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Związkowe i zakładowe inicjatywy pra-
cownicze mające na celu współkszt-
ałtowanie tematu „Praca 4.0” w europe-
jskiej branży technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych i w Europejskiej 
Radzie Zakładowej Deutsche Telekom 

Projekt organizuje europejską sieć współpracy 
zakładowych i związkowych pracowniczych w 
temacie „Cyfryzacja i Praca 4.0“. 

Działania te łączą proces tworzenia strategii i in-
formacji w ramach polityki branżowej z europe-
jskim podejściem Europejskich Rad Zakładowych 
na przykładzie ERZ Deutsche Telekom. 

Chodzi przy tym o szanse w ramach polityki 
zatrudnienia i rozwoju zawodowego pracowników 
wynikających z cyfrowych technologii przyszłości 
a także związane z nimi zmiany w świecie pracy, 
obszarze kształcenia i w sytuacji zatrudnienia w 
europejskich lokalizacjach. 

Celem działań jest 

 wzmocnienie kompetencji pracowniczych po-
trzebnych w procesie cyfrowych przemian 

 przygotowanie przedstawicielstw pra-
cowniczych na wyzwania związane z „Pracą 
4.0”, 

 zaznajomienie ich z szansami i zakresami 
ryzyka 

 wypracowanie perspektyw polityki branżowej 
jak i modeli działań w przedsiębiorstwach. 

Zakładowe i związkowe przedstawicielstwa pra-
cownicze mają być wspierane w antycypacji pro-
cesów zmian wynikających z cyfryzacji a także 
aktywnym współkształtowaniu wynikających z 
nich standardów Pracy 4.0. 
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„Co należy zrobić, aby posunąć się do przodu w kwestii polityki 
innowacyjności? 

 Musimy pozyskać do pracy w firmie odpowiednich ludzi 

 Musimy wypracować nowe modele czasu pracy (agile working 
/work-life-balance) 

 Musimy przełamać i przebudować narosłe struktury 
(procesy, krytyka wobec zmian) 

 Musimy zabrać w tą podróż pracowników (rozwój zespołowy 
od góry do dołu, innowacje z szansą sukcesu, realistyczne 
planowanie) 

 Cała kadra kierownicza musi podjąć pracę w sposób autentyczny! 

 Kształcenie zespołowe na wszystkich poziomach 

 Realistyczne cele i planowanie finansowe (aby móc rozwijać i 
testować nowe sprawy; uwzględnianie kroków wstecz) 

 Uczenie się tego, jak działa praca agile 

 Zacieśnianie współpracy młodszych i starszych 

  Nastawienie! (zespół i wartości)” 

Europejskie warsztaty „Cyfryzacja i innowacja” 

w dniu 24-25 października 2018 r. w Wiedniu (A) 

Dr. Andreas Bierwirth (CEO firmy T-Mobile Austria)  
prowadzi dyskusję z uczestnikami warsztatów 
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TREND MONITOR 
Deutsche Telekom 2018 

Re-
turns 

EUROPE 

No. EWC countries 

TRENDS & PERSPECTIVES  +  +/- - 
Please mark the trend:  

Perspectives will be: positive or equal or negative 

Digitisation & Innovation  
  

 

     Expansion of business 11 7 4  

     New products and services 11 8 3  

     New technologies 10 9 1  

     Research & development 7 3 4  

     Investment 8 3 5  

    EMPLOYMENT       Trend 7 1 24 4 

EXPECTATIONS  from the perspectives of employees 

Types of employment  
  

 

Regular employment 11 4 4 3 

Temporary workers 10  5 5 

     Work contracts 9 1 3 5 

Crowd workers  8  2 6 

High skilled employees 10 7 3  

Low skilled employees 9 1 1 7 

Work 4.0 standards     

    Job quality 11 4 5 2 

    Enrichment of work 11 3 5 3 

    Working time 11 3 6 2 

    Work loads 11  4 7 

    Flexibility at work 11 9 1 1 

    Responsibility at work  
    (time and tasks) 

11 4 5 2 

    Skills & Competences  11 7 2 2 

    Work-life balance  11 4 4 3 

    Workers' rights & participation 11 1 6 4 

 
W wyniku cyfryzacji i usieciowienia procesy w przedsiębiorstwach podlegają coraz silniejszej integracji. Przepływ danych w 
przedsiębiorstwach łączy poszczególne procesy w sposób pionowy: bieżące informacje o materiale, procesach i procedurach 
we wszystkich działach są cały czas dostępne, niezależnie czy chodzi o dział rozwojowy, administracyjny, obsługi klienta czy 
dział sprzedaży. W poziomym łańcuchu tworzenia wartości przedsiębiorstwa łączą swoje dane z danymi swoich dostawców, 
partnerów i klientów. W całym łańcuchu tworzenia wartości istnieje możliwość globalnego koordynowania działań, czy to pro-
ces informatyczny, usługa, produkcja czy obsługa. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostosowanie i indywidualizacja produk-
tów. 

W gospodarce cyfrowej zmieniać się będą również profile, metody pracy oraz wymogi wobec pracowników w odniesieniu 
do kwalifikacji: Stare podziały na zakresy pracy badawczej, produkcji, administracji, świadczenia usług oraz zarządzania 
wiedzą będą się rozmywać. Udział działań badawczych bazujących na wiedzy w ramach procesów współpracy zespołowej 
będzie wzrastał. 

Już dzisiaj widzimy: cyfryzacja nie będzie zmieniać jedynie procesy, ale miała będzie wpływ na logistykę, zapewnianie jakości, 
utrzymanie ruchu, usługi, zarządzanie, administrowanie i działalność badawczą. 

Co pewne to fakt, że struktury zatrudnienia, systemy pracy i sama praca zmienią się znacząco w nadchodzących latach. 
 

 
 
W tym celu stworzyliśmy w 2018 r. Europejski Monitor 
Trendów zawierający oceny członków Europejskiej Rady 
Zakładowej. 

Na jego podstawie przedsiębiorstwo jest strategicznie dobrze 
uplasowane pod względem kluczowych parametrów (nowe 
sprawozdania finansowe, produkty, usługi i technologie). 
Oczekuje się, że przedsiębiorstwo wzmocni się pod względem 
badań i rozwoju a także w zakresie inwestycji. 

Mając na uwadze przyszły rozwój sytuacji dotyczący rozwoju 
kwestii pracy i rozwoju zatrudnienia w koncernie można zau-
ważyć rozbieżne oceny: mimo pozytywnego trendu idącego w 
kierunku większego zatrudnienia w zakresie podstawowym i w 
obszarach wysokich kwalifikacji rozwój sytuacji w stosunkach 
pracy określanych jako prekariat oceniany jest bardzo krytycz-
nie. Udział mało wykwalifikowanych pracowników w łącznym 
poziomie zatrudnienia będzie w przyszłości dalej spadał. 

Również zmiany w polityce pracy w ramach cyfrowej prze-
budowy Telekom są oceniane raczej sceptycznie. Jasno 
rozpoznawalny jest oczekiwany wzrost obciążeń w pracy. 
Mimo istniejących pozytywnych oczekiwań większej elas-
tyczności i doszkalania zmian w organizacji pracy i kształtowa-
niu warunków pracy nie da się jednoznacznie ocenić. 
To dodatkowy powód, dla którego cyfrowa przemiana 
strukturalna musi zostać naświetlona z perspektywy pra-
cowniczej oraz ma doprowadzić do współkształtowania przez 
pracowników zachodzących zmian. 

 

Cyfryzacja, innowacja i „Praca 4.0“ 

Jak te zmiany, wynikające z cyfryzacji postrzegają przed-
stawiciele pracowników w Europejskiej Radzie Zakładowej 
Deutsche Telekom? 

Jak udało się koncernowi przygotować na rozwój sytuacji w 
przyszłości? Gdzie pojawiają się szanse a gdzie ryzyko? 
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Nasza Praca 4.0 - Warsztaty 

Wraz z rozwojem cyfryzacji wzrasta liczba działań transgrani-
cznych, stają się one coraz ważniejsze i dotyczą pracy we 
wszystkich przedsiębiorstwach koncernu. W ramach naszego 
tematu – warsztatów pod nazwą „Praca 4.0” – będziemy prowa-
dzić wymianę informacji na płaszczyźnie europejskiej i wypracu-
jemy nasze własne wymogi społecznego kształtowania procesu 
innowacji leżącego w interesie pracowników i pracownic w 
koncernie Deutsche Telekom. 

W ramach dwóch głosowań (pisemna ankieta oraz ustny wywiad 
ERZ) ustalono dużą większością głosów trzy priorytety od-
noszących się do tematycznych punktów ciężkości warsztatów 
„Praca 4.0”: 

(1) Cyfryzacja całego procesu (end-to-end) 

(2) Agile Working  

(3) Edge Computing 5G 

Dzięki tym punktom ciężkości skierowujemy uwagę na 
przyszłość, czyli na strategie i procesy biznesowe, które jeszcze 
nie zostały w pełni zaimplementowane a które przez to są jeszcze 
otwarte na współkształtowanie ze strony pracowników. 

Do połowy 2019 r. przeprowadzimy trzy warsztaty z wszystkimi 
członkami ERZ z różnych krajów. Wspierani oni będą przez 
uczestniczące w projekcie związki zawodowe. 

Współkształtowanie pracy 4.0 w ucyfrowionym świecie pracy 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

 

Wykorzystanie  

cyfryzacji  

z korzyścią 

dla pracy  

i zatrudnienia

Sophia Reisecker (GPA-djp, AT) 

Chcemy wnieść naszą wiedzę, naszą ek-

spertyzę, aby interesy pracownicze nie 

trafiły pod koła tego procesu. 

Kierujemy uwagę na zmiany w cyfrowym 

świecie pracy i współkształtujemy je aktywnie. 

Dzięki naszemu europejskiemu projektowi 

pragniemy przyczyniać się do dyskusji, wykor-

zystywać doświadczenia i wypracowywać prak-

tyczne propozycje. Członkowie rad 

zakładowych i Europejskiej Rady Zakładowej 

powinni korzystać z wyników w celu kszt-

ałtowania cyfryzacji w swoich przedsiębiorst-

wach zgodnie z interesem pracowniczym. “ 

Praca 4.0 wymaga większego uczestnictwa 

pracowników na wszystkich poziomach.” 
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RZUT OKA NA TREŚCI 

Proces biznesowy już z definicji jest procesem end to end – 
oznacza to proces od początku do końca i odnosi się do 
produktu czy też usługi postrzeganej całościowo. Rozwiąza-
nia odrębne nie są rozwiązaniami perspektywicznymi i nie są 
w stanie spełnić wymogów w kwestii zorientowania na klien-
ta i efektywności procesów. 

Zależnie od dojrzałości obserwacje end-to-end mogą być 
prowadzone w odniesieniu do całej organizacji, poszczegól-
nych procesów bądź czyste środowiska systemowe. 

W tych obserwacjach koncentrujemy się na czterech 
kluczowych elementach. 

1. Jak dobrze prowadzimy urynkowienie produktów? Kto 
kupuje a kto nie? 

2. Jak stosowane są produkty? Jakich funkcji brak, bądź też 
jakie z nich są niepotrzebne? 

3. Czy procesy działają? Jeśli tak, to jak dobrze? 

4. Czy działa łańcuch systemowy zarówno w kontekście 
technicznym i zgodnie z wymogami? 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lothar Holzwarth 
Rady zakładowe i  
doradztwo w zarządzaniu 

 

WYNIKI DYSKUSJI GRUPY RO-
BOCZEJ NR 1 

W ramach całego łańcucha tworzenia wartości i to zarówno 
na płaszczyźnie europejskiej jak i krajowej koncernu Tele-
kom nie istnieje proces, który w całości (end to end) pod-
dany został cyfryzacji. Łańcuch procesu jest rozbity na pro-
cesy składowe zarówno na płaszczyźnie europejskiej jak i na 
poziomie spółek krajowych. 

Wyzwania 

- Łańcuch procesu nie jest stabilny (różne media) 

- Istotne „end to end” dotyczy sieci, dystrybucji, 
sterowania i controllingu 

- Dotyczy to wszystkich funkcji łączących (księgowość, 
dział personalny, controlling) jak i zakresów tech-
nicznych (automatyzacja planowania sieci, analiza 
błędów, planowanie zleceń monterów) 

- Praca i zakresy działań ulegają zmianom (praca z domu, 
otwarta przestrzeń biurowa, wspólne stanowiska 
pracy); utrata miejsca pracy 

 

 

 

 

Założenia będące podstawą współkształtowania 

- Planowanie i sterowanie: uprzedzająca in-
formacja i definicja celu 
- Procesy muszą zostać wstępnie określone 
-   Konieczna jest mierzalność oparta na stałych  
    kryteriach 

- Konieczne jest wsparcie eksperta 
- Należy osiągnąć poziom partycypacji decyzyjnej 
- Zaangażować pracowników w procesy – Należy zabrać 

pracowników w tą podróż 
- Należy korzystać z kompetencji w zakresie infor-

macji 
- Pewny proces testowania nowych systemów 
- Zarządzanie kompetencjami: doszkalanie pra-

cowników 
- Nowe struktury organizacyjne 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

„Bazując na analizie 

istniejących uwarunkowań 

pragniemy zbadać potencjał 

innowacji europejskich 

cyfrowych elementów łańcu-

chów procesów a przy tym 

wypracować również obszary 

ryzyka oraz szanse dla pracy 

i zatrudnienia w poszczegól-

nych uczestniczących w pro-
cesie krajach.” 

DAS WOLLEN WIR ERREICHEN 

In allen Bereichen: Systematische Personalentwick-
lung und kontinuierliche  Qualifizierung der Mitarbei-
ter, dass sie auf neue Anforderungen vorbereitet sind 

 
 

Grupa robocza nr 1 (od lewej do prawej): Johannes Hofmeister (AT) 
Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK) 
(von links nach rechts) 

Prezentacja wyników na plenum  
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)  

 FOCUS 1: Cyfryzacja end-to-end 
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RZUT OKA NA TREŚCI 

Metody agile zyskały w ostatnich latach na znaczeniu. 
Dotyczy to przede wszystkim – ale już nie wyłącznie – 
sektora informatycznego. 

Metody pracy agile orientują się na następujących zasadach 
(zestawienie): 

o Zadowolenie klienta dzięki szybkim i bezawaryjnym     
dostawom ważnego oprogramowania 

o Dostarczanie działającego oprogramowania w regularnych, 
w najlepszym wypadku krótkich odstępach czasu (kilka 
tygodni czy miesięcy) 

o Prawie codzienna współpraca ekspertów i informatyków w 
czasie trwania projektu (np.: wspólnota kodu/zbiorowa 
własność kodu (collective code ownership) 

o Stworzenie otoczenia i umożliwienie wsparcia 
zmotywowanych osób koniecznego do realizacji zadania 

o Utrzymanie równomiernego tempa pracy zleceniodawców, 
informatyków i użytkowników mający na celu zrówn-
oważony proces tworzenia oprogramowania 

o Ciągła koncentracja na technicznym doskonaleniu i         
dobrym dizajnie 

o Prostota jest kwestią zasadniczą 

o Samoorganizacja zespołów podczas fazy planowania              
i realizacji 

o Autorefleksja zespołów w odniesieniu do własnego 
zachowania mająca na celu 

o dostosowanie do wzrostu wydajności 

FOCUS 2: Agile Working 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Nadine Müller  
(Vereinte Dienstleistungs- 
Gewerkschaft | ver.di, DE)  

 

 

WYNIKI DYSKUSJI GRUPY ROBOCZEJ NR 2 

Agile nie oznacza niczym nieograniczonej elastyczności i 
nieustabilizowanego trybu pracy. Pracodawca próbuje 
oszczędzić przy pomocy uelastyczniania i 
nieprzyporządkowanych stanowisk biurowych i napędzać 
proces samowyzysku pracowników. Agile working oznacza: 
jednostka i zespół planują wspólnie. 

Założenia prowadzące do współkształtowania 

- Specyfikacja obszarów, w których wprowadzenie pracy w 
trybie agile miałoby sens. 

- Regulacje idące w kierunku zmniejszonej kontroli (usu-
wanie hierarchii) i pośrednie sterowanie 

- Struktury i pewność wynagrodzeń 
- Wytyczne regulacji czasu pracy (np. trzymanie się 

zapisów o przerwach, również mikro- przerwach) 

- Forsowanie dokształcania > strategiczne planowanie 
zatrudnienia z uwzględnieniem cyfryzacji > definiowanie 
przyszłościowych zadania (job enrichment zamiast 
zwolnień) 

- Rozszerzenie oferty szybko dostępnych i praktycznych 
szkoleń, a także coachingu i medytacji dla zespołów 
(szkolenia przed i po) > ofensywa kompetencji 

- Współtworzenie roli i zakresów odpowiedzialności > kto 
decyduje w plemionach? (kto zajmuje się tematem 
chorobowego, urlopów, itd.) 

- Wzmocnienie struktur w celu poprawy partycypacji 
decyzyjnej 

- Mobilizacja i angażowanie ekspertyzy pracowniczej 

- Rozbudowa struktury kontaktów w lokacjach > nawiązy-
wanie rozmów bezpośrednio z pracownikami > pytanie o 
skuteczność regulacji 

- Umożliwianie swobody działania w dół i w górę. 
- Wspieranie przejmowania odpowiedzialności przez 

zespoły; muszą one mieć możliwość ustalania własnego 
tempa 

- Dla ERZ: ERZ musi wypracować własne rozumienie; 
wypracowanie europejsko definiowanego zestawu zasad 
pracy w trybie agile ale i wytyczne dotyczące jego 
wdrożenia i europejskiej realizacji 

 
 TO CHCEMY OSIĄGNĄĆ 

 Strategiczne planowanie zatrudnienia        
(doszkalanie, zarządzanie kompetencjami) 

 Wytyczne (kodeks) dotyczący obszarów 
wdrażania agile working  

 Podręcznik dla ERZ zawierający minimalne        
standardy 

„Jeśli w Telekom myślimy 

o „agile”, to nie zatrzymu-

jemy się w tym myśleniu 

na granicy danego kraju. 

Potrzebujemy regulacji, 

które zobowiążą praco-

dawcę do stosowania 

zasad niemieckiej       

partycypacji decyzyjnej 
również w innych krajach” 

Grupa robocza nr 2 (od lewej do prawej):  Reiner Ginko (DE),   
Michael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU), Péter Szabó (HU) 
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Odysseus Chatzidis  
(Przewodniczący  
ERZ Deutsche  
Telekom, DE)  

 

 
  

RZUT OKA NA TREŚCI 

W odróżnieniu od cloud computing, edge computing 
oznacza zdecentralizowane przetwarzanie danych na 
obrzeżach sieci, tzw. edge (ang. brzeg, kant). W edge 

computing chodzi o otwartą, podzieloną architekturę 
informatyczną, którą charakteryzuje zdecentralizowana 
metoda przetwarzania. W ramach tego procesu edge 
computing nie tylko tworzy podstawy mobilnego przet-
warzania danych, ale i jest też podstawą technologii In-
ternetu rzeczy (ang. skrót IoT). W edge computing de 
facto dochodzi do bezpośredniego przetwarzania danych 
na urządzeniach (mobilnych), komputerach osobistych 
lub na serwerach, bez potrzeby przekazu informacji do 

centrum obliczeniowego.1 

Edge Computing i 5G. Wszystkie rozwiązania IoT jak na 
przykład w obszarze komunikacji pojazd- pojazd, bezpiec-
zeństwa publicznego czy sieci czujników inteligentnych 
miast (Smart Cities) wymagają pewniejszej i bardziej ska-
lowalnej możliwości łączliwości między urządzeniami niż to 
jest możliwe w ramach dzisiejszych sieci LTE. (…) Unaocznia 
to fakt, że dla sieci 5G ważną rolę odgrywać będzie edge 
computing i odciążać ono będzie sieć piątej generacji. W 
ramach edge computing ogromne ilości danych będą gen-
erowane poprzez ogromną ilość połączonych urządzeń 
(IoT), i przetwarzane na obrzeżach sieci. To dlatego edge 
computing redukuje znacząco opóźnienia przekazu i będzie 

podstawą sukcesu scenariuszy 5G.2 

1)  https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a-
742343/ 
2)  https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/ 

 

FOCUS  3:  Edge Computing | 5G 

WYNIKI DYSKUSJI GRUPY ROBOCZEJ NR 3 

Innowacje odgrywają decydującą rolę w odniesieniu do konku-
rencyjności. Znajdujemy się w innowacyjnym przedsiębiorstwie, 
które pragnie odnosić sukcesy; w tym celu potrzebujemy zmian 
na wszystkich poziomach – wśród klientów, pracowników i 
wśród kadr kierowniczych. Aby posunąć się do przodu, musimy 
zaangażować aktywnie pracowników wraz z ich ekspertyzą i 
praktyczną wiedzą. 
 

Założenia prowadzące do współkształtowania 

Cyfrowe innowacje (edge computing 5G) niosą ze sobą szanse 
decentralizacji procesów i usług z korzyścią dla pracowników. 
Aby je wykorzystać konieczna jest zmiana myślenia w ramach 
działań innowacyjnych: 

- Włączenie przedstawicieli pracowników w procesy plan-
owania, projektowania i realizacji) 

- Wytworzenie kultury wzajemnego zaufania 

- Ustawiczne gromadzenie kompetencji i rozwój wiedzy (life-
long learning) 

Innowacje wymagają przejrzystych uwarunkowań ramowych i 
jednolitych oczekiwań w stosunku do zarządu 

- Porozumienia pilotażowe w celu stworzenia filarów i        
zebrania danych o sytuacjach, które muszą zostać uregu-
lowane 

- Wytyczne jako kompas pomagający w orientacji i służący 
jako raster ustawicznego procesu oceny 

- Realizacja innowacji w sposób przyjazny dla pracownika 
(informowanie pracowników, testowanie produktów, 
doszkalanie pracowników w związku z nowymi zadaniami) 

- Rozpoznanie obszarów wzrostu przedsiębiorstwa (ustalenie 
planu przebudowy; we współpracy z pracodawcą: fundusze 
na rzecz doszkalania) 

- Przed wprowadzeniem należy ustalić z pracownikami fazę 
testów; testy w przedsiębiorstwie, z własnymi ekspertami 

- Przeprowadzenie analizy konsekwencji 
podejmowanych działań (jakość, nakład pracy, koszty) 

 
Musimy być szybsi w innowacjach, aby uzyskać pewność dla 
pracowników! 

 
 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

„Chcemy współtworzyć 

innowacje w obszarze socjal-

ny na terenie całej Europy! 

Edge computing umożliwi 

nam stworzenie oferty do-

pasowanej do klienta. 

Widzimy szanse i możliwości, 

które będą w równej mierze 

korzystne dla przedsiębiorst-
wa, jak i jego pracowników.” 

TO CHCEMY OSIĄGNĄĆ 

Europejskie ramy dobrych warunków pracy, które 
będą podążać za procesami innowacji nowych 
zakresów biznesowych i które można będzie 
dopasowywać w sposób elastyczny do przyszłych 
wymogów. 

Grupa robocza nr 3 (od lewej do prawej): Virginie Labrousse (FR), 
José Carlos Hernandez (ES), Odysseus Chatzidis (DE) 
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Arbeit und Leben Bielefeld e.V. 
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DE 
Europäischer Betriebsrat (EBR) | 
European Works Council (EWC)  
Deutsche Telekom 

EBR | EWC    
Deutsche Telekom 

AT 
ÖGB, Gewerkschaft der Privatan-
gestellten, Druck, Journalismus, 
Papier (GPA-djp)  

HR 
Hrvatski sindikat  
telekomunikacija 

 

ES 
Commissiones Obreras,  
Federación de servicios 

 

 
 

BE UNI Europa 

 

DE 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft 

 

PL 
NSZZ "Solidarnosc"  
T-Mobile Polska S.A. 

 

HU Tavközlesi Szakszervezet 
 

GR 
Greek Telecom Employees'  
Federation  

RO 
SINDICATUL NATIONAL din  
TELECOMUNICATII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   DigiT 
 

CYFRYZACJA I PRACA 4.0 

Nowy obszar objęty procesem in-
formacji, prowadzenia konsultacji i 
aktywnego zaangażowania 
związków zawodowych oraz ERZ w 
ramach europejskiego sektora ICT, 
odnoszący się do najlepszych prak-
tyk mogących podlegać transferowi 
na przykładzie Deutsche Telekom 
(DigiT) 

VP|2017|008|0019 
 
DigiT wzmacnia kompetencje potrzebne 
w procesie przemian cyfrowych po 
stronie pracowniczej 

DigiT wspiera zakładowe i związkowe przed-
stawicielstwa pracownicze w działaniach 
będących reakcją na wyzwania Pracy 4.0. 

DigiT wspiera perspektywy w ramach poli-
tyki pracy oraz zakładowe metody działania 
mające na celu współkształtowanie 
cyfrowego świata pracy 
 
 

 Wykorzystano wsparcie fi-
nansowe Komisji Europejskiej 

 
Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność 
natomiast Komisja Europejska nie ponosi od-
powiedzialności za informacje zawarte w tej 
publikacji jak i za sposób ich wykorzystania 
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