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EU POST-LAB 

Działania międzynarodowe CNCE obecnie obejmują dwa projekty 
europejskie. Projekty te mają na celu rozwinięcie form współpracy 
pomiędzy ciałami parytarnymi aby umożliwić wolną wymianę informacji 
i doświadczenia administracyjnego. Projekty te dotyczą sieci dziesięciu 
partnerów europejskich i Turcji.

Celem projektu EU Post-Lab jest zapewnianie wsparcia dla współpracy 
administracyjnej i wymiany informacji na poziomie międzynarodowym 
pomiędzy parytarnymi funduszami społecznymi w sektorze budowlanym, 
a także utorowanie drogi ku stopniowemu poszerzaniu zakresu 
wymienianych informacji.

Badania terenowe projektu EU Post-Lab umożliwiły analizę istniejących 
krajowych baz danych zawierających informacje dotyczące Dyrektywy o 
Delegowaniu Pracowników we wszystkich obiętych projektem krajach. 
Zbadano zawartość baz danych i to, w jakim stopniu odzwierciedlają 
rzeczywiste warunki zatrudnienia – a także to, jak radzą sobie z 
identyfikowaniem przypadków nadużywania i omijania prawa.

W fazie drugiej projektu partnerzy zdefiniowali prototyp bazy danych, która 
umożliwiłaby ponadnarodową wymianę informacji pomiędzy parytarnymi 
funduszami społecznymi pośredniczącymi w ustalaniu składników płac w 
sektorze budowlanym.

Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu w kwestii porozumień 
dwustronnych pomiędzy ciałami parytarnymi w Niemczech, Francji 
i Austrii, CNCE wypracowało sposób na wymianę podstawowych 
informacji o delegowaniu pracowników w sposób szybki i uproszczony, 
gwarantując swobodny przepływ spółek i pracowników pomiędzy czterema 
państwami UE. Sposób ten będzie powiązany z modułami sieciowymi, co 
ułatwi pracodawcom proces otrzymywania zezwolenia na delegowanie 
pracowników.

Narzędzie to zostanie udostępnione partnerom projektu celem 
upowszechnienia wiedzy o dobrych praktykach i angażowania partnerów w 
wymianę informacji.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W EUROPIE: 
PROJEKT CNCE

0 września 2018 roku w Rzymie odbyła się końcowa konferencja EU Post-
Lab – Projektu rozwoju współpracy administracyjnej i dostępu 
do informacji. CNCE było wiodącym partnerem projektu. Projekt ten 
realizuje drugie europejskie zadanie organizacji CNCE, która opublikowała już 
wyniki projektu PostLab - Budowanie doświadczeń współpracy 
administracyjnej i wzmożonego dostępu do informacji w 
strukturach delegowania pracowników dotyczące dobrych praktyk 
administracyjnych w czterech państwach partnerskich projektu.

Tym samym CNCE ukończyło dwa projekty europejskie, obejmując w nich rolę 
lidera sieci partnerów z 11 krajów, dzięki doświadczeniu w kwestii porozumień 
dwustronnych pomiędzy ciałami zaangażowanymi w Niemczech (SOKA-BAU), 
Francji (UCF) i Austrii (BUAK). Porozumienia te okazały się być bardzo przydatne 
ze względu na korzystne dla pracowników zabezpieczenia, które z nich wynikają. 
Wspomniane porozumienia zapobiegają wzrostowi biurokracji w firmach i tzw. 
“double contributions”.

Projekt EU Post-Lab wspiera współpracę administracyjną i wymianę informacji 
na poziomie ponadnarodowym pomiędzy zaangażowanymi funduszami 
społecznymi dzięki aktywnej współpracy 10 partnerów europejskich i Turcji.

Metodologia badawcza łączy badania terenowe z warsztatami aby, za 
pomocą danych administracyjnych i istniejących inspekcji, rozpoznać sposoby 
zapobiegania omijaniu lub nadużywaniu prawa dotyczącego pracowników 
delegowanych. Celem badań jest także stworzenie prototypowej bazy danych 
umożliwiającej rozpowszechnianie informacji potrzebnych do współpracy 
administracyjnej.

Badania umożliwiły partnerom dostęp do bazy danych dotyczącej typu i 
poziomu informacji dostępnych na poziomie krajowych i ponadnarodowych baz, 
istniejących dowodów nadużyć i zasad dotyczących ustalania płacy minimalnej. 

W ramach badań przeprowadzono przegląd literatury naukowej i 
dokumentów, lub korespondencji, wymienianych pomiędzy jednostkami 
publicznymi i prywatnymi które opisują charakter administracyjnych baz 
danych w instytucjach.

Badania terenowe przeprowadzono za pomocą sondy internetowej 
nakierowanej na pracowników. Pracownicy odpowiadali na pytania 
dotyczące postrzegania płac, skuteczności baz danych i inspekcji w 
zapobieganiu nadużyciom Dyrektywy o Delegowaniu Pracowników.

Sonda umożliwiła porównywanie wyników z uwzględnieniem różnic w 
strukturach płac i warunkach pracy w każdym kraju. 

CNCE zbudowało model  zapewniający, w uproszczony i płynny sposób, 
wymianę podstawowych informacji o delegowaniu pracowników, 
gwarantując wolny przepływ firm i pracowników pomiędzy czterema 
państwami unijnymi.

Baza danych EU Post-Lab będzie oparta o formularze internetowe które 
uproszczą pracodawcom proces ubiegania się o zezwolenie na delegowanie 
pracowników. Narzędzie to zostanie rozpowszechnione wśród wszystkich 
partnerów projektu, celem poszerzenia zasięgu najlepszych rozwiązań i 
zaangażowania partnerów w wymianę informacji.


