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Wstęp 

Niniejszy przewodnik jest skierowany do doradców krajowych uczestniczących w 
Projekcie. Zawiera on podstawowe informacje na temat działań związanych z 
niektórymi środkami naprawczymi i wzmacniającymi odporność promowanymi przez 
Unię Europejską, które mogą być wdrożone przez państwa uczestniczące w projekcie 
w walce z kryzysem gospodarczym i zdrowotnym spowodowanym pandemią covid-19. 

Ze względu na różnorodność koncepcji sektora publicznego w poszczególnych 
państwach i środków, które państwa członkowskie UE i kraje kandydujące mogą 
wdrożyć, a także zróżnicowanie samych państw, nie jest możliwe opracowanie 
ogólnego katalogu kryteriów, które mogłyby być stosowane przez wszystkie państwa 
w celu oceny wdrażania i oddziaływania tych środków. 

Działania Unii Europejskiej mające na celu ułatwienie wyjścia z kryzysu zdrowotnego 
wywołanego pojawieniem się covid-19 i związanego z nim kryzysu gospodarczego 
koncentrują się głównie na dwóch aspektach: utrzymanie zatrudnienia i/lub tworzenie 
nowych miejsc pracy w obliczu nowych wyzwań rynku pracy oraz promowanie szkoleń 
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w celu poprawy umiejętności i przekwalifikowania zawodowego i zachęcanie do 
uczenia się przez całe życie, ukierunkowanego na zatrudnienie. 

Musimy pamiętać także o opublikowaniu w dniu 20 czerwca 2019 r. dyrektywy 
2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej, która musi zostać transponowana przez państwa członkowskie do dnia 
1 sierpnia 2022 r. Wspomniana dyrektywa wprowadza różne elementy związane ze 
szkoleniami, definiowanymi warunek zatrudnienia pracownika, mające wpływ na 
sposób zapewnienia zdobywania wiedzy w miejscu pracy przez cały okres życia 
zawodowego pracownika, uznanym za wsparcie zatrudnienia. 

Zatem, podążając drogą mającą na celu wyznaczenie kierunku prowadzącego do 
ożywienia gospodarczego i złagodzenia skutków covid-19 powinniśmy zająć się 
analizą różnych aspektów, które umożliwią skuteczne radzenie sobie z kryzysem, 
włączając w to następujące kwestie: 

- nowe formy zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem telepracy i cyfryzacji, 
które zostały wprowadzone na różnych obszarach, szczególnie w sektorze 
publicznym, w celu oceny skutków, jakie mogą mieć dla pracowników i ich 
warunków zatrudnienia; 

- wdrożenie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
na lata 2021-2027 w różnych kierunkach strategicznych i z uwzględnieniem 
różnych sektorów zawodowych i działań, na które zwraca się szczególną 
uwagę; 

- ochrona praw pracowników i warunków zatrudnienia w czasach kryzysu, z jakim 
obecnie mamy do czynienia oraz roli, jaką powinni odgrywać partnerzy 
społeczni; 

- możliwość zajęcia się mniej lub bardziej głęboką restrukturyzacją obecnego 
sektora publicznego w każdym państwie, oceniając wpływ, jaki może to mieć 
na outsourcing lub podwykonawstwo usług; 

- lub doskonalenie umiejętności cyfrowych pracowników w celu utrzymania ich 
na rynku pracy, awansu zawodowego lub zmiany pracy w procesach 
transformacji. Nie należy zapominać, że krajowe plany odbudowy, 
przygotowywane w celu przyznania europejskich funduszy na rzecz odbudowy 
i odporności muszą obejmować 20% środków związanych z transformacją 
cyfrową, a konkretnie z cyfryzacją sektora publicznego, a kolejne 37% musi być 
ukierunkowane na transformację ekologiczną. 

Niniejszy przewodnik dla doradców projektu, którzy będą pracować w Centrum 
Dialogu, może być przydatny do ustalenia wytycznych i określenia celów w zakresie 
wyżej wymienionych zagadnień, zmierzających do podtrzymania dialogu społecznego 
pomiędzy partnerami społecznymi i rządami. 
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Poniżej przedstawiamy niektóre aspekty wspomnianych zagadnień, wskazując na 
serię pytań, które doradcy krajowi powinni przeanalizować, aby zrealizować fazę 
doradczą projektu, której celem jest zwiększenie wiedzy i zapewnienie niezbędnego 
wsparcia zarówno pracownikom i ich przedstawicielom (oraz związkom 
zawodowym), jak i pracodawcom (w naszym przypadku, zwłaszcza kierownictwu 
sektora publicznego). 

W tym celu musimy przeprowadzić analizę dokumentacji, aby poznać źródła prawa w 
każdym z naszych państw, przepisy mające zastosowanie w każdym przypadku oraz 
propozycje zmian, które, w stosownych przypadkach, mogą mieć miejsce w wyniku 
wdrożenia niektórych środków odbudowy i odporności zawartych w krajowych planach 
różnych państw Unii Europejskiej lub państw kandydujących. 

 

Rozwój szkoleń w celu poprawy umiejętności i przekwalifikowania oraz 
promowanie uczenia się przez całe życie zorientowanego na zatrudnienie. 

a) Prawo do szkolenia w ustawodawstwie krajowym. 

b) Istniejąca zależność między kształceniem zawodowym a zatrudnieniem. 

c) Przekwalifikowanie jako narzędzie przeorientowania kariery zawodowej. 

d) Podejście do czasu pracy i zapewnienie bezpłatnych szkoleń dla 
pracowników. 

e) Ogólna polityka szkoleniowa pracodawcy. 

f) Kształcenie na odległość, jako nowy system szkolenia spowodowany 
pandemią covid-19. 

 

Poprawa umiejętności cyfrowych pracowników w celu utrzymania się na rynku 
pracy i dostępu do niego oraz w celu rozwoju kariery zawodowej. 

a) Zasady zapewniające dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 
rynku pracy w dziedzinie cyfryzacji. 

b) Realizacja deklaracji z Osnabrück z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
kształcenia i szkolenia jako sił napędowych ożywienia gospodarczego i 
sprawiedliwego przejścia do gospodarki cyfrowej i ekologicznej. 

c) Procedury zmian cyfrowych jako sposób na interakcję obywateli z 
administracją publiczną. 

d) Istnienie cyfrowych luk społecznych, płciowych, terytorialnych i związanych 
z dostępem do usług publicznych. 
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e) Najistotniejsze obszary sektora publicznego w zachęcaniu do cyfryzacji. 

f) Istnienie konkretnych planów krajowych dotyczących umiejętności 
cyfrowych w sektorze publicznym 

 

Opracowanie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy na lata 2021-2027 w różnych kierunkach strategicznych. 

a) Ochrona zdrowia na poziomie krajowym: prawa pracownika i obowiązki 
pracodawcy. 

b) Wdrożenie mechanizmów udziału pracowników, informowania, konsultacji i 
negocjacji zbiorowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) Przewidywanie zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zarządzanie nimi w obliczu przemian ekologicznych i cyfrowych. 

d) Przeciwdziałanie zagrożeniom psychospołecznym i zdrowiu psychicznemu 
w miejscu pracy: zapobieganie i przyszłe działania. 

e) Ustanowienie środków w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy. 

f) Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym w przepisach 
krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej zagrożonych 
zawodów. 

g) Analiza skutków pandemii covid-19 dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników oraz ustanowienie procedur i nowych środków 
zapobiegawczych stosowanych w przypadku kolejnych pandemii. 

 

Wyzwania rynku pracy w obliczu wprowadzania nowych form zatrudnienia. 

a) Krajowe i/lub sektorowe strategie mające na celu sprostanie wyzwaniom 
rynku pracy w obliczu nowych form zatrudnienia i ich wpływu na obecne 
warunki zatrudnienia pracowników. 

b) Regulacje prawne dotyczące pracowników niezależnych w gospodarce gig, 
zwrócenie szczególnej uwagi na regulacje dotyczące kierowców i pracy na 
platformach. 

c) Podejście do ochrony zdrowia pracowników w obliczu nowych form 
zatrudnienia: niestabilności pracy, niepewności zatrudnienia, zmiany 
miejsca itp. 
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d) Wpływ nowych form zatrudnienia w restrukturyzacji sektora publicznego: 
outsourcing i podwykonawstwo. 

e) Praca zdalna i jej zastosowanie w sektorze publicznym: dobrowolność, 
możliwość odwrócenia, warunki, ochrona danych, aspekty techniczne, praco 
do wylogowania i godziny pracy, zapobieganie ryzyku zawodowemu itp. 

 

Rola partnerów społecznych w ochronie praw pracowników i warunków 
zatrudnienia w czasach kryzysu. 

a) Wykorzystanie narzędzi partycypacji pracowniczej (informacja i konsultacje) 
w zarządzaniu pandemią i kryzysem gospodarczym. 

b) Wyzwania związane z negocjacjami zbiorowymi w obliczu kryzysu 
zdrowotnego i gospodarczego oraz wprowadzania nowych form 
zatrudnienia. 

c) Odpowiednie ramy dla rozwoju nowych form zatrudnienia zapewniające 
bezpieczeństwo i przewidywalność stosunków pracy. 

d) Ustanowienie, w drodze negocjacji zbiorowych, minimalnych praw ochrony 
pracowników: wynagrodzenia, warunków zatrudnienia, godzin pracy, 
szkoleń itp. 

e) Sposób traktowania dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych w sektorze 
publicznym w państwach partnerów uczestniczących: trudności, wyzwania i 
propozycje poprawy. 
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