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Populacja Polski się starzeje, jednak nie aż tak drastycznie, jak w innych krajach Unii 
Europejskiej (UE). Rynek pracy stawia różne przeszkody w szczególności polskim kobietom, a 
także i romskim kobietom, choć te ostatnie mogłyby stanowić potencjalną grupę docelową 
dla sektora usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych (ang. PHS, Personal and 
Household Services). Problem tej branży tkwi w braku profesjonalizacji i formalizacji: praca 
w sektorze PHS jest zazwyczaj niezgłaszana, co sprawia, że większość pracowników 
pozostaje bez praw i ochrony, a kryteria określające, kto może świadczyć formalne usługi 
opiekuńcze nie istniały do wczesnych lat 2000, kiedy to nowe zawody zaczęły zastępować 
niewykwalifikowanych pracowników. Ponadto, istnieje tylko kilka politycznych 
instrumentów regulujących ten sektor i prawie wszystkie dotyczą wyłącznie działalności 
opiekuńczej.  

   

 

Czynniki wspierające wzrost i rozwój 
sektora PHS 

 

W Polsce oczekiwana średnia długość życia przy urodzeniu wynosi 73,8 lat dla mężczyzn i 
81,7 lat dla kobiet.1 Kraj ten nadal przechodzi proces przyspieszonego starzenia się ludności.  
Obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią 13,4 procent populacji, a do 2060 roku 
szacuje się, że udział ten wyniesie 34,7 procent.2 Około 6,8 procent populacji ma ciężkie 
niepełnosprawności z uwagi na problemy zdrowotne – prognozuje się, że liczba ta podniesie 
się do 11 procent, czyli ponad 3,7 miliona osób do roku 2060.3 W związku ze starzeniem się 
ludności i przyszłych niedoborów osób, które mogą służyć opieką w ramach polskiego 
(nieformalnego) systemu opieki rodzinnej, popyt na płatne usługi opiekuńcze dla osób 
starszych będzie wzrastać.4  

Polska jest krajem emigracji netto z bardzo niskim wskaźniku dzietności; przykładowo, 
współczynnik dzietności ogólnej (ang. TFR, total fertility rate) wynosił 1,256 w 2013 roku,5 a 
w 2018 roku 1,46.6 Z uwagi na niski wskaźnik dzietności, popyt na płatną opiekę nad dziećmi 
prawdopodobnie nie wzrośnie, mimo że zatrudnienie opiekunki do dziecka jest jednym ze 
sposobów na radzenie sobie z presją rynku pracy wywieraną na młodych rodzicach, 

 
1 Główny Urząd Statystyczny w Polsce (2019a). 
2 Komisja Europejska (2011); Kindler et al. (2016). 
3 Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej / Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) (2017). 
4 Kindler et al. (2016); Wóycicka (2009). 
5 Kindler et al. (2016).  
6 Eurostat (2018b). 
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szczególnie że instytucjonalnych usług opiekuńczych dla dzieci do trzeciego roku życia jest 
bardzo mało.7 

Uważa się, że sytuacja kobiet na polskim rynku pracy częściowo jest powodem bardzo 
niskiego wskaźnika dzietności w Polsce. Wśród przyczyniających się do tego czynników 
znajduje się niższe zatrudnienie, niższe wskaźniki aktywności zawodowej, nierówności 
finansowe w zarobkach, a także długi czas pracy oraz nadgodziny w połączeniu z nierównym 
podziałem obowiązków domowych i rodzinnych. Według stanu na kwiecień 2019r., polski 
wskaźnik zatrudnienia wynosił 73 procent i jest bardzo bliski ogólnego wskaźnika 
zatrudnienia w UE-27 (zatrudnienie kobiet wyniosło 65,3 procent w Polsce wobec 67,3 
procent w UE-27).8 To głównie kobiety muszą stawiać czoła jednoczesnym wymaganiom 
rynku pracy i potrzebom domowym, co ostatecznie sprowadza się do delegowania 
obowiązków domowych osobom spoza gospodarstwa domowego, jeśli mogą sobie na to 
finansowo pozwolić.9  

Wśród ludności w wieku od 18 do 64 lat (każdej płci) 37,3 procent osobiście zajmowało się 
swoimi dziećmi poniżej 15 r.ż. i/lub innym członkiem rodziny w wieku 15 lat lub więcej, który 
wymagałby opieki. 43,5 procent z nich korzystało ze sformalizowanych usług opiekuńczych. 
Korzystanie z usług opieki nad dziećmi było silnie uzależnione od poziomu posiadanej 
edukacji ankietowanych osób. Sformalizowane usługi opiekuńcze były w głównej mierze 
wybierane przez osoby z wykształceniem wyższym (53 procent). Przerwy w zatrudnieniu 
związane z opieką nad dzieckiem poniżej 15 roku życia dotyczyły głównie kobiety (97,1 
procent).10 

Istnieje wiele innych wyzwań na polskim rynku pracy, a jednym z nich nadal pozostaje praca 
niezgłoszona. Jedna szósta polskiego produktu krajowego brutto (PKB) jest generowana w 
tak zwanej „ukrytej” lub „szarej strefie”, za którą stoi wszelkie zatrudnienie niezgłaszane w 
zeznaniach podatkowych i raportach statystycznych.11 Według badań przeprowadzonych w 
2014 roku najczęściej niezgłaszane zatrudnienie miało miejsce w ogrodnictwie i rolnictwie 
(22,2 procent), następnie w budownictwie oraz konserwacji i naprawach instalacji (13,5 
procent) oraz w budownictwie lub usługach instalacyjnych (14,5 procent). Innymi sektorami 
ze znaczącym udziałem pracy niezgłoszonej były usługi lokalne (9,8 procent), opieka nad 
dzieckiem lub osobą starszą (5,6 procent), produkcja (3,5 procent) i handel (3,9 procent). 
Wśród nich najczęściej wykonywaną pracą, zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, było 
ogrodnictwo i rolnictwo. Następnymi w kolejności pod względem częstości występowania 
pracy niezgłoszonej w przypadku mężczyzn było budownictwo lub usługi instalacyjne oraz 
budownictwo i konserwacja oraz naprawy instalacji, a w przypadku kobiet była to opieka 
nad dziećmi lub osobami starszymi oraz usługi lokalne. Główną grupą pracodawców, na 
rzecz których wykonywano pracę, stanowiły osoby fizyczne lub gospodarstwa domowe (68,9 
procent).12  

Bezrobocie w Polsce dotyka głównie osoby młode, których udział w całkowitej liczbie osób 
niezatrudnionych wyniósł 28,2 procent w 2019 roku. Większość bezrobotnych 

 
7 Grotkowska/Sztandar-Sztanderska (2009); Kindler et al. 2016). 
8 Eurostat (2020): 
9 Kindler et al. (2016); Matysiak (2009). 
10 Główny Urząd Statystyczny w Polsce (2019b). 
11 Wyżnikiewicz (2019). 
12 CSO Poland (2015); Komisja Europejska (2018c). 
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zarejestrowanych w urzędach pracy obejmowała osoby z relatywnie niskim poziomem 
wykształcenia. Długoterminowe bezrobocie jest częściej spotykane u kobiet. Struktura 
wykształcenia była jednak inna od tej odnoszącej się do mężczyzn, bowiem 56,8 procent 
bezrobotnych kobiet posiadało średnie i wyższe wykształcenie.13  

Ogólnie pracodawcy przez długi czas unikali zatrudniania kobiet w wieku rozrodczym, 
ponieważ kojarzono je z ryzykiem wyższych kosztów pracy z uwagi na prawo do urlopu 
macierzyńskiego. Problem pogłębiała niedostatecznie rozwinięta infrastruktura, niewłaściwe 
wsparcie płynące z funduszy publicznych, które mogłyby pomóc w pogodzeniu życia 
zawodowego z życiem prywatnym, a także relacje rodzinne oparte na modelu, w którym to 
mężczyzna jest żywicielem rodziny.14 Jednakże, jak pokazują nowsze dane, ta sytuacja 
ulegała zmianom w ostatnich latach.15 

Pozycja kobiet romskich jest jeszcze trudniejsza, bowiem tylko 55 procent z nich jest 
zatrudniona na płatny pełen etat – reszta jest zatrudniona głównie nieformalnie, a w 
mniejszym stopniu na część etatu. Z uwagi na to, że ich poziom wykształcenia (szczególnie 
wśród młodszych grup wiekowych) umożliwia integrację na rynku pracy, mogłyby one być 
docelową grupą pracowników w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw 
domowych. Rasizm mógłby jednak stanowić poważne wyzwanie, bowiem 22 procent z nich 
zgłasza dyskryminację przy poszukiwaniu pracy.16  

Ogłoszenia istniejące na internetowych portalach wskazują na obecność imigrantek 
pracujących w sektorze PHS. Migrację zarobkową reprezentuje imigracja z państw 
sąsiednich, głównie z Ukrainy, Białorusi, ale też z Wietnamu czy Chin. Imigranci znajdują 
zatrudnienie w sektorach rynku pracy, które nie są atrakcyjne dla polskich pracowników 
domowych (np. opieka nad dziećmi, opieka długoterminowa, pomoc w ogrodnictwie, 
sprzątanie i usługi cateringowe) lub tam, gdzie podaż polskiej wyspecjalizowanej siły 
roboczej jest ograniczona, po części z uwagi na to, że Polacy często sami pracują za granicą 
(np. lekarze, pielęgniarki, inżynierowie oraz wykwalifikowani pracownicy fizyczni).17 

 

 

Definicja i rozwój instrumentów  
sektora PHS  

 

W Polsce „pracownicy domowi” są podzieleni na różne stanowiska w klasyfikacji zawodów i 
specjalizacji. Przykładowo, w 2008 roku klasyfikacja działalności gospodarczej uwzględniła w 
grupie 97. kategorię „gospodarstw domowych zatrudniających personel”.18  

Opieka długoterminowa w Polsce jest zorganizowana w ramach systemu 
dwuwarstwowego, co oznacza, że zarówno instytucje opieki zdrowotnej, jak i opieki 

 
13 Główny Urząd Statystyczny w Polsce (2019c). 
14 Balcerzak-Paradowska (2001, 2003); Golinowska (2004), Kurowska (2012). 
15 Zajkowska (2019). 
16 EU FRA (2014). 
17 Golinowska (2004). 
18 Kindler et al. (2016). 
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społecznej stanowią część struktury usług.19 Opieka długoterminowa, obecnie bardzo 
rozdrobniona i niedofinansowana,20 podlega wielu przepisom i świadczona jest głównie 
przez członków rodziny. Takie rozwiązanie może nie być trwałe w kontekście starzejącej się 
populacji oraz zmian społecznych, takich jak zwiększenie udziału kobiet w zatrudnieniu. Ten 
typ opieki często jest też spotykany w szpitalach.21 Problematyczne pod względem 
standardów opieki stają się usługi świadczone w prywatnych domach i ich ustalenia. Te 
warunki w gospodarstwie domowym praktycznie w ogóle nie podlegają standaryzacji, a ich 
monitorowanie jest słabe.22  

W tym właśnie miejscu przecinają się normy opieki i pracy w prywatnych domach w ogóle. 
To wszystko ma miejsce w kontekście zdecydowanie większego rozpowszechnienia 
nieformalnej opieki w całym kraju, głównie świadczonej przez kobiety i często zamiast 
formalnego udziału w rynku pracy.  

Opieka domowa osadzona jest w ramach systemów opieki zdrowotnej i opieki społecznej 
(ale również w programie opieki długoterminowej). Istnieje wiele form opieki dostępnej w 
systemie ochrony zdrowia, a także różne rodzaje wsparcia płynącego z obszaru opieki 
społecznej. Do niedawna opieka domowa w ramach służby zdrowia świadczona była 
praktycznie wyłącznie w ramach podstawowej opieki medycznej poprzez specjalistów takich 
jak lekarz rodzinny oraz pielęgniarka środowiskowa. Obecnie istnieją nowe rodzaje usług 
opieki domowej finansowane przez ubezpieczenie zdrowotne, a mianowicie 
długoterminowa domowa opieka pielęgniarki, hospicjum domowe, opieka domowa dla osób 
ze złożonymi potrzebami oraz rehabilitacja medyczna w domu.23 

Gotówkowy zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w ramach opieki społecznej 
niepełnosprawnym dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami powyżej 16 roku życia, jeśli 
ich niepełnosprawność została stwierdzona przed osiągnięciem 21 roku życia, oraz 
uprawnionym do niego osobom starszym powyżej 75 roku życia niepobierającym świadczeń 
emerytalno-rentowych. W istocie jest to środek wsparcia dochodów przyznawany przez 
państwo z budżetu. Po ocenie kwalifikowalności, kwota świadczenia zostaje ustalona i nie 
jest związania z poziomem dochodów beneficjenta. Dodatek pielęgnacyjny finansowany 
przez państwo wypłacany jest przez ubezpieczenie społeczne rencistom, emerytom powyżej 
75 roku życia i osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W jego przypadku jego 
kwota również jest niezależna od poziomu dochodów beneficjenta. Nie jest dozwolone 
korzystanie z obu świadczeń, zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego, w tym 
samym czasie.24  

Ponadto osoby (nie tylko starsze) żyjące samotnie i posiadające relatywnie niskie środki 
utrzymania mogą otrzymać zasiłek stały. Ten instrument jest uzależniony od dochodu: aby 
się na niego kwalifikować, beneficjent musi znaleźć się poniżej ustalonego progu.25 Obecnie 
miesięczna kwota tego zasiłku wynosi między 7 a 163 eur.26 Poza zasiłkiem stałym, który jest 

 
19 Sowa-Kofta (2018), p. 4. 
20 Czepulis-Rutkowska (2016). 
21 Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej / Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) (2017). 
22 Sowa-Kofta (2018), p. 4. 
23 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013). 
24 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (2011).  
25 Brzozowski/Surdej (2011). 
26 Komisja Europejska (2020).  
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świadczeniem socjalnym dla osób o niskich dochodach, wszystkie inne instrumenty 
wskazane powyżej dotyczą wyłącznie usług opiekuńczych. Zasiłek stały jest przeznaczony dla 
osób posiadających niskie środki utrzymania, a pozostałe świadczenia są dla osób z 
potrzebami opieki dla siebie lub swojej rodziny. 

 

 
Finansowanie głównych instrumentów 

 

Usługi opieki zdrowotnej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)27 są, z 
pewnymi wyjątkami, darmowe dla osób ubezpieczonych,28 a usługi opieki społecznej są 
opłacane przez władze lokalne i często współfinansowane przez osoby z nich korzystające.29  

Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny, którzy 
odeszli z rynku pracy, by poświęcić się opiece nad krewnymi, są opłacane przez państwo.  

 

 
Organizacja pracy 

 

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pracy w Polsce, uregulowana praca w sektorze usług 
osobistych i usług dla gospodarstw domowych powinna opierać się na umowie o pracę lub 
na umowie zleceniu.30  

Wynagrodzenie przy umowie o pracę nie może być poniżej najniższej krajowej. Czas pracy, 
jak i godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy również powinny być uwzględnione w umowie, 
która może być zawarta na czas określony (umowa czasowa) lub nieokreślony (stałe 
zatrudnienie). Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są obowiązkowe, a 
pracownik ma prawo do płatnego urlopu, świadczenia chorobowego (płatnego przez 
pracodawcę w pierwszym miesiącu oraz, jeśli zwolnienie chorobowe jest dłuższe, przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych), urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (każdy z nich 
trwa 26 tygodni i oba są w pełni opłacane przez ZUS) oraz do zasiłków dla bezrobotnych. 
Czas pracy przy zatrudnieniu na pełen etat ograniczony jest do 40 godzin tygodniowo, a 
nadgodziny lub praca w święta (takie jak niedziele, Święta Bożego Narodzenia lub 
Wielkanoc) powinny być płatne dodatkowo. Co więcej, zwiększenie długości trwania 
zatrudnienia stanowi podstawę do przyszłych uprawnień, co oznacza, że im dłużej trwa 
oficjalne zatrudnienie, tym wyższe będzie wynagrodzenie pracownika.31   

Niemniej jednak, zatrudnienie w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw 
domowych zazwyczaj pozostaje nieoficjalne. Pracownicy rzadko chcą podpisywać umowy o 
pracę, głównie dlatego, że wiąże się to z dużą częścią składek, którą muszą zapłacić oraz z 

 
27 https://www.nfz.gov.pl/.  
28 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013); Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej [Polska] (2004). 
29 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013); Prekurat/Chylek (2007); Ustawa o pomocy społecznej [Polska] (2004). 
30 Kindler et al. (2016). 
31 Kindler et al. (2016). 

https://www.nfz.gov.pl/
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dopełnieniem wymaganych formalności (przed rozpoczęciem pracy na umowę o pracę 
pracownik musi poddać się badaniu lekarskiemu oraz szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy). Wywiady przeprowadzone przez Kinder et al. (2016) z pracownikami 
domowymi i pracownikami domowymi, będącymi migrantami pokazały, że kiedy pracownik 
żąda umowy o pracę, pracodawca zgadza się na nią jedynie w przypadku, gdy to pracownik 
będzie ponosić koszty formalnego zatrudnienia. W rezultacie pracownicy domowi często nie 
są zainteresowani podpisaniem umowy, bo w praktyce oznacza to mniejsze wynagrodzenie. 
Tylko niewielu pracowników decyduje się na podpisanie umowy i opłatę składek ze swojego 
wynagrodzenia; głównie ma to miejsce w przypadku obcokrajowców, ponieważ umowa o 
pracę pomaga im wykazać legalne zatrudnienie, gdy chcą przedłużyć swoje pozwolenie na 
pobyt lub zdobyć nową wizę z pozwoleniem na pracę. Ci, którzy podpisują umowy często 
znajdują się w sytuacji „fałszywie zgłoszonego zatrudnienia” – na przykład, gdy umowa 
ustalona jest na pół etatu, ale pracownik tak naprawdę pracuje na pełen etat.32 W 2011 
rokjednak polski rząd wprowadził nowy system dla osób zatrudnionych jako „opiekunki”, w 
którym to państwo opłaca składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika.33 

Alternatywną formą zatrudnienia na stanowiska w obrębie sektora PHS, ustaloną przez 
przepisy ogólne w Polsce, jest umowa zlecenia, która jest umową cywilnoprawną podpisaną 
na określony czas i określone czynności do wykonania. Umowa zlecenia wymaga płacenia 
podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (chyba, że składki na 
ubezpieczenie społeczne są już opłacane przez pracownika w innym miejscu pracy). Warunki 
te nadal jednak sprawiają, że ten rodzaj umowy jest zbyt kosztowny dla pracodawców i 
pracowników, mimo że zawarcie jej nie wymaga spełnienia aż tylu formalności jak w 
przypadku umowy o pracę.34     

Inną umową cywilnoprawną, która występuje w sektorze usług osobistych i usług dla 
gospodarstw domowych jest umowa o dzieło, którą podpisuje się na wykonanie 
określonych zadań w określonym czasie. Zaletami takiej umowy jest to, że pozwala ona na 
elastyczną pracę dla wielu pracodawców w tym samym czasie i podlega ona bardzo niewielu 
formalnościom, ponieważ należy przy niej opłacać tylko podatki. Z drugiej strony, umowy te 
nie zapewniają żadnego zabezpieczenia (jak na przykład ubezpieczenie, płatny urlop, płatne 
zwolnienie chorobowe, limit godzin pracy); w Polsce określa się je nawet „umowami 
śmieciowymi” z uwagi na to, że nie dają wystarczających podstaw do praw pracowniczych. 
Ogólnie rzecz biorąc ani pracodawcy, ani pracownicy nie są skłonni, żeby je podpisywać.35    

Na podstawie badań Kindler et al. (2016) i innych, ludzie chętniej zatrudniają pracowników 
domowych na umowy wtedy, gdy prowadzą działalność gospodarczą. W związku z tym 
mogą formalnie zatrudnić ich do swojej firmy i odliczać podatki, mimo że tak naprawdę 
świadczone usługi są wykonywane w prywatnym domu pracodawcy.36    

 

 
32 Kindler et al. (2016). 
33 ZUS (2017). 
34 Kindler et al. (2016). 
35 Kindler et al. (2016). 
36 Kindler et al. (2016). 
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Charakterystyka pracowników i 
stopień profesjonalizacji 

 

Do niedawna w Polsce nie istniały kryteria odnoszące się do kwalifikacji zawodowych osób 
mogących świadczyć formalne usługi opiekuńcze. Nowe zawody zaczęły jednak zastępować 
niewykwalifikowanych pracowników w sektorze opieki domowej. Przykładowo, zawody 
opiekuna środowiskowego i asystenta osoby niepełnosprawnej zostały wprowadzone w 
2001 roku,37 a w 2007 roku pojawił się zawód opiekuna medycznego. Edukacja w tych 
zawodach trwa rok lub dwa lata, w zależności od wcześniej posiadanego wykształcenia. 
Obecnie organizacje pozarządowe świadczące usługi opieki społecznej (jak na przykład 
Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż)38 w porozumieniu z Centrami 
Pomocy Rodzinie)39 zatrudniają i szkolą osoby, które nie posiadają wyżej wymienionych 
kwalifikacji. Oprócz tego istnieją prywatne agencje zatrudniające i szkolące osoby 
świadczące usługi w domach innych ludzi.40 

Kolejnym zawodem w obszarze opieki domowej, określonym przez ustawy i rozporządzenia, 
jest pielęgniarka. Obecnie by móc wykonywać zawód pielęgniarki należy posiadać dyplom 
licencjata lub magistra pielęgniarstwa. Obowiązki wykonywane przez pielęgniarki obejmują 
na przykład zmianę opatrunków przy oparzeniach lub ranach, opatrywanie odleżyn i inne 
zadania pod warunkiem odbycia dodatkowego szkolenia. Co więcej, pielęgniarki zajmujące 
się długoterminową opieką domową powinny odbyć kurs kwalifikacyjny i/lub posiadać 
specjalizację w obszarach takich jak opieka długoterminowa, opieka rodzinna, opieka nad 
osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz pielęgniarstwo internistyczne lub 
geriatryczne.41 

Innym zawodem w sektorze jest pracownik socjalny znajdujący zatrudnienie w ośrodkach 
opieki społecznej. Utrzymują oni profesjonalne relacje z klientami i działają w charakterze 
przewodników po systemie opieki społecznej. Ich zadania zazwyczaj obejmują 
przeprowadzanie wywiadów z klientami i ich rodzinami, aby dokonać oceny i rewizji ich 
sytuacji, a także zajmują się udzielaniem informacji/doradztwem dla klientów i ich rodzin. 
Aby zdobyć uprawnienia pracownika socjalnego, kandydat musi spełnić co najmniej jedno z 
następujących kryteriów: 1. posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb 
społecznych;2. ukończyć studia wyższe na kierunku praca socjalna lub 3. ukończyć studia 
wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego.42  

Obowiązki asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów medycznych oraz opiekunów 
społecznych polegają na wspieraniu podopiecznych w zadaniach osobistych, domowych 
oraz społecznych.43 

 
37 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013); Szczerbińska (2006). 
38 https://pck.pl/.  
39 https://wcpr.pl/.  
40 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013). 
41 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013); Rozporządzenie Ministra Zdrowia [Polska] (2007); Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia [Polska] (2009); Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej [Polska] (1996). 
42 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013); Ustawa o pomocy społecznej [Polska] (2004). 
43 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013). 
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Wynagrodzenia 

 

Wyniki szeroko zakrojonych poszukiwań informacji w internecie pokazują, że 
wynagrodzenie brutto opiekunów oscylują wokół minimalnej krajowej. Mediana 
miesięcznego wynagrodzenia brutto asystentów osób niepełnosprawnych wynosi 586 EUR 
(2510 PLN), a opiekunów społecznych 554,11 EUR (2370 PLN), przy czym polska minimalna 
krajowa ustalona została na 523 EUR w 2019 roku. Stawki wynagrodzenia za godzinę wahają 
się od 2,34 EUR (10 PLN) dla osób bez kwalifikacji do 5,86 EUR (25 PLN) dla osób 
wykwalifikowanych. Ogłoszenia w internecie wskazują na to, że istnieje wiele mieszkańców 
obszarów wiejskich, którzy potrzebują usług z branży PHS – można zaobserwować 
ogłoszenia, w których wśród wymagań dotyczących usług pomocy domowej poszukuje się 
osób do zajmowania się gospodarstwem rolnym. 

 
Proces kształtowania polityki 

 

Polskie Ministerstwo Zdrowia44 odpowiedzialne jest za regulację i tworzenie polityk 
dotyczących ochrony zdrowia, a polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(dawne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)45 zajmuje się kształtowaniem polityki 
społecznej oraz monitorowaniem jej wdrażania.  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) odpowiedzialny jest za podpisywanie kontraktów na 
dostawę konkretnej ilości usług określonej jakości w ramach opieki zdrowotnej.46 Zasady 
zawierania umów są określone przez prawo i ustanawiają równe traktowanie wszystkich 
potencjalnych dostawców. Fundusz zobligowany jest do prowadzenia otwartych przetargów 
w sposób, który będzie gwarantować poszanowanie przepisów, a konkurencja będzie 
zgodna z prawem.47 

 

 
Podobieństwa między państwami 

 

Polski system opieki społecznej ogólnie definiowany jest w kategoriach familizmu (oraz 
postkomunizmu). Interwencja państwa w obszarze opieki jest niewielka, ale w 
przeciwieństwie do innych systemów Europy Wschodniej cechujących się „domyślnym 

 
44 https://www.gov.pl/web/zdrowie.  
45 https://www.gov.pl/web/rodzina.  
46 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013); Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej [Polska] (2004). 
47 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) (2013). 

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/rodzina
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familizmem”, w Polsce wysoki odsetek osób mieszka z dalszą rodziną, co jest bardziej 
podobne do familizmu w systemach śródziemnomorskich.48 

 

 
Poprzednie instrumenty 

 

Hojne renty inwalidzkie dla starszych bezrobotnych osób, które nie mogły powrócić na 
rynek pracy z przyczyn strukturalnych zostały zniesione z uwagi na to, że ten instrument 
generował zbyt dużo kosztów dla państwa.49 

 
48 Keck/Saraceno (2008). 
49 Kindler et al. (2016). 
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Słowniczek 
 

Formalizacja: W kontekście nieformalnej pracy opiekuńczej, Komisja Europejska opisuje jak 
„formalizacja nieformalnej opieki następuje przez zapłaty i powiązane ubezpieczenia 
społeczne (emerytalne i zdrowotne), programy szkoleń/poświadczania kompetencji i w 
końcu przez ustawodawstwo (zatwierdzenie statusu i praw do bycia uznanym jako 
opiekun)”. W tym samym artykule, KE wiąże „każdy rodzaj formalnej pracy” z 
następującymi cechami: zapłaty (najlepiej regularne i przewidywalne); umowa o pracę i 
ubezpieczenie społeczne (tzn. bycie chronionym przez prawo); szkolenie i ocena 
umiejętności; i w końcu szersze ustawodawstwo, które uznaje ważność tego zawodu i 
zapewnia pewne minimum standardów w zakresie praw w jego obrębie.”50 

Imigracja: „Imigracja” oznacza działanie, w wyniku którego osoba ustanawia swoje 
zwyczajowe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego na okres, 
który wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy, lub przewiduje się, że wyniesie 12 
miesięcy, będąc uprzednio rezydentem innego państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego (Rozporządzenie (KE) Nr 862/2007 dotyczące migracji i ochrony 
międzynarodowej).51 

Łańcuch migracyjny: Określenie „migracja łańcuchowa” lub „łańcuch migracyjny” odnosi się 
do „procesu, podczas którego pierwsze przemieszczenia migrantów prowadzą do 
kolejnych przemieszczeń z tego samego obszaru początkowego do tego samego obszaru 
docelowego. W migracji łańcuchowej poszczególni członkowie społeczności migrują, a 
później zachęcają lub pomagają w kolejnych przemieszczeniach migracyjnych.”52 

Profesjonalizacja: „Profesjonalizacja oznacza przyznanie pracownikom danego sektora praw 
pracowniczych i ochrony socjalnej równoważnych z prawami przysługującymi osobom 
zatrudnionym na umowę o pracę regulowanych przepisami, w tym godziwej płacy, 
uregulowanych godzin pracy, płatnego urlopu, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
świadczeń emerytalnych, urlopów macierzyńskich lub ojcowskich i zwolnień 
chorobowych, odszkodowań z tytułu inwalidztwa, przepisów regulujących zwolnienie z 
pracy lub rozwiązanie umowy, dochodzenia roszczeń w przypadku nadużyć oraz dostępu 
do szkoleń; mając na uwadze, że profesjonalizację w sektorze pracy i opieki w 
gospodarstwie domowym można przeprowadzić, łącząc publiczne środki finansowe (ulgi 
podatkowe), środki socjalne (zasiłki rodzinne, pomoc dla przedsiębiorstw, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych i ubezpieczenia zdrowotne, rady zakładowe itp.) oraz 
prywatne (wynagradzanie usługodawców przez osoby prywatne).”53 

Regularyzacja: W kontekście (nielegalnej) migracji, „regularyzacja” jest definiowana przez 
Unię Europejską (UE) „jako państwowa procedura, poprzez którą nielegalnie 
przebywający obywatele państw trzecich otrzymują legalny status”; synonimem tego 
określenia, częściej używanym w USA niż w Europie, jest „legalizacja.”54  

 
50 Parlament Europejski (2008). 
51 Eurostat (2018a). 
52 Komisja Europejska (2018a). 
53 Rada Europejska, Parlament Europejski (2016: 6). 
54 Komisja Europejska (2009). 
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Zawód regulowany: W kontekście pracy i zawodów, UE definiuje zawód jako „regulowany 
(...), jeśli do jego wykonywania konieczne jest posiadanie konkretnego dyplomu 
otwierającego dostęp do tego zawodu, zdanie specjalnych egzaminów, np. 
państwowych, lub zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.”55 

Praca niezgłoszona: W UE, określenie „pracy niezgłoszonej” definiowane jest jako „wszelka 
działalność zarobkowa, zgodna z prawem pod względem swojej natury, lecz 
niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych 
państw członkowskich”. Państwa członkowskie przyjęły wiele różnych definicji 
skupiających się na niezgodności z którymikolwiek z następujących: prawem lub 
przepisami pracy, podatkowymi i/lub ubezpieczeń społecznych – jeśli istnieją 
dodatkowe formy niezgodności, nie jest to praca niezgłoszona. Jeśli towary i świadczone 
usługi mają charakter bezprawny (np. produkcja lub handel narkotykami, bronią, ludźmi 
lub pranie pieniędzy zakazane przez prawo), są częścią szerszej gospodarki przestępczej, 
tzw. szarej strefy (często w definicji łączącej zarówno gospodarkę nierejestrowaną, jak i 
gospodarkę przestępczą), a jeśli nie otrzymuje się za nie zapłaty pieniężnej, są częścią 
nieopłacanej sfery.56 

Migrant nieposiadający odpowiednich dokumentów lub o nieuregulowanym statusie 
pobytu Unia Europejska definiuje „migranta nieposiadającego odpowiednich 
dokumentów” lub „o nieuregulowanym statusie pobytu” jako „obywatela państw 
trzecich znajdującego się na terytorium państwa należącego do obszaru Schengen, który 
nie spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu określone w Rozporządzeniu (UE) 
2016/399 (kodeks graniczny Schengen) lub inne warunki wjazdu, pobytu lub 
zamieszkania w tym państwie członkowskim UE.”57 

Nieopłacana sfera: Określenie „nieopłacana sfera” dotyczy działań, które są legalne w swej 
naturze, ale nie zostały zgłoszone władzom publicznym i nie otrzymuje się za nie zapłaty 
pieniężnej.58 

 
55 UE (2019). 
56 Komisja Europejska (2018b). 
57 Komisja Europejska (2018a). 
58 Komisja Europejska (2018b). 
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