Wprowadzenie w życie Porozumienia
dot. Bezpieczeństwa i Higieny pracy w
Grupie

Dyrekcja ds. utrzymania jakości życia w pracy
Dyrekcja Orange Bliski Wschód i Afryka
Dyrekcja Europejska
Casablanca, 10 kwietnia 2018 r.
Zebranie Związku UNI
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Wdrażanie zapisów globalnego
Porozumienia dot. Bezpieczeństwa
i Higieny pracy w Grupie na
terytorium OMEA
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Plan szkolenia członków komitetów ds. BHP: różne moduły
Etap 1
Szkolenie
- międzyoddziałowe
- dla partnerówdecydentów
i odpowiadających
im członków
komitetów ds. BHP
- trwające 4 dni

Przeprowadzane przez
„Szkołę HR”

Etap 2
Szkolenie
- międzyoddziałowe
- dla innych członków
komitetów ds. BHP
- trwające 2 dni

Etap 3
Wsparcie
-

wewnątrzoddziałowe

-

Pomoc we wdrażaniu
planów działania
komitetów ds. BHP
Etap 1 i 2

-

Przeprowadzane przez
region OMEA

Przeprowadzane przez
oddział
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Szkolenie komitetów ds. BHP
w zakresie BHP i jakości życia w miejscu pracy w OMEA
 2016: przeprowadzenie szkoleń




6 cykli w etapach 1 i 2
14 komitetów objętych szkoleniem
62 przeszkolone osoby

 2017: utrzymanie nakładu pracy, szczególnie w zakresie niedawno włączonych spółek
zależnych




6 sesji etapu 2
10 krajów
59 przeszkolonych osób

Miejsce szkoleń w roku 2017
Antananarywa
Tunis
Kinszasa
Amman
Wagadugu
Abidżan

Objęte kraje

Madagaskar
Tunezja – Maroko
Demokratyczna Republika Kongo
Jordania – Egipt
Burkina Faso
Liberia – Botswana – Sierra-Leone
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Szkolenie komitetów ds. BHP
w zakresie BHP i jakości życia w miejscu pracy w OMEA
 2018 - Nadchodzące sesje:
Wzmocnienie etapu 2 (4 dni szkolenia) w Douala pod koniec czerwca:
 Kamerun
 Republika Środkowoafrykańska
Trzy wzmocnione etapy 3 (2 i ½ dnia wsparcia telefonicznego) w III kwartale roku 2018:
 Botswana
 Sierra Leone
 Liberia
Cztery etapy 3 (3 cykle po 2 godziny wsparcia zdalnego) w IV kwartale 2018:
 Gwinea
 Burkina Faso
 Maroko
 Tunezja
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DAKAR
Sesja nr 1, pilotażowa
11-14 lipca 2016 r.
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ABIDŻAN
Sesja nr 2

18-21 lipca 2016 r.
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Casablanca
Sesja nr 3

19-22 września 2016 r.
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ABIDŻAN
Sesja nr 5
20-21 października 2016 r.
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DAKAR
Sesja nr 4

17-18 października 2016 r.
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KAIR
Sesja nr 6
30 października – 2 listopada 2016 r.
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ANTANARYWA
Sesja nr 7
8-11 maja 2017 r.
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TUNIS
Sesja nr 8
11 i 12 lipca 2017 r.
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KINSZASA
Sesja nr 9
8 i 9 sierpnia 2017 r.
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AMMAN
Sesja nr 10
22 i 23 sierpnia 2017 r.
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WAGADUGU
Sesja nr 11
18-21 września 2017 r.
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ABIDŻAN
Sesja nr 12
12-15 grudnia 2017 r.
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Wyjście nad Jezioro Różowe - Dakar

Impreza wieczorna - Casablanca

Czas integracji
Przykłady wykorzystania czasu
wolnego służące integracji
zespołów

Wieczorek taneczny - Madagaskar

Posiłek - Abidżan
18
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Szkolenie komitetów ds. BHP w zakresie BHP i jakości życia w
miejscu pracy (SSQVT) w OMEA
 Grupa Plazza
 Zamknięta grupa, utworzona na początku 2017 r., w celu utrzymania miejsca i bezpiecznych wymian między
szkolonymi osobami
 Wspólne prowadzenie: Organizacje Związkowe oraz Dyrekcja ds. utrzymania jakości życia w pracy (DPQVT)
 Regularne telekonferencje organizowane wspólnie przez OMEA i DPQVT
 Szkolenie w trybie e-learning „Podstawy BHP i jakości życia w miejscu pracy (SSQVT)”
 w trakcie finalizacji
 czas trwania: 20 minut
 przewidywana dostępność
 przez smartfona
 lub Orange Learning
 Ugruntowanie dotychczasowej wiedzy lub przyswojenie nowych wiadomości
 w zakresie podstaw SSQVT
 Porozumienie światowe w zakresie BHP
 Podmioty powiązane i ich działania w zakresie SSQVT
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Szkolenie komitetów ds. BHP w zakresie BHP i jakości życia w
miejscu pracy (SSQVT) w OMEA
fragment e-szkolenia
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Sytuacja w zakresie świadczeń zdrowotnych – Burkina Faso – Orange
Świadczenie zdrowotne

•

Opieka położnicza (hospitalizacja)

Hospitalizacja

Leki

Konsultacje

100% KR

100% KR

100% KR

100% KR

Dla porodu
- w przypadku ciąży pojedynczej: 300
000 FCFA
- w przypadku ciąży bliźniaczej: 400 000
FCFA
- w przypadku ciąży zagrożonej: 600 000
FCFA

-

-

Zakres ubezpieczenia

Świadczenia ogólne

Limit

Ocena

9

9

Lekarz ogólny: 15 000 FCFA
Specjalista: 20 000 FCFA
Profesor: 25 000 FCFA

9

9

KR: koszty rzeczywiste

•
Dostęp do opieki medycznej
 Dla pracowników Orange:
- Nie wprowadzono systemu osoby trzeciej płacącej
- Rodzina objęta świadczeniami
 Praktyki na rynku krajowym:
złe
•
-

•
-

Program dot. szczepień
Obejmuje w pełni następujące choroby: choroby o
ciężkim przebiegu (typu rak), o średnim i łagodnym
•
przebiegu, malaria, żółta febra, odra, HIV, tężec, gruźlica, koklusz, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, cholera.

Opieka położnicza
Zasiłek macierzyński: przez 98 dni w wysokości
miesięcznego wynagrodzenia brutto, powyżej limitu
narodowej kasy (tj. 600 000 FCFA) opłacany przez Orange
Koszty opieki przed- i poporodowej: w 100% pokrywane
z ubezpieczenia Orange
Zasiłek przed narodzeniem dziecka wypłacany przez
Państwo: 1000 FCFA (przez 9 miesięcy ciąży)

Pozostałe usługi szpitalne
Pokoje: 75 000 FCFA/dzień
21
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Sytuacja w zakresie świadczeń zdrowotnych – Liberia –
Orange
Świadczenia zdrowotne
•

Świadczenia ogólne

cholera.

Opieka położnicza
- PaństwoHospitalizacja
pokrywa koszty szczepień
przeciwko
Leki
Konsultacje
(hospitalizacja)

Zakres ubezpieczenia

100% KR

Limit
Ocena

KR: koszty rzeczywiste

100% KR

100% KR

100% KR

-

-

-

9

• Dostęp do opieki medycznej
 Dla pracowników Orange
- Nie wprowadzono systemu osoby trzeciej płacącej •
- Rodzina jest objęta ubezpieczeniem wyłącznie w przypadku pracowników na umowach na czas
nieokreślony (ograniczenie do 2).
 Praktyki na rynku krajowym: złe
•
-

żółtej febrze oraz odrze.

Program szczepień
Orange pokrywa koszty następujących
•
szczepionek: choroby o poważnym, średnim,
łagodnym przebiegu, malaria i HIV, tężec, gruźlica,
koklusz, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B,

9

9

9

Opieka położnicza
Podczas urlopu macierzyńskiego 100%
wynagrodzenia wypłacane jest przez firmę Orange
(przez okres 3 miesięcy).
Brak zasiłku z okazji narodzin dziecka
Pozostałe usługi szpitalne
Żadnych dodatkowych gwarancji
22
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Sytuacja w zakresie świadczeń zdrowotnych – Sierra Leone – Orange
Świadczenia ogólne

•

Świadczenia zdrowotne
Opieka położnicza
(hospitalizacja)

Hospitalizacja

100%

100%

100%

175 000 $

W szpitalu: bez limitu
Na zewnątrz: 2000 $

Zakres ubezpieczenia
Limit (roczny/osobę)
Ocena

•


•
-

Ciąża / urodzenie dziecka:
- Normalnie: 3000 $
- Z komplikacjami: 5500 $
9

•
-

Dostęp do opieki medycznej
Dla pracowników Orange
Nie wprowadzono systemu osoby trzeciej płacącej
Rodzina objęta świadczeniami
Praktyki na rynku krajowym: złe
-

-

Program szczepień
Orange pokrywa koszty następujących szczepień:
choroby o łagodnym przebiegu, malaria, żółta
•
febra, odra oraz HIV.
-

9

Leki

Konsultacje

9

Opieka położnicza
Podczas urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie
wypłacane jest przez firmę Orange (przez okres 90
dni roboczych).
Ponoszenie kosztów opieki przed- i poporodowej:
Brak zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku z okazji
narodzin dziecka
Zabiegi pielęgniarskie w miejscu zamieszkania: do
13 tygodni (do kwoty 3 000 $)
Pozostałe usługi szpitalne
Prywatny pokój w szpitalu nie wlicza się
Pokrycie kosztów ambulans i transportu ze
szpitala
23
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Zasiłek pogrzebowy: 3 250 $

Wdrażanie zapisów globalnego
porozumienia w zakresie BHP (w
Grupie) w Europie
24
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Wdrażanie zapisów globalnego porozumienia w zakresie BHP
w
 Europie
Raport sytuacyjny z 2 pierwszych działań przeprowadzonych wspólnie w roku

2017:
 w Hiszpanii i Polsce
 3 przedstawicieli organizacji związkowych, które podpisały umowę oraz
3 przedstawicieli przedsiębiorstwa (dyrekcja strefy europejskiej, dyrekcja ds.
socjalnych,
dyrekcja
ds. utrzymania
jakości życiawspólną
w pracy)pozytywną
 Dwa
dni spotkań
w każdym
kraju zaowocowały
oceną co do stopnia wdrożenia porozumienia.
 Wskazanie najlepszych praktyk do przekazania dalej
 Projekt nowych wspólnych wizyt w 2018 r. w dwóch innych spółkach
zależnych

25

Interne Orange

Prezentacja wdrożenia postanowień porozumienia
wKontekst
Hiszpanii
społeczny

• Niedawne przejęcie i sukces Jazztel, bez fali zwolnień, ale przy wystąpieniu
odejść dobrowolnych i przejść na wcześniejszą emeryturę
Najlepsze praktyki
• Różnorodność i skuteczność środków ograniczania hałasu w nowych
pomieszczeniach (wybór materiałów na podłogę, ściany, meble itp.).
• Elastyczność organizacji pracy, która obejmuje
 telepracę,
 elastyczność co do godzin rozpoczynania i kończenia pracy,
 elastyczność stanowiska pracy (np. wideo).
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Polityka w OSP i dialog społeczny Rozdział 1
•

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w
Orange Hiszpania (Orange Spain, OSP)
zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego.

•

Strategiczne cele i priorytety w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy są ustalane
co
roku.
Wyniki
planowania
są
prezentowane i zatwierdzane przez Komitet
Wykonawczy i rewidowane co sześć
miesięcy.

•

Pięcioletni Program zdrowotny (2016-2020),
zawierający wyznaczane co roku cele
i wskaźniki, prezentowany przed Komitetem
Wykonawczym i rewidowany co sześć
miesięcy.

Orange Restricted
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Polityka w OSP i dialog społeczny Rozdział 1

Zespół roboczy ds.
psychospołecznych
 parytetowy
 rewizja ocen i środków

Plan społeczny Komitetu

 roczny
 dodatkowa pomoc w kwestiach
medycznych

Hiszpańska Konfederacja
Organizacji Przedsiębiorców
CEOE


zasoby w obszarze zdrowia
i higieny pracy

Komitet ds. zdrowia i higieny
pracy

• BHP w OSP
zespół

• równowaga w doborze członków
• zebrania kwartalne
• podpisane protokoły
• CCOO+UGT – przedstawiciele firmy
• Sześć komitetów ds. zdrowia i
higieny pracy
• 60-godzinne szkolenie dla członków
komitetu ds. zdrowia i higieny pracy

Bezpieczeństwo w pracy
Higiena przemysłowa
Ergonomia i zagadnienia
psychospołeczne

• lekarze

(dostawca)

Medycyna pracy

Orange Restricted

(Wymagania prawa hiszpańskiego)

Komisja ds. kadr

Stowarzyszenie dostawców usług
sektora telekomunikacyjnego
 Zespół roboczy: operatorzy i dostawcy

program
usług
wypadki w pracy
szkolenia
wywiad medyczny
program wellness
audyty
Cele i planowanie
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Polityka w OSP i dialog społeczny Rozdział 1
OSP przyjęło system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie dwóch norm
OHSAS (ang. Occupational Health and Safety Assessment Series)
Jest to odpowiednik normy jakościowej lub środowiskowej ISO.
Systematyzuje wszystkie procesy w ramach „zapobiegania technicznego”.
OSP jako pierwsze spośród dostawców usług telekomunikacyjnych otrzymało certyfikat w 2007 roku.
Jest to dobrowolna certyfikacja, bardziej wymagająca niż obowiązkowy audyt prawny BHP,
przeprowadzana co 4 lata.
• Certyfikacja OHSAS jest uznawana w przetargach publicznych.
• Coroczny audyt
•
•
•
•

Standardy dotyczące zdrowych miejsc pracy
• Naturalne przejście od zapobiegania ryzyku zawodowemu do zapewniania optymalnych warunków w miejscu
pracy.
• Główne cele: poprawa zdrowia pracowników, zaangażowanie i reputacja firmy.
• Coroczny audyt
• Certyfikat uzyskany w 2015 roku – Orange Hiszpania to pierwsza firma telekomunikacyjna, która go
otrzymała.
Orange Restricted
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne Rozdział 2 i 3
Dostęp pracowników do opieki zdrowotnej (artykuł 1.)

Publiczna opieka
społeczna
w Hiszpanii

Ubezpieczenie
zdrowotne
dla pracowników
i członków najbliższej
rodziny

Hiszpańska opieka
zdrowotna jest ósma na
liście najlepszych
rozwiązań tego typu na
świecie pod względem
dostępu do niej i jej
jakości. Dotyczy to między
innymi opieki dla osób
niepełnosprawnych,
hospitalizacji, programów
dla kobiet w ciąży oraz ulg
na wydatki
farmaceutyczne.

Darmowe badania kontrolne
oraz zwrot kosztów za usługi
dentystyczne i zakup leków.
Możliwość wyboru spośród
trzech największych firm
ubezpieczeniowych. Możliwość
skorzystania z bardziej
wszechstronnego
ubezpieczenia, ze zwrotem
poniesionych kosztów (w cenie
4,92 euro/miesiąc na osobę) lub
zwrotem kosztów za usługi
optyczne. Obie opcje są
uwzględnione w naszym
elastycznym planie
wynagrodzeń.

Orange Restricted

Konsultacje
psychologiczne
dostępne 7 dni
w tygodniu, 24
godziny na dobę
Darmowy telefon
zaufania z pomocą
psychologiczną
dostępny przez cały rok,
24 godziny na dobę, dla
pracowników i członków
ich najbliższej rodziny.

Plan rodzinny dla
pracowników
i niepełnosprawnych
członków ich
najbliższej rodziny
Pomoc finansowa dla
niepełnosprawnych
pracowników lub
pracowników, którzy
posiadają
niepełnosprawnego
członka najbliższej rodziny.
Dofinansowanie na
terapię oraz
specjalistyczne
konsultacjedla
niepełnosprawnych dzieci
pracowników.
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Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy Rozdział 2
i3
Monitoring medyczny

2032

93%

obowiązkowe badania
pracowników pracujących
lekarskie

wizyty lekarskie
(poza badaniami medycyny pracy)

pracowników pracujących w budynkac
w których znajduje się pomieszczenie

w lokalizacjach,
w których znajduje się
gabinet lekarski

25
„Griet”
Orange Restricted

specjalistyczny protokół
medyczny
praca na wysokości
praca w zamkniętych
przestrzeniach
przenoszenie ciężarów
praca biurowa

29%

dobrowolne
badania
medycyny pracy
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne
Rozdział 2 i 3
Wspieranie dobrego samopoczucia w miejscu pracy (art. 3.)

Zmiana kultury
pracy
Najlepszy
sposób
pracy

Idealne
miejsce pracy
Cyfrowe,
elastyczne
miejsca pracy

•

Brak barier
w przestrzeni
i hierarchii

•

Orange Restricted





Elastyczne
godziny pracy
Możliwość
pracy zdalnej
dla ponad 3000
pracowników
w 2 działach

•

•

Dobra kondycja
organizacji jako
część planu
strategicznego
Liderzy zmian:
wolontariusze
zgłoszeni spośród
pracowników firmy
Orange pracujący
na rzecz zmiany
kultury

Najlepsza
strategia
zespołowa
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne
Rozdział 2 i 3
Stanowiska z możliwością elastycznej organizacji czasu pracy
Nowy, zdrowszy styl pracy, uwzględniający cyfrową transformację.

Madryt, kwiecień 2017 r.: uroczyste otwarcie budynku z dającą się modyfikować przestrzenią biurową typu
open space, która pozwala na większą mobilność oraz wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami
o różnych profilach zawodowych, gdzie bariery fizyczne i bariery hierarchii zostają wyeliminowane a
wzmacniana jest praca zespołowa.

Orange Restricted

http://blog.orange.es/noticias/orange-inaugura-su-nueva-oficina-flexible-madrid/
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne
Rozdział 2tryb
i 3 pracy: dobrowolna praca zdalna
Najlepszy
Niniejszy plan jest zawarty w Umowie zbiorowej pracowników OSP i jest dostępny dla 3000
pracowników.
Poza obszernym i elastycznym harmonogramem, uwzględnione zostały 2 formy
dobrowolnej pracy zdalnej: zaplanowana i stała oraz okazjonalna, na specjalne życzenie, w
celu zwiększenia elastyczności godzin pracy, pozwalająca pracownikom na pracę zdalną w
wymiarze 8 godzin dziennie.
Niniejszy plan uwzględnia określone szkolenia z zakresu BHP oraz sesje informacyjne dla
wszystkich pracowników, aby mogli oni dostosować się do tego trybu pracy.

Orange Restricted
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne Rozdział 2 i 3

Program „Fresh” (2016–2020)
•
•
•
•
•

Program na rzecz zdrowych miejsc pracy

Zakres: 100% pracowników OSP
W oparciu o badania epidemiologiczne i zbiorcze wyniki badań medycznych.
Ponad 5000 uczestników rocznie
Ponad 80 dostępnych warsztatów
W oparciu o model Światowej Organizacji Zdrowia

filar

Orange Restricted

cel

Dowody uznania

Dbamy o emocje
Wspieranie rozwoju technologii i metodologii
mających na celu zachowanie i poprawę zdrowia
psychospołecznego.

 Tytuł „Best practice
guide” przyznany przez
uniwersytet ICADE, 2017 r

Zdrowe serce
Rozpowszechnianie dobrych nawyków
związanych z dbaniem o zdrowie układu
krążenia.

 Druga nagroda „Health
and business” – „Digital HR”,
2016 r.

Aktywne starzenie się
Udostępnianie informacji oraz odpowiednich
technik dotyczących dbania o zdrowie na

 Nagroda specjalna „HR
observatory”,
r Orange
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne Rozdział 2 i 3

Działania zapobiegawcze i procedury mające na celu zwalczanie molestowania,
przemocy i niestosownych zachowań (Art. 3)
•
•
•

Komisja ds. etyki odpowiedzialna za przestrzeganie
zasad Kodeksu etyki zawodowej Grupy.
Skrzynka mailowa do przesyłania zagadnień natury
etycznej dla wszystkich pracowników w organizacji.
Protokół zgłoszenia molestowania
 W porozumieniu z reprezentacją pracowników
 Dostępny dla wszystkich pracowników przez
intranet
 Wyniki są przekazywane Komisji ds. równości
oraz zespołowi roboczemu ds. ryzyka
psychospołecznego.

Orange Restricted
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy i zdrowie publiczne
Rozdział 2 i 3
Zwalczanie pandemii (art. 1.) Kampanie dotyczące zdrowia publicznego (art. 2.)
W przypadku wystąpienia pandemii
przygotowujemy specjalne protokoły
działania oraz materiały informacyjne
dla pracowników i podwykonawców,
zgodnie z wytycznymi hiszpańskiego
ministerstwa zdrowia oraz grupy Orange
(ostatnie doświadczenia to: wirus Ebola
i ptasia grypa).

Orange Restricted

Co roku bierzemy udział w hiszpańskiej
kampanii dotyczącej walki z grypą
sezonową, oferując darmowe
szczepienia w zakresie usług
medycznych w naszych centrach pracy.
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Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy Rozdział 3.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy i kontrola ryzyka







praca zdalna
bezpieczeństwo
meble
wyposażenie na etapie projektowania
procesy
...

ocena
ryzyka

35% lokalizacji
rocznie

ciągłe
doskonalenie

Orange Restricted

średnio 20 przypadków
braku zgodności na
miesiąc
 konserwacja
 procesy
 ...

zarządzanie
brakiem
zgodności

audyty
roczny plan audytów
• wewnętrzne: 20 audytów
rocznie
• zewnętrzne: OHSAS, HEALTY
COMPANY
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Poziom prewencji dla dostawców usług i podwykonawców
Rozdział 4

Klauzula dotycząca BHP dla dostawców usług i podwykonawców
Dostawca spełni standardy prawne w obszarze zapobiegania
ryzyku zawodowemu.
Dostawca przedstawi pracownikom niezbędne informacje
praktyczne i szkolenia z zakresu BHP.
Dostawca dołoży starań, aby podwykonawcy zastosowali się do
ustawy 31/95 o zapobieganiu ryzyku zawodowemu.
Jeśli Dostawca ma związek z innymi firmami w tym samym miejscu
pracy, jego obowiązkiem jest współpracować z nimi w zakresie
wdrażania
przepisów
dotyczących
zapobiegania
ryzyku
zawodowemu.
OSP może odrzucić, przełożyć na inny termin lub wstrzymać
wykonywanie świadczeń umownych i rozwiązać umowę, jeśli
dostawca nie przestrzega wymaganych zasad BHP.

Orange Restricted
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Zaangażowanie i komunikacja Rozdział 5.
Informowanie o umowie

Nagrody BHP
Orange Hiszpania
przedstawiciele
związków
zawodowych

Komitet ds. BHP
Wspólne spotkanie
Centralnego komitetu
ds.BHP w sprawie umowy
globalnej, 15 listopada

Orange Restricted

pracownicy

dostawcy
Ignacio de Orúe
przedstawia umowę
globalną grupy Orange
uczestnikom
110 uczestników
z hiszpańskiego sektora
telekomunikacji: Telefónica,
Vodafone, Nokia, Ericsson,
Huawei,... i hiszpańskie
ministerstwo pracy
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Monitorowanie umów Rozdział 6
•

Cele i priorytety w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy są ustalane co roku.

Deklaracja luksemburska
Formalne zobowiązanie

•

Wyniki planowania są prezentowane i
zatwierdzane przez Komitet Wykonawczy i
rewidowane co pół roku.

•

Wskaźniki BHP są częścią tablicy działu kadr.

W roku 2016 sformalizowała
Deklarację
luksemburską,
tworząc w ten sposób
oficjalne zobowiązanie do
promocji zdrowia w pracy.

•

Współdzielimy wskaźniki zarządzania w
„komitetach ds. zdrowia i higieny pracy”
(związkach):
– szkolenia
– monitoring medyczny
– wypadki
– wyniki audytów
– Program
Fresh (program promowania zdrowia
Orange
Restricted
w miejscu pracy)
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Monitorowanie umów Rozdział 6
Coroczne uznanie „Najlepszych praktyk w BHP”
Zwiększanie świadomości:
coroczna nagroda za najlepsze praktyki w BHP.
Czwarta edycja odbyła się w obecności
Dyrektora
Hiszpańskiego
Instytutu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Kategorie nagród:
- najlepszy podwykonawca
- najlepszy pracownik
- najlepsza firma partnerska
http://blog.orange.es/noticias/orange-reconoce-lasmejores-practicas-prevencion-riesgos-laborales-saludlaboral/
Orange Restricted
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Monitorowanie umów Rozdział 6

Bezpieczeństwo i higiena
pracy

Równość

Orange Restricted

Zdrowe miejsca pracy

Kontrola środowiska

HR excellence

Model firmy mający na
celu dobro rodziny
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Prezentacja wdrożenia postanowień porozumienia
w Polsce
Kontekst społeczny

• szczególna czujność i uwzględnianie przez zarząd trudnej sytuacji osobistej, gdy
została ona przedstawiona
• żądania organizacji pracowniczych w zakresie utrzymania wysokiego poziomu

wsparcia i widoczności optymalizacji działań prowadzonych od wielu lat
Najlepsze praktyki do przekazania:
• budżet partycypacyjny (3 edycje do dnia dzisiejszego)
• akademia witalności
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Podstawa
działania

Polityka bezpieczeństwa i higieny
pracy w OPL, dialog społeczny

 Globalna umowa dotycząca
bezpieczeństwa i higieny pracy
Orange Group z dnia 21 listopada
2014 r.
 Polityka bezpieczeństwa i higieny
pracy w Orange Polska S.A.
 Dialog społeczny – współpraca
z organizacjami związków
zawodowych, radą pracowniczą
i komisją ds. BHP
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Dialog społeczny

Partnerzy społeczni

 Na poziomie organizacji związków zawodowych w firmie – 17 w OPL:
 umowa społeczna
 umowa o dobrowolnej rezygnacji z pracy
 przepisy dotyczące pracy
 polityka wynagrodzeń
 przepisy dotyczące premii
 zasady dotyczące benefitów socjalnych
 Na poziomie krajowych organizacji związków zawodowych – 6 krajowych
związków zawodowych*, które działają w oparciu o Ponadzakładowy Układ
Zbiorowy Pracy dla Pracowników
 Rada pracownicza
 7 członków z różnych związków zawodowych
 wybrana na trzecią kadencję, 2014-2018 w dniu 1 września 2014 r.
 konsultacje dotyczące ponad 220 projektów od 2013 roku
* w ramach 17 związków zawodowych w OPL
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Dialog
społeczny

Komitet
ewaluacyjny
ocenia
stanowiska pracy
w firmie
(przyznaje ocenę
dla każdego
stanowiska)

Udział członków związków zawodowych
w decyzjach podejmowanych przez
pracodawcę

Zespół ds. premii
negocjuje zmiany
w zakresie zasad
dotyczących
premii

Komisja społeczna (na
poziomie krajowym)
i Zespoły społeczne
(na poziomie regionalnym)
podejmują decyzje dotyczące
rozdysponowania budżetu
społecznego oraz drobnej
pomocy finansowej dla
pracowników znajdujących
się w trudnej sytuacji
socjalnej

Przyjazne
środowisko pracy
wspiera
zaangażowanie
pracowników
w tworzenie
przyjaznego
środowiska pracy
47

Interne Orange

Dialog
społeczny

Społeczna inspekcja pracy

Społeczna inspekcja pracy to służba społeczna podejmowana przez pracowników będących
członkami organizacji związków zawodowych. Obecnie w jej skład wchodzi 423 inspektorów.
Zadania społecznej inspekcji pracy:
 kontrola stanu budynków, maszyn, wyposażenia technicznego i sanitarnego oraz procesów
technologicznych pod względem zgodności z przepisami BHP,
 nadzór w zakresie zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności umowy dotyczącej
układów zbiorowych oraz przepisów BHP, czasu pracy, urlopów, a także praw osób
niepełnosprawnych i praw pracowniczych związanych z rodzicielstwem,
 nadzór w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscu pracy,
 udział w określaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy,
 udział w analizowaniu przyczyn wypadków w pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń
spowodowanych przez warunki pracy oraz kontrola wdrażania odpowiednich działań
prewencyjnych,
 przeprowadzanie badań społecznych dotyczących warunków pracy.
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Dialog
społeczny

Komitet ds. zdrowia i higieny pracy

Komitet ds. zdrowia i higieny pracy został utworzony przez pracodawcę.
W skład komitetu wchodzi taka sama liczba przedstawicieli
pracodawcy (w tym pracownicy BHP, lekarz prowadzący
opiekę profilaktyczną pracowników) oraz przedstawicieli pracowników
(w tym zakładowy społeczny inspektor pracy).
Zadania komitetu ds. zdrowia i higieny pracy:
 kontrola warunków pracy,
 okresowa ocena BHP w miejscu pracy,
 przegląd działań podejmowanych przez pracodawcę w celu zapobiegania wypadkom w pracy
i występowaniu chorób zawodowych,
 Przedstawianie wniosków o poprawę warunków pracy,
 współpraca z pracodawcą w zakresie wdrażania zobowiązań komitetu ds. zdrowia i higieny pracy.
Przewodniczący komitetu: Kierownik ds. zdrowia i higieny pracy
Zastępca przewodniczącego: Zakładowy społeczny inspektor pracy
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Zdrowie

Opieka medyczna, edukacja, oferta
zatrudnienia Rozdział 2., art. 1 i 2




Badania profilaktyczne dla pracowników (zgodnie z prawem pracy)
Dodatkowe korzyści w ramach opieki medycznej, między innymi:
 konsultacje specjalistyczne
 leczenie ambulatoryjne i badania laboratoryjne
 szczepienia, np. przeciw grypie i meningokokowemu zapaleniu opon
mózgowych
 testy diagnostyczne
 obrazowanie diagnostyczne (prześwietlenia, tomografia, rezonans
magnetyczny)
 alergiczne testy skórne
 zniżka na usługi stomatologiczne,
 rehabilitacja



Uczestnictwo specjalistów (dietetyka, internisty, masażysty) w wydarzeniach
związanych z opieką medyczną (wykładach, seminariach).
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Zdrowie

Opieka medyczna, edukacja, oferta
zatrudnienia Rozdział 2., art. 1. i 2.

 Konsultacje medyczne w klinice medycyny podróży przed wyjazdem na
delegację do krajów objętych wymaganiami profilaktycznymi Światowej
Organizacji Zdrowia, w tym:
 wywiad medyczny,
 zalecenia lekarskie dotyczące ochrony przed
chorobami zakaźnymi, w tym porady w zakresie
zawartości apteczki oraz zachowania podczas
podróży i pobytu w danym kraju,
 badania lekarskie, wymagane przed wjazdem do
danego kraju (badania wchodzące w skład pakietu
medycznego),
 szczepienia profilaktyczne i/lub przeprowadzenie
leczenia profilaktycznego,
 wydanie dokumentów potwierdzających przyjęcie
szczepień.
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Zdrowie

Opieka medyczna, edukacja, oferta zatrudnienia
Rozdział 2., art. 1. i 2.

 Dodatkowy pakiet usług medycznych dla pracowników
niepełnosprawnych, w tym:
 konsultacje ze specjalistą ds. rehabilitacji,
 zabiegi fizjoterapeutyczne,
 koordynacja procesu poszukiwania szpitala z doradcą
szpitalnym.
•

Współpraca komitetu ds. zdrowia i higieny pracy z lekarzami
medycyny pracy – uczestnictwo w kontrolowaniu warunków
pracy, ustalanie zawartości zestawu pierwszej pomocy,
dostarczanie opisu stanowisk w OPL, karty oceny ryzyka oraz
informacji o zagrożeniach.
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Zdrowie

Uczestnictwo w kampaniach dotyczących zdrowia
publicznego
Rozdział 3.



Uczestnictwo w Narodowym Programie Zdrowotnym na lata 20162020, koordynowanym przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia
w Pracy, w Łodzi.



program „Zdrowie na tak”



prawna ochrona rodzicielstwa



coroczne wydarzenia w ramach programu „Zdrowie na tak”



materiały informacyjne na portal HR oraz w Application Weekly, tematy
dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia w* wydawnictwie Tydzień
w Orange, artykuł o Akademii Witalności Orange – newsletter HR
grupy Orange
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zdrowia

Liczne uczestnictwo w dniu

Warsztaty:

Konsultacje:

 Jak uzyskać oświadczenie
o niepełnosprawności

 Informacje o programie
„Zdrowie na tak”

 Jak zachowywać się przy
osobach niepełnosprawnych

 Dietetyczne (klub Gravitan)

 Jak radzić sobie z trudnymi
sytuacjami w pracy
 Zarządzanie zespołem i praca
z osobami niepełnosprawnymi
Darmowe badania:
 Ciśnienie krwi i poziom cukru
 Słuch
 Masa ciała i analiza składu ciała

 Dotyczące rehabilitacji (klub
Gravitan)
 Dermatologiczne

 Pierwsza pomoc w praktyce
Wydarzenia specjalne:
 Masaż szyi
 Ćwiczenia przy biurku
 Pokaz pierwszej pomocy
 Zajęcia fitness z klubem
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Gravitan

Warunki pracy

Przyjazne środowisko pracy
Rozdział 2., Art. 3.

Program jest częścią umowy społecznej. Budżet ponad 4 mln zł/rok

Budżet
partycypacyjny

Zakończyliśmy 3. edycję.
Objętych budżetem
zostało 25 lokalizacji
i około 12 tys.
pracowników. Pomysły
dotyczyły tworzenia
przyjaznego środowiska
pracy, dostosowanego
do lokalnych potrzeb
i zapewniającego
komfort pracownikom

Modernizacje

Edukacja

Przeprowadziliśmy
modernizację kilkunastu
call center i kilkunastu
małych oddziałów
biurowych, opierając się
na zasadach słuchania i
reakcji. Konsultujemy
zmiany z użytkownikami.

Dowiedzieliśmy się, jak
pracownicy rozumieją
koncepcję równowagi
między życiem
zawodowym i osobistym.
Wnioski są inspiracją do
tworzenia wielu
aktywności, mających na
celu budowanie dobrego
samopoczucia
pracowników.

Sprzęt IT /
rozwiązania
mobilne

Zakupiliśmy sprzęt
ułatwiający pracę zdalną i
współpracę pomiędzy
zespołami znajdującymi
się w pewnej odległości.
Wdrożyliśmy platformę
mobilną z mailem,
kalendarzem i
aplikacjami mobilnymi
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dla pracowników.

Warunki pracy

Przyjazne środowisko pracy
Rozdział 2, Art. 3

Za czym opowiadają się nasi pracownicy?
2015

2016

Główny temat: Renowacje

Główny temat: Dodatkowy sprzęt

-

Organizacja i wyposażenie pomieszczeń do
relaksacji, pokojów gier i sal do ćwiczeń
Wspólna przestrzeń: zakup sprzętu do
ćwiczeń lub konsoli do gier, telewizora,
przypinanych saszetek, kanapy
Infrastruktura dla rowerzystów np. wiaty i
stojaki na rowery, prysznice, szafki

-

Renowacja i remont pomieszczeń
socjalnych
Wyposażenie pomieszczeń socjalnych Infrastruktura dla rowerzystów np.
wiaty i stojaki na rowery, prysznice,
zamykane szafki itp.
-

2017
Główny temat: Zabawa i dobre
samopoczucie
-

Ekspresy do kawy
Organizacja i wyposażenie
pomieszczeń do relaksacji, pokojów
gier i sal do ćwiczeń
Dostawa owoców do biur (5 dużych
lokalizacji)

Firma przekazuje inicjatywę pracownikom, nie ograniczając ich kreatywności Dzięki temu
tworzymy przyjazne środowisko pracy – miejsce, w którym pracownicy chcą pracować i lubią swoją pracę.
Zwiększa to zaangażowanie i motywację.
Zebrano 118 pomysłów
Głosy: 2081
Budżet: 250 tys. zł/ 5 lokalizacji

Zebrano 491 pomysłów
Głosy: 6194
Budżet: 700 tys. zł / 25 lokalizacji

Zebrano 500 pomysłów
Głosy: 7770
Budżet: 700 tys. zł / 25 lokalizacji
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Warunki pracy

Akademia Witalności Orange
Rozdział 2, Art. 3

Akademia Witalności Orange została założona w 2016 r.
Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której pracownicy mogą przeglądać
oferty i działania pracodawcy – zebrane w jednym miejscu – z szeroko
pojętej sfery dobrego samopoczucia.
Okazało się, że w wielu częściach organizacji (głównie w jednostkach organizacyjnych
działu kadr) zostały podjęte liczne inicjatywy odnoszące się do kwestii zdrowia i dobrego
samopoczucia. Nieco wcześniej ogłoszona została polityka inwestowania w jakość
ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników Orange Polska. Dokument ten
zawiera cele powyższej polityki i obszary działania.

Cele polityki inwestycyjnej dotyczącej jakości ochrony zdrowia i dobrego
samopoczucia pracowników Orange Polska:
 podejmowanie działań w celu zapewnienia równowagi pomiędzy życiem
zawodowym i osobistym,
 stworzenie przyjaznego środowiska pracy,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 promowanie aktywności fizycznej pracowników i uprawiania hobby
niezwiązanego z zawodem,
 stworzenie kultury współpracy, w której wszyscy pracownicy są
szanowani i mają możliwość swobodnego dążenia do swoich celów
zawodowych, rozwijania życiowych pasji i realizowania siebie poprzez
aktywność społeczną.
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Warunki pracy



Karta FIT PROFIT



Najem pomieszczeń
sportowych
Zawody sportowe
Opieka zdrowotna dla
pracowników i ich rodzin
Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych
Przyjazne środowisko
pracy
GCC










Społeczność Orange



Pasja firmy Orange



Plazza



Kluby sportowe

Akademia Witalności Orange
Rozdział 2., Art. 3.

Zdrowie

Pomoc
finansowa

Społeczność
Orange

Rozwój
pracowników

Równowaga między
życiem zawodowym i
osobistym



Pracowniczy plan
emerytalny



Współfinansowanie
rekreacji z Funduszu
Społecznego



Oferta ubezpieczenia
grupowego



Pożyczki z funduszu
społecznego



Orange Energy



Oferta dla Ciebie



Dni rozwoju



Talenty Orange Polska



Szkoły zawodowe



Nawigator rozwoju



Oferta szkoleniowa



telepraca



elastyczny czas pracy



szkolenia



sesje inspiracyjne
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Warunki pracy

Wygoda dla pracowników

 możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy

 dodatkowe wyposażenie: piłki do ćwiczeń, maty, fotele z funkcją masażu,
konsultacje ze specjalistą ds. ergonomii podczas wydarzeń w ramach programu
„Zdrowie na tak”
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Warunki pracy

Komitet etyczny

 zapobieganie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi
Kodeks etyki zawodowej Orange Polska zawiera normy i wartości,
które są najbardziej pożądane w obecnej sytuacji rynkowej
i pozwalają na wykonywanie działań biznesowych w sposób
najbardziej efektywny oraz na budowanie jak najlepszych relacji
z otoczeniem. Wskazuje również na postawy i zachowania, których
oczekują nasi akcjonariusze, klienci oraz partnerzy biznesowi.

Komitet etyczny
Pole funkcyjne * zapytaj_etyka
•

szkolenia dla menedżerów (przyjazne przepisy)
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Ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego
Rozdział 2., Art. 4.

 Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka została przeprowadzona w roku 2016, zgodnie z metodologią grupy Orange. Jako najważniejszy
element oceny ryzyka brano pod uwagę częstotliwość wykonywania danego zadania. Grupa Orange skupia się na
ryzyku związanym ze zdrowiem i podejmuje zarządzanie ryzykiem na poziomie technicznym, organizacyjnym
i ludzkim.
Ocena i aktualizacja ryzyka zawodowego konsultowana jest z przedstawicielami pracowników w ramach komitetu
ds. zdrowia i higieny pracy.
Każdy pracownik powinien zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz
o zasadach dotyczących zabezpieczenia przed tym ryzykiem.
Aktualizacja oceny ryzyka jest przeprowadzana:





przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
przy zmianach stanowiskowych (np. technologicznych lub organizacyjnych),
po zmianie stosowanych wymagań dotyczących ocenianych miejsc pracy,
po zmianach dotyczących stosowanych działań ochronnych.
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Ryzyka

Procedury, które należy stosować w razie wystąpienia
wypadku w pracy
Rozdział 2., Art. 4.

 szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP



wstępne kursy szkoleniowe
szkolenia okresowe

 współpraca ze społeczną inspekcją pracy



procedury zgłaszania istniejących nieprawidłowości i ryzyka, procedury
wdrażania zaleceń
uczestnictwo społecznego inspektora pracy w określaniu okoliczności
i przyczyn wypadków w pracy

 procedury są stworzone w razie:



wypadku w pracy,
wypadku w drodze do/z pracy.
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Ryzyka

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Rozdział 2, Art. 5

 Zasady obowiązkowego informowania o organizacji wydarzeń, w których biorą
udział pracownicy oraz współpracownicy spoza Orange Polska S.A.
 Procedury ostrzegania i ewakuacji – instrukcje dla koordynatorów ds.
bezpieczeństwa oraz pracowników ochrony w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowej lub wyjątkowego zagrożenia dla Orange Polska.
 wyznaczenie koordynatorów oraz wyszkolenie ich w zakresie ewakuacji i przepisów
przeciwpożarowych
 ćwiczenia ewakuacyjne w MO i innych placówkach
 szkolenia dla pracowników ochrony oraz pracowników działu bezpieczeństwa
i budynków

 Infolinia dotycząca bezpieczeństwa – zgłaszanie wypadków, awarii systemów
bezpieczeństwa, wzywanie karetek
 Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego
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Ryzyka

Współpraca z dostawcami usług i podwykonawcami
Rozdział 4.

 Klauzula dotycząca zgodności – w umowach zakupu zawieranych w grupie
Orange Polska


Zgodnie z zapisami tej klauzuli Orange Polska deklaruje, że działa na postawie wartości i zasad zgodnych ze
standardami postępowania określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, normach Międzynarodowej
Organizacji Pracy oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ze szczególnym naciskiem na
wytyczne dotyczące walki z korupcją). Kodeks etyczny oraz Polityka antykorupcyjna OPL zawierają wartości
i wytyczne promujące zachowania pełne szacunku.
Klauzula dotycząca zgodności w punkcie 2-3 wymaga od dostawców postępowania zgodnie z zasadami: „OPL,
zgodnie z powyższymi wartościami i zasadami, wymaga od Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców,
spółek zależnych oraz wszystkich innych podmiotów, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania umowne,
przestrzegania tych samych standardów etycznych co OPL. W związku z powyższym Wykonawca niniejszym
zobowiązuje się do działania zgodnego z europejskimi i ogólnoświatowymi zasadami etycznego i odpowiedzialnego
zachowania w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i walki z korupcją oraz do
zapewnienia, że jego spółki zależne oraz inne podmioty, z pomocą których wypełnia zobowiązania wynikające
z niniejszej Umowy, również będą postępować zgodnie z tymi Zasadami (...)”.

 informowanie kierownika ds. BHP o zdarzeniach oraz wezwaniach służb
ratunkowych do placówek OPL, dotyczących pracowników oraz firm
współpracujących.
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Zaangażowanie
i komunikacja

Kursy szkoleniowe, portal HR,
komunikacja Rozdział 5.

 Poinformowanie wszystkich
pracowników (*wiadomość)
o podpisaniu Umowy oraz o jej
głównych założeniach
 Treść Umowy dostępna na portalu HR

 Poprawa świadomości, informowanie
i szkolenia – dot. szkoleń BHP, szkoleń
dla menedżerów (przyjazne przepisy),
podczas kontrolowania warunków
pracy
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Nadzór
Dobre praktyki

Dobre praktyki
Rozdział 6.



Program „Zdrowie na tak”




Akademia Witalności Orange
Reprezentant OPL na spotkaniu członków Forum
Odpowiedzialnego Biznesu – „Zarządzanie wiekiem




Nagroda UE Disability Matters 2015 – wyróżnienie za podejmowanie
specjalnych działań na rzecz poprawy środowiska pracy osób
niepełnosprawnych
Konkurs Best Practices 2016 w kategorii „Zdrowe i bezpieczne miejsce
pracy”, organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy
Reprezentant OPL na Kongresie różnorodności przedstawiający
program „Zdrowie na tak”

w organizacji, czyli jak efektywnie zarządzać pracownikami
z różnych pokoleń w miejscu pracy?”
Reprezentant OPL na spotkaniu w Krajowym Centrum
Promocji Zdrowia w Pracy, Łódź– Akademia Witalności
Orange
Uczestnictwo w „Śniadaniu biznesowym” – wymianie
doświadczeń między pracodawcami

https://www.facebook.com/Pr
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Dziękuję za uwagę!
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