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Informatyka DG (DIGIT) 
 

3 filary strategii UE dla cyfrowego 
rynku wewnętrznego 
 

1. Lepszy dostęp do cyfrowych towarów i 
usług  

2. Optymalne warunki ramowe dla sieci 
cyfrowych i usług 

3. Gospodarka cyfrowa jako motor 
postępu 

Zadanie: 

Stworzenie nowych możliwości pracy i 
współpracy dla pracowników  

 

JUTRO JEST CYFROWE  

Digital Single Market 



JUTRO JEST CYFROWE 

CYFROWE MODELE BIZNESU TELEKOM 

Migracja All-IP 
o Instalacja nowej technologii IP zastąpi wszystkie stare klasyczne 

technologie TC 

o Scentralizowane Software w centrach komputerowych zastąpi 
starszy, zdecentralizowany sprzęt komputerowy 

Pan European Network 
o Centralizuje transgraniczne istotne elementy  łańcucha wartości 

w grupie 

o Usługi, aktualnie produkowane w każdym kraju 
(zdecentralizowane) będą w każdym kraju produkowane 
centralnie  

Centralized Shared Services 
o Centralizuje transgraniczne istotne elementy wewnętrznych 

usług grupy 

Inne strategie i modele biznesowe 

Cyfryzacja w branży IKT 
 

Struktura branży 
o przedsiębiorstwa |pola biznesu | produkty  usługi | 

Services 

Sektory Sub 

Technika informacyjna 
o Komputery IT | Software | IT-Services 
Telekomunikacja 
o Infrastruktura TK | końcówki TK |usługi TK 

Rozwój pracy i zatrudnienia w cyfrowym świecie 
pracy 

Innowacje, technologie i trendy rynkowe 
o Rozwiązania infrastrukturalne |Cloud Computing | 

Internet of Things  Industry 4.0 | Big Data | 
Platformy cyfrowe | Mobile Computing | Sztuczna 
inteligencja | Digital Health 

…….. 

Digital Single Market 



FOKUS (1)    Praca 4.0 – TEMATY W BRANZY IKT 

• Miejsca pracy (plus/minus) | jakość pracy  rodzaje 
zatrudnienia (pełno/niepełnowymiarowa, leasingowa, na 
czas określony) | fachowcy Mobile JOB| Crowdworking | 
Outsourcing 

Zatrudnienie 

• Kompetencje cyfrowe | praca samodzielna | 
hierarchie  | drogi zawodowe|  awanse | 
odpowiedzialność kierownicza  

Kompetencje 
• Systemy czasu pracy | uelastycznienie praca dodatkowa 

| suwerenność czasowa | Work-Life Balance  

Czas pracy 

• Organizacja pracy | praca kwalifikowana | zdrowa 
praca, praca wspierająca naukę,  praca stosowna do 
wieku | wzrost norm, obciążenie pracą 
(psychiczne/fizyczne)  

Treść pracy 

•  dane dot. zatrudnienia Beschäftigungsdaten | 
kontrola wyników dyrektywa UE dot. ochrony 
danych 

Ochrona danych 

• Arbeitnehmerrechte (Information, Anhörung, Mitbestimmung) 
• Interessenvertretung (Gewerkschaften, Europäsche Betriebsräte) 

• Instrumente (Tarifverträge, Branchenabkommen, Sozialdialog) 

Arbeitnehmerbeteiligung 

• Wzrost kwalifikacji | spadek kwalifikacji, 
umiejętności cyfrowe | systematyczne 
doskonalenie  | rozwój personelu 

Kwalifikacje 



FOKUS (2)    PRACA CYFROWA W KONCERNIE DEUTSCHE TELEKOM   

Skutki cyfrowych modeli 
biznesu dla pracy i 
zatrudnienia?  

• Automatyzacja pracy ręcznej (efekty racjonalizacyjne) 
• Dotyczy: wszelkich form pracy, od zadań prostych do złożonych | wszystkich 

przedsiębiorstw Grupy 
• Strata miejsc pracy | tworzenie nowych miejsc pracy (negatywny bilans miejsc pracy?) 
• Pozostające i nowe miejsca pracy wymagają nowych zdolności cyfrowych (jakich?) 

 
 
 
 

Potencjały i ryzyko cyfryzacji  

• Reorganizacja europejskiego łańcucha wartości  
• Centralizacja usług i Services 
• Dotyczy: wszystkie pola biznesu 
• Utrata miejsc pracy w przedsiębiorstwach krajowych 
• Nowe miejsca pracy w nowych lokalizacjach Nearshore 
• Regionalne różnice czasowe 

 

Kraje, lokalizacje, pola biznesu  

• Przewidywanie zmian – ocena skutków 
• Definiowanie pól działania – ustalanie priorytetów  

• Badać i korzystać z możliwości w Porozumieniu o ERZ 

• Organizować europejską i krajową współpracę   

• Wypracować katalog działań ERZ  (Agenda z tematami Praca 4.0) 

• Sporządzić plan implementacji 

Europejska Rada Zakładowa  

zatrudnienie 

czas pracy  

organizacja pracy 

kwalifikacje 

kompetencje 

Datenschutz 

Interessenvertretung 



W skrócie:  tematy i punkty ciężkości  

Europejska współpraca 
pracobiorców  

intensyfikacja: 

  

informacji & wymiany 

wiedzy zakładowej & 
branżowej 

koncepcje &  
strategie 

instrumenty 

partycypacja & 
współpraca 

Cyfryzacja &   Praca 
4.0 

Analiza, wiedza, 
kompetencje i Know-

how 

rozwój & trendy 

personel, praca & 
zatrudnienie  

analizy & pola 
działania 

cele & zasady 
organizacji  

(branża & Telekom) 

 

P 

Związkowe tworzenie 
strategii  

Polityka branżowa  

potencjał & ryzyko 
cyfryzacji 

zatrudnienie & standardy 
pracy 

wymagania wobec  Praca 
4.0 

aspekty pracy & 
zatrudnienia 

instrumenty & środki 
  
 
 

Europejska 
reprezentacja interesów 

ERZ Deutsche Telekom 

potencjał & szansa 
cyfryzacji 

personel & miejsca & 
standardy pracy   

kwalifikacje &  fachowcy 

pola działania ERZ  

Porozumienie o ERZ 

praktyka ERZ  

 

Dyrektywy 
związkowe dla 

Praca 4.0  
w branży IKT 

(polityka 
branżowa) 

 
 

Agenda ERZ "One 
Telekom" 

Europejska 
reprezentacja 

interesów i 
współtworzenie 

Praca 4.0 

(ERZ Deutsche 
Telekom) 

Europejska współpraca zw. zaw. & ERZ 

Realizacja: 01.12.2017 – 30.09.2019 

Europejska Rada Zakładowa  (ERZ) Deutsche Telekom 

Krajowe i europejskie związki zawodowe 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS) 



  PARTNERSTWO EUROPEJSKIE 

DE 
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. 
(DGB|VHS) 

DE 
Europejska Rada Zakładowa 
Deutsche Telekom 

EBR | EWC    
Deutsche Telekom 

AT 

ÖGB / zw. Zaw. Pracowników 
prywatnych, poligrafii, 
dziennikarstwa, przemysłu 
papierniczego (GPA-djp) 

HR 
Hrvatski sindikat 
telekomunikacija 

ES 
Commissiones Obreras, 
Federación de servicios 

BE UNI Europa 

DE 
Zjednoczony Związek 
Pracowników Usług 

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

HU Tavközlesi Szakszervezet 

GR 
Greek Telecom 
Employees' Federation 

RO 
SINDICATUL NATIONAL 
din TELECOMUNICATII 

Współnioskodawcy (partnerzy strategiczni)  

Organizacje stowarzyszone (Operative Partner)  Realizatorzy projektów (odpowiedzialni w UE) 

Europejska współpraca pracobiorców na rzecz współtworzenia Praca 4.0 



  ORGANIZACJA I UDZIAŁ 

Grupa sterująca 
projektem 

Europejska 
Grupa 
Projektowa  

narady 
luty 
2018 

lipiec 
 2018 

maj 
2019  

wrzesień 
2019 

udział 

HST (HR) 
1 

ERZ DT 
2 

ÖGB/GPA-djp (AT) 
1 

Arbeit und Leben BI 
2 

CCOO servicios      
1 

narady 
marzec 

2018 
Kick-off 

październik 
2018 
WS 1 

styczeń 
 2019 
WS 2 

kwiecień 
2019 
WS 3 

czerwiec        
2019 

Final Conf. 

udział UNI Europa ver.di (DE) 
NSZZ 

"Solidarnosc" (PL) 
  TAVSZAK (HU) 

EBR DT ÖGB/GPA-djp (AT) HST (HR) 
CCOO servicios 

(ES) 

OME-OTE (GR) SNTc (RO) 
Arbeit und Leben BI  

& zewnętrzni eksperci 

Praca 4.0 - Workshops 



CYFRYZACJA I PRACA 4.0 Związkowa polityka 
branżowa w branży IKT  

Agenda ERZ „One Telekom“  
Cele, pola działania i zasady organizacyjne  

„Praca 4.0“  
W Koncernie Deutsche Telekom 

Europejska reprezentacja 
interesów ERZ Deutsche 
Telekom 

Krajowe profile 
branżowe IKT 
 

Dane strukturalne  

Rozwój & trendy 
branżowe 

Potencjał & ryzyko 

Wyzwania dla pracy i 
zatrudnienia 

Krajowe mapy Telekomu 
Dane strukturalne 
(Telekom) 

Wyzwania cyfryzacji 

 

Potencjał, ryzyko , 
wymagania organizacyjne 

Pola działania  (ERZ) 

Europejski Workshop 3 

Udział pracobiorców  i Praca 4.0 

Europejski Workshop 2 

Zatrudnienie i Praca 4.0 

Europejski Workshop 1 

Innowacja i Praca 4.0 

8 krajowych zw. zaw.   
z AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL i UNI Europa  

Europejska Rada Zakładowa (ERZ) Deutsche Telekom 

33 członków z 16 państw UE  

Europejskie wytyczne „Cyfryzacja I Praca 4.0  
Cele zw.zaw. w zakresie europejskich standardów „Praca 4.0“ w 
branży IKT 



     KRAJOWE PROFILE BRANZOWE IKT 

KTO 
Przedstawiciele zw. zaw. w ramach projektu zbierają 
informacje branżowe i tworząc z nich krajowy profil 
branżowy IK  

DO KIEDY 
gotowe do dnia 15 czerwca 2018 

ZASTOSOWANIE  
(1) Jako zbiór tematów na 3 Workshopy  
(2) Jako wynik projektu prezentującego branżę IKT w 
Europie 

OBJETOSC    ok. 4-5 stron  

Uczestniczą związki zawodowe z: DE | 
ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR 

TRESC  

 Krajowa struktura branżowa (Key facts) 

 Zmiany strukturalne wskutek cyfryzacji w branży (stan i trendy na przyszłość) 

 Rozwoje w zakresie pracy, kwalifikacji i zatrudnienia (potencjał i ryzyko) 

 Partycypacja pracobiorców i reprezentacja interesów (krajowa i europejska) 
 

Patrz wyczerpująca matryca profile branżowego IKT 



     KRAJOWA MAPA TELEKOMU 

KTO 
Członkowie ERZ sporządzą porównywalnie strukturyzowane 
krajowe mapy przedsiębiorstwa  Telekom  

DO KIEDY  
Gotowe do dnia 15 czerwca 2018 

ZASTOSOWANIE 
(1) Jako zbiór tematów na 3 Workshopy  
(2) Jako wynik projektu w celu powiązania w europejski atlas 
Telekomu  

OBJETOSC ok. 3-4 stron 

Członkowie ERZ 

AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT 
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK 

TRESC  

 Aktualne dane strukturalne nt. polityki gospodarczej i zatrudnienia (profil Telekom) 

 Strukturalne zmiany wskutek cyfryzacji (Deutsche Telekom) 

 Skutki dla pracy, kwalifikacji i zatrudnienia (potencjał i ryzyko) 

 Priorytety i pola działania dla współtworzenia Praca Arbeit 4.0 (katalog zadań) 

 Partycypacja pracobiorców i reprezentacji interesów 

 Perspektywy ERZ: na przyszłość spodziewam się następujących zmian! 
 

Patrz wyczerpująca matryca profile branżowego IKT 
 



Główne nasze działanie: realizacja warsztatów Praca 4.0 (Workshops ) 

• W centrum uwagi Workshop 1 znajdują się w centrum wspólnych analiz im ocen 
wzajemne relacje cyfryzacji, innowacyjności, zatrudnienia i pracy. Głównym celem 
tych warsztatów jest analiza wynikających z cyfryzacji zmian w branży/ 
Przedsiębiorstwie Telekom,  zu analysieren, wskazanie szans i ryzyka i 
wypracowanie zasad innowacyjności zorientowanej na pracę.  

Workshop 1 

Cyfryzacja, 
innowacja i praca  

• W Workshop 2 chodzi o kwestię zmian w zakresie czynności, zatrudnienia, 
struktur personalnych, miejsc pracy, kwalifikacji i treści pracy w cyfrowym 
świecie pracy oraz o to, jak ta rewolucja pracy i struktur powinna zostać ujęta na 
drodze do „Praca 4.0“. W tym celu niezbędne są branżowo polityczne strategie 
oraz polityczne modele działania przedsiębiorstwa, ściśle powiązane zarówno z 
europejskimi infrastrukturami w branży IKT jak i przedsiębiorstwem Telekom.  

Workshop 2 

Zatrudnienie i 
organizacja pracy 

• W Workshop 3 tematem są prawa pracownika. Tu należy opracować następujące 
kwestie: jakie są priorytetowe interesy i pola działania? Jak należy wydajnie 
wykorzystać aktualne prawa i instrumenty? Oraz: czy istnieje potrzeba 
rozszerzenia i korekty tych praw w gospodarce cyfrowej? Aby udzielić na nie 
stosownych odpowiedzi niezbędna jest intensyfikacja współpracy reprezentacji 
pracowniczych w branży i w przedsiębiorstwie – zarówno na szczeblu krajowym 
jak i europejskim.  

Workshop 3 

Partycypacja 
pracobiorców i 
reprezentacja 

interesów  



Główne nasze działanie: realizacja warsztatów Praca 4.0 (Workshops)   

Główne przewodnie pytanie we wszystkich 3. warsztatach Praca 4.0 
brzmi:  

Jak związki zawodowe, Europejskie Rady Zakładowe i pracobiorcy mogą 
aktywnie współtworzyć przejście do pracy cyfrowej? 

 Jakie tematy są dla nas najważniejsze? 

 Co chcemy osiągnąć? 

 Jakie mamy propozycje i rozwiązania? 

 Jak chcemy je zrealizować? 

  
  



Organizacja, przebieg i wyniki 

Udział:  
14 członków ERZ i 
przedstawiciele związków 
zawodowych 

Termin i czasokres: 
październik 2018 / AT / 1,5  
dnia 

Udział: 
14 członków ERZ i 
przedstawiciele związków 
zawodowych 

Termin i czasokres: 
styczeń 2019 / HR / 1,5 dnia 

Beteiligung:  
14 członków ERZ i 
przedstawiciele związków 
zawodowych 

Termin i czasokres 

kwiecień 2019 / GR / 1,5 dnia  

ETAPY PRACY 

o Budowa informacji i analizy (rozwój, tematy, pola działania) 

o Wypracowywanie priorytetów, celów i strategii (dla branżowej polityki związkowej i 

reprezentacji interesów ERZ) 

o Rozwój i doradztwo w zakresie inicjatyw (założenia pracy branżowej i praktyki ERZ) 

WYNIKI 

o Założenia w katalogach WS 1 – WS 3 dla :   

- Dyrektyw polityki branżowej „Cyfryzacja i Praca 4.0“  

- Agenda ERZ „One Telekom“ 

o Sprawozdania z warsztatów 1-3 w celu transferu informacji do grupy projektowej 

o Newsletter dla (zewnętrznej) popularyzacji i informacji  

  

WS 1  cyfryzacja i 
innowacje 

WS 2  praca i 
zatrudnienie  

WS 3  reprezentacja 
interesów  

przygotowanie: tematy profili branżowych in map Telekom 



od do gdzie udział ucz. rodzaj wydarzenia 

14/02/2018  15/02/2018  DE (Berlin) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 1    

Szczegółowy plan & 

uruchomienie 

01/03/2018 02/03/2018 DE (Bonn) 
Grupa projekt.     

(ogół partn.) 
42 

Kick-off Meeting 

uruchomienie 

23/07/2018 24/07/2018 HU (Budapeszt) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 2 

Stan tymcz. & przygotowanie 

workshopu & środki info 

24/10/2018 25/10/2018 AT (Wiedeń) 
Grupa Rob. 1 

(ERZ & TU) 
18 

Workshop 1   cyfryzacja, 

innowacja & Praca 4.0 

14/01/2019 15/01/2019 HR (Zagrzeb) 
Grupa Rob. 2 

(ERZ & TU) 
18 

Workshop 2 

Zatrudnienie & Praca 4.0 

08/04/2019 09/04/2019 GR (Ateny) 
Grupa Rob. 3 

(ERZ & TU) 
18 

Workshop 3 

Partycypacja pracobiorców  & 

Praca 4.0 

14/05/2019 15/05/2019 RO (Bukareszt) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 3 

Ocena WS & przygotowanie 

konferencji końcowej 

26/06/2019 27/06/2019 ES (Barcelona) 
Grupa projekt.     

(ogół partn.) 
46 

Konferencja końcowa                    

ocena, wyniki, transfer 

02/09/2019 03/09/2019 PL (Warszawa) 
Steering  

Committee 
8 

SC Meeting 4 

Bilans projektu, wnioski 

końcowe, dalsza praca 



Popularyzacja i informacja 

Informator 
projektowy 

(Flyer) 

Strona w Internecie  
www.digit-
project.eu. 

Sprawozdanie z 
warsztatów 1 - 3 

Newsletter 1 - 3 

Krajowe profile 
branżowe  IKT 

Krajowe mapy 
Telekom 

Branżowe wytyczne 
polityczne 
„Praca 4.0“ 

Agenda ERZ 
"One Telekom" 



Oddzielny projekt: strona internetowa  www.digit-project.eu  

Internetowa strona 
dwujęzyczna D + GB 

Home News Innowacje Kooperacja Aktywność Informacje 

O projekcie  Informacje 
aktualne 

Cyfryzacja & 
Praca 4.0 

Cele & 
zadania 

Planowana 
aktywność  

Partnerzy 
europejscy 

Konferencje 
Agenda, 
sprawozdania,
materiały 

Workshopy 
Agenda, 
sprawozdania, 
materiały 

Dokumenty 
robocze & 
sprawozdania 

Informacje 
zakładowe & 
branżowe 
Profile / mapy 
Newsletter 1-3 

Praca 4.0 – 
inicjatywy 
Best Practices 

głosy & 
stanowiska   
Statement 
partnerów 

Języki projektów  
-  własnych projektów i materiałów 
-  istotnych materiałów roboczych 




