwości związane z pracą moŜna zmniejszać przy pomocy róŜnych metod 
dostosowanych do rozmiarów naraŜenia na ryzyko, jak na przykład przystosowanie 
stanowiska pracy (opieka) oraz przekwalifikowanie zawodowe. 

Działania prewencyjne mogą obejmować: 

� bilans kariery zawodowej, 

� program dostosowania i wsparcia przewidujący na przykład mechanizm nabywania 
dodatkowych uprawnień szkoleniowych i urlopowych proporcjonalnie do rozmiarów 
uciąŜliwości. Działania tego typu są ukierunkowane na utrzymanie zdolności do 
zatrudnienia pracowników wykonujących prace uciąŜliwe poprzez oferowanie im 
dodatkowych świadczeń, jak na przykład dodatkowe szkolenia i dni urlopu, 

� czasowe oddelegowanie do pełnienia innych, dostosowanych do moŜliwości 
pracownika funkcji i zawodów w celu podnoszenia zdolności do zatrudnienia osób 
wykonujących prace uciąŜliwe. 

 

ROZDZIAŁ 7 −−−− POSTANOWIENIA RÓ śNE – ŚRODKI 

 

Realizacji niniejszego Porozumienia towarzyszyć będzie uruchomienie następujących 
środków: 
 

� powołanie przez GDF SUEZ korespondentów terytorialnych,  
� uruchomienie wewnętrznych środków GDF SUEZ dla potrzeb opracowania katalogu 

zawodów, udziału w szkoleniach, opracowania statystyk zawodów i wdroŜenia 
poszczególnych instrumentów, 

� uruchomienie środków umoŜliwiających organizacjom związkowym i 
przedstawicielom pracowników włączenie się w prace nad klasyfikacją zawodów i 
szkolenie wszystkich uczestników procesu w celu przygotowania i udziału w pracach 
poszczególnych instancji PZZK, monitorowania projektów pilotaŜowych i 
uzgodnienia trybu wdraŜania Porozumienia. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 −−−− POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

Artykuł 8.1.: Monitoring Porozumienia 

Odpowiedzialność za monitorowanie wdraŜania niniejszego Porozumienia spoczywa na 
europejskim Komitecie PZZK. 
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Artykuł 8.2.: Interpretacja i zmiany 

ZwaŜywszy, Ŝe Porozumienie zostanie przetłumaczone na kilka języków, jedyną wiąŜącą 
Strony – sygnatariuszy Porozumienia będzie wersja oryginalna sporządzona w języku 
francuskim i opatrzona podpisami. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne, jakie mogą 
wyniknąć na tle Porozumienia będą rozstrzygane wyłącznie przez komitet monitorujący, o 
którym jest mowa powyŜej. 

Na mocy artykułu L.2222-5 Kodeksu pracy, niniejsze Porozumienie moŜe zostać zmienione 
na wniosek Dyrekcji lub jednej bądź  kilku organizacji związkowych, sygnatariuszy 
Porozumienia lub organizacji, które przystąpią w późniejszym terminie do niniejszego 
Porozumienia, zgodnie z treścią artykułu L.2261-7 i następnych artykułów Kodeksu Pracy. 

 

Dyrekcja GDF SUEZ SA, spółki dominującej Grupy lub organizacje związkowe 
sygnatariusze niniejszego Porozumienia mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć 
Porozumienie zgodnie z artykułem L.2261-9 Kodeksu Pracy z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

Artykuł 8.3.: Wejście w Ŝycie i czas trwania Porozumienia 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie w dniu następującym po dniu złoŜenia niniejszego dokumentu 
w DDTE w ParyŜu oraz w kancelarii Sądu Pracy w ParyŜu. Porozumienie zostaje zawarte na 
czas nieokreślony. 

Artykuł 8.4.: ZłoŜenie Porozumienia 

Zgodnie z  zapisami Kodeksu Pracy Porozumienie zostanie złoŜone w Departamentalnej 
Dyrekcji Pracy i Zatrudnienia (dalej "DDTE") w ParyŜu oraz w kancelarii Sądu Pracy w 
ParyŜu. 
 
 
 
Sporządzono w ParyŜu w dniu … 

 
W imieniu GDF SUEZ S.A. i jej spółek zaleŜnych spełniających warunki określone w 
artykule 1.1. Porozumienia 

 
Gérard MESTRALLET 
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W imieniu Specjalnej Grupy Negocjacyjnej reprezentującej pracowników spółek Grupy:  
 
 
DLA FRANCJI  
 

CGT 
 
 

CGT 
 

CGT 
 

CGT 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 

 

FO 
 
 

FO 
 
 

 
 
 

 

CFE CGC 
 
 

CFE CGC 
 
 

  

CFTC 
 
 

CFTC 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
Dla Belgii 
 

     

 
Dla Holandii 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
Dla Niemiec 
 

  

 
Dla Rumunii         

  
Dla Włoch, 

  
Dla Hiszpanii,                                    Dla Norwegii,                           Dla Polski 

     
Dla Czech                           Dla Szwecji             Dla Węgier 

     
Za Europejskie Federacje, 

EPSU EMCEF 
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SKŁAD EUROPEJSKIEGO KOMITETU PZZK 

 

 

Kraje i spółki objęte   LICZBA PRZEDSTAWICIELI Mandaty  

zakresem       razem 

31/12/2008 zatrudnienie 2 BU lub więcej  

PONAD 10.000 
PRACOWNIKÓW    

Niemcy 6 732 T 1   1 

Austria 768 N     0 

Belgia 20 596 T 1 2 3 

Dania 32 N     0 

Hiszpania 3 426 T 1   1 

Finlandia 507 N     0 

Francja 106 061 T 1 10 11 

Grecja 160 N     0 

Węgry 1 581 T 1   1 

Włochy 3 411 T 1   1 

Luksemburg 681 T 1   1 

Norwegia 844 T 1   1 

Holandia 11 846 T 1 1  2 

Polska 4 018 T 1   1 

Portugalia 326 T 1   1 

Republika Czeska 2 052 T 1   1 

Rumunia 6 393 T 1   1 

Wielka Brytania 10 628 T 1 1  2 

Słowacja 243 N     0 

Szwecja 1 008 N  1   1 

Szwajcaria 1 864 T 1   1 
Razem zakres 
Porozumienia  183177   16 14 30 
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LISTA KRAJOWYCH KOMITETÓW PZZK 

 

• Niemcy 

• Belgia 

• Hiszpania 

• Francja 

• Węgry 

• Włochy 

• Holandia 

• Polska 

• Republika Czeska  

• Rumunia 

• Wielka Brytania 
 

 


