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OBJECTIVES
The objectives of the ISA Project are to reinforce transnational
cooperation between authorities and stakeholders involved in the
posting of workers in the construction sector by promoting information
sharing agreements meant to monitor and ease the posting of workers.
By means of a partnership composed by public institutions, social
partners, sectoral funds, and research institutes, the project covers:
Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Spain.
ISA stems from the knowledge developed in the Post-Lab and EU Post
Lab projects, implemented between 2016 and 2018.
The projects screened and analysed:
• current practices of administrative cooperation,
• most relevant forms of undeclared work and abuses of legislation on
posting of workers;
• possible uses of existing administrative databases to render
enforcement activities more efficient and effective.
Findings and policy recommendations from Post-Lab
and EU Post Lab are available at this link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

RESULTS
How can international cooperation between public institutions ensure
workers have their rights respected when employed abroad and
companies can easily deal with their obligations? Which role can social
partners play to support these goals? How can digitalisation help
shaping the related policies and tools?
At www.isaproject.eu you can find ISA analysis and proposals,
including:
• the 7 Country reports exploring contextual information and
preliminary findings;
• 11 Guidelines assessing agreements entered by social security
institutions, labour inspectorates, and sectoral funds to monitor and
simplify posting of workers;
• updates and news on the project and on the topic of posting of
workers;
• the Final report, drawing on the covered experiences to suggest
measures and solutions strengthening cooperation at EU level, also
by making full use of opportunities entailed by digitalisation of public
administration.

Do you want to see more?
Have a look at the CNCE Youtube channel
to find videos and extracts from the ISA events. Enjoy!

www.tinyurl.com/cnceyoutube

PARTNERS
ITALY

www.cnce.it

PORTUGAL

www.fondazionebrodolini.it

www.iscte-iul.pt

cies.iscte-iul.pt

SPAIN

POLAND

ROMANIA

BELGIUM

www.notus-asr.org

www.zzbudowlani.pl

www.mmuncii.ro

www.aeip.net

BULGARY

FRANCE

ksb.bg

www.irshare.eu

Associate organisation

PORTUGAL

www.act.gov.pt
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CELE
Celem projektu ISA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej
pomiędzy władzami i interesariuszami zaangażowanymi w delegowanie pracowników w sektorze budowlanym poprzez promowanie porozumień o wymianie informacji, których celem jest monitorowanie i
ułatwianie delegowania pracowników.
W ramach partnerstwa instytucji publicznych, partnerów społecznych,
funduszy sektorowych i instytutów badawczych projekt obejmuje: Bułgarię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę, Portugalię i Hiszpanię.
ISA bazuje na wiedzy zdobytej w ramach projektów Post-Lab i EU Post
Lab, realizowanych w latach 2016-2018. W projektach sprawdzano i
analizowano: (I) aktualne praktyki współpracy administracyjnej, (II)
najistotniejsze formy pracy nierejestrowanej i nadużycia ustawodawstwa dotyczącego delegowania pracowników; (III) możliwe zastosowania istniejących administracyjnych baz danych w celu uczynienia
działań egzekucyjnych bardziej wydajnymi i skutecznymi.
Rezultaty projektów i zalecenia z Post-Lab i EU Post Lab są dostępne
pod tym linkiem:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

REZULTATY
W jaki sposób współpraca międzynarodowa między instytucjami publicznymi może zapewnić poszanowanie praw pracowników zatrudnionych za granicą, a przedsiębiorstwom łatwe wywiązywanie się ze
swoich zobowiązań? Jaką rolę mogą odegrać partnerzy społeczni, aby
wspierać te cele? W jaki sposób cyfryzacja może pomóc w
kształtowaniu powiązanych z polityk i narzędzi?
Na stronie www.isaproject.eu można znaleźć analizy i propozycje ISA,
w tym:
• 7 raportów krajowych analizujących informacje kontekstowe i
wstępne ustalenia;
• 11 Wytycznych oceniających umowy zawarte przez instytucje
zabezpieczenia społecznego, inspektoraty pracy i fundusze sektorowe w celu monitorowania i uproszczenia delegowania pracowników;
• aktualizacje i nowości na temat projektu i na temat delegowania
pracowników;
• sprawozdanie końcowe, opierające się na omówionych doświadczeniach, zawierające propozycje środków i rozwiązań wzmacniających
współpracę na szczeblu UE, także poprzez pełne wykorzystanie
możliwości, jakie niesie cyfryzacja administracji publicznej.
Chcesz zobaczyć więcej?
Zajrzyj na kanał CNCE Youtube,
aby znaleźć filmy i relacje z wydarzeń ISA.
Przyjemnego oglądania!
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