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W ciągu ostatnich 50 lat kupony socjalne rozwinęły się w ponad 19 
państwach członkowskich UE, aby usprawniać wdrażanie polityk 
społecznych, w tym również tych mających na celu ułatwienie 
dostępu do usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych 
(ang. PHS, Personal and Household Services) oraz formalizację 
tego sektora. Ich skuteczność w osiąganiu społecznych celów 
została już zauważona i dzięki temu stały się one kluczowym 
instrumentem w tym sektorze. 
Różne zainteresowane strony angażują się we wdrażanie 
mechanizmów kuponów socjalnych – od instytucji publicznych 
po związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i emitentów 
kuponów, a wszyscy mają jeden wspólny cel: zaprojektowanie
zrównoważonego i kompleksowego instrumentu, z którego 
korzyści czerpać będą wszyscy obywatele.
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DEFINICJE

1 - Kupony

Mówiąc ogólnie, kupony można zdefiniować jako instrument, który w momencie jego użycia daje prawo do otrzymania 
konkretnych dóbr lub usług, do uzyskania zniżki przy nabywaniu tych dóbr lub usług albo do otrzymania zwrotu opłaty za 
nie. To prawo może przyjmować postać wartości pieniężnej, procentowej (obniżka), jednostkowej lub ilościowej. 

2 - Kupony socjalne

Kupony socjalne, bez względu na to, czy są w formie papierowej czy cyfrowej, są świadczeniem socjalnym kolektywnie 
przypisanym pracownikom przez swoich pracodawców, zarówno publicznych, jak i prywatnych, dającym prawo dostępu 
do określonych towarów lub usług, które polepszają warunki ich pracy oraz ułatwiają zachowanie równowagi między 
życiem prywatnym i zawodowym (np. dostęp do żywności, kultury, transportu, opieki nad dzieckiem, wakacji itp.). 
Instytucje publiczne mogą również dostosować kupony socjalne w celu udzielenia korzyści i poprawienia dobrostanu 
swoich obywateli jako alternatywę dla zasiłków pieniężnych lub w naturze. 

Towary te lub usługi są dostępne w ramach dedykowanej sieci sprzedawców i dostawców usług. Owa sieć bazuje na 
współpracy opartej na umowach między każdym sprzedawcą/dostawcą usług a przedsiębiorstwami emitującymi kupony 
socjalne oraz zapewnia właściwe użycie kuponów, szczególnie poprzez zapobieganie ich wymiany na gotówkę. 

Kupony socjalne, zazwyczaj wspierane przez politykę publiczną i podtrzymywane przez krajowe ramy podatkowe i/lub 
ramy społeczne, usprawniają pozytywny model społeczno-ekonomiczny i jednocześnie stymulują lokalną i krajową 
gospodarkę,  aby zrealizować  dedykowany cel społeczny.  Te cechy odróżniają je od innych mechanizmów wynagradzania 
dla sezonowych/okazjonalnych działalności, które mogą być oferowane sezonowym pracodawcom jako rozwiązania 
ułatwiające obciążenia administracyjne przy zatrudnianiu sezonowych pracowników. 

W sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych kupony socjalne potocznie zwane są kuponami na usługi 
lub kuponami na opiekę nad dziećmi, w zależności od ich zakresu. 

CECHY KUPONÓW SOCJALNYCH 

Programy kuponów socjalnych mają określone wspólne cechy, które nadają ramy dla ich wdrożenia i sprawiają, że są one 
skuteczne w osiąganiu konkretnych celów publicznych: 

1.  OGRANICZONY ZASIĘG GEOGRAFICZNY: są ważne tylko na określonym terytorium (państwo, region, część regionu 
lub gmina)

2.  OKREŚLONE RAMY REGULACYJNE: są regulowane przez konkretne ramy społeczne lub podatkowe, mające na celu 
wdrożenie polityki społecznej i/lub polityki zatrudnienia

3.  DLA PODMIOTÓW PRAWNYCH: są emitowane na wniosek przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej

4.  DOSTĘP DO TOWARÓW/USŁUG: upoważniają indywidualne osoby do otrzymania dóbr lub usług

5.  DEDYKOWANA SIEĆ: dostęp do dostawców usług, którzy zawarli umowę handlową z emitentem

6.  BEZGOTÓWKOWE: nie mogą zostać wymienione na gotówkę

7.  ŁATWE W UŻYCIU: formalności administracyjne są uproszczone dla beneficjentów, którzy mogą dzięki temu łatwo 
zidentyfikować, do jakich usług są uprawnieni, w jaki sposób mogą do nich dotrzeć oraz ile będą one kosztować
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RÓŻNICA MIĘDZY KUPONAMI SOCJALNYMI A NARZĘDZIAMI UPRASZCZAJĄCYMI PROCEDURY 
ADMINISTRACYJNE 

Należy zaznaczyć, że kupony socjalne muszą być odróżniane od „systemów deklarowanych i wynagradzających” 
(ang. „declarative and remuneration systems”), często błędnie nazywanych „kuponami”, jak na przykład systemów 
Dienstleistungsscheckgesetz w Austrii, deklarowanego kuponu CESU déclaratif1 we Francji, Libretto Famiglia we  
Włoszech czy Alphacheque w Holandii.  Mimo że wszystkie te instrumenty podzielają z kuponami socjalnymi cel 
polegający na ułatwieniu formalnego zatrudnienia pracowników domowych, to różnią się tym, że nie dają prawa 
indywidualnej osobie do otrzymania usług i niekoniecznie wiążą się z: 

• gwarancją praw pracowniczych i społecznych dla pracowników sektora PHS, które byłyby zbliżone do praw 
pracowników zatrudnionych na stałe;

• dostępem do konkretnych zachęt podatkowych i społecznych. Gdy odbiorcom przyznaje się zachęty podatkowe 
i społeczne, jak na przykład ulgi podatkowe za nabycie usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych na 
formalnym rynku, dostęp do tych zachęt nie jest koniecznie powiązany z użyciem konkretnego instrumentu przy 
deklarowaniu informacji na temat pracownika tego sektora. Z drugiej strony, kupony socjalne podlegają pod 
konkretne ramy podatkowe oraz/lub ramy społeczne i powinny być wykorzystywane w zgodzie z nimi.

Co więcej, „systemy deklaratywne i wynagradzające” są używane jedynie przez końcowych klientów, którzy 
bezpośrednio zatrudniają swoich pracowników domowych i dzięki temu mogą łatwo zadeklarować informację na 
temat tego, kogo zatrudniają i spełnić swój obowiązek wobec organów ds. ubezpieczeń społecznych. 

W związku z tym niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do programów kuponów socjalnych. Skuteczne „systemy 
deklaratywne i wynagradzające”, jak na przykład francuski kupon CESU déclaratif są przedstawione we wskazówkach 
dla rozwoju praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników. 

1 Ważne jest rozróżnienie deklaratywnego kuponu CESU i przedpłaconego kuponu CESU wdrożonego we Francji. Mimo że używają tego samego akronimu, są to 
dwa osobne narzędzia. Deklaratywny kupon CESU jest częścią systemów deklaratywnych i wynagradzających, natomiast przedpłacony kupon CESU wchodzi w skład 
programów kuponów socjalnych. W związku z tym niniejszy dokument skupia się jedynie na przedpłaconym kuponie CESU.
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Kupony socjalne wydawane są na podstawie konkretnych ram prawnych, które określają uprawnionych do nich 
odbiorców, sposób zarządzania całym mechanizmem oraz ich finansowanie. W ramach tego systemu kupony socjalne 

mogą być przydzielane zarówno przez pracodawców, jak i przez instytucje publiczne. W tym drugim przypadku dostęp 

do nich może być uzależniony od rejestracji (czyli być otwarty dla wszystkich obywateli) albo od stanu zamożności i/lub 

potrzeb (czyli być otwarty tylko dla konkretnej grupy docelowej). W większości przypadków to firmy emitujące kupony 

są odpowiedzialne za zarządzanie programem kuponów socjalnych. 

Beneficjenci kuponów socjalnych wymieniają je u wyznaczonych dostawców usług, którzy następnie dopełniają prostą 

procedurę i otrzymują zwrot środków. Dostawcy usług mogą dołączyć do sieci wyłącznie wtedy, gdy spełnią konkretne 

wymagania dotyczące jakości. W takim wypadku staną się stroną w procesie zawarcia umowy lub dołączą do człon-

kostwa z kierownikiem zarządzającym programem. Wymagania jakościowe są sprecyzowane przez instytucje pub-

liczne lub przez samych emitentów kuponów. Warunki te różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj są powiązane: 

(a) ze spełnianiem przepisów socjalnych i prawa pracy, z układami zbiorowymi pracy oraz kwalifikacjami personelu 

(zwłaszcza jeśli uwzględniają usługi skierowane dla osób niesamodzielnych i narażonych na szczególne trudności); (b)

z konkretnym szkoleniem; (c) z zobowiązaniem się do świadczenia usług wyłącznie w sektorze usług osobistych i usług 

dla gospodarstw domowych; lub (d) z wpłaceniem depozytu jako  zabezpieczenie. Przestrzeganie wymogów jakościo-

wych przez dostawców usług jest regularnie kontrolowane, a w przypadkach niezgodności ich przynależność do sieci 

może zostać wycofana. W niektórych krajach powołano radę ds. licencji, złożoną ze związków zawodowych, pracodaw-

ców i przedstawicieli instytucji publicznych, aby monitorować dostawców w sektorze PHS. 

Instytucje publiczne, które stosują kupony socjalne jako alternatywę dla świadczeń gotówkowych lub w naturze 

(niezależnie od tego, czy na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym) często współpracują z ministerstwami 

do spraw zatrudnienia, polityki społecznej i budżetu odpowiedzialnymi za nadzorowanie całego procesu. Co więcej, 

zaangażowanie partnerów społecznych jest kluczowe na wczesnym etapie projektowania i zarządzania programem 

kuponów socjalnych, z uwagi na to, że program ten powinien być oparty na silnych powiązaniach branżowych, aby móc 

zagwarantować przyzwoite warunki pracy dla pracowników w sektorze oraz wysoką jakość usług dla klientów. Warto 

podkreślić, że tylko bardzo nieliczne programy kuponów socjalnych są regularne monitorowane, mimo że ewaluacja 

tego, czy cele polityki zostały osiągnięte i jakie efekty przyniosły wdrożone środki, jest kluczowa. 

Kupony

Zwrot środków Płatność

Dostarczenie 
kuponu

Kupon jako narzędzie 
motywujące LUB też alternatywa 

dla zasiłków 
(gotówkowych/w naturze).

Dostęp do 
sektora PHS

Dostawca usług

Emitent
kuponów

Organ
finansujący

Beneficjent

Krajowe ramy prawne ws. 
kuponów socjalnych
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BELGIA - Kupony na usługi domowe. Programy Titres-services/Dienstencheques istnieją od 2004 roku i 
wspierają formalny zakup usług nieopiekuńczych (sprzątanie domu, pranie, prasowanie, szycie itp.). Każdy 
obywatel Belgii lub obcokrajowiec mieszkający w Belgii może zakupić nawet do 500 kuponów rocznie 
(1000 dla rodzin). Pierwsze 400 kuponów (800 dla rodzin) kosztuje 9 eur każdy, a dodatkowe 100 kuponów 
(200 dla rodzin) kosztuje 10 eur. Jeden kupon odpowiada jednej godzinie pracy. Użytkownicy muszą 
skontaktować się z zarejestrowanym dostawcą usług, który wybierze pracownika domowego, aby ten 
wykonał usługę. Dostawcy usług przekazują otrzymane kupony emitentom, aby otrzymać zwrot środków 
(między 23,02 eur a 23,39 eur za kupon). 

„Musiałam rzucić szkołę i nie posiadam żadnego tytułu. Gdy pojawiła się możliwość za-
rejestrowanej pracy zamiast sprzątania domów na czarno, zaryzykowałam. Ten program 
pozwala mi się utrzymać.”  

Pracownik sektora kuponów na usługi. 2 

2 Cytat z: IDEA CONSULT (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services : étude sur le bien-être des travailleurs titres-
services. Raport sporządzony na wniosek Funduszu szkoleń branżowych kupony na usługi (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services), Maj 2018.

WŁOCHY - Firmowy kupon opieki społecznej. Dzięki wdrożonemu w 2016 roku 
zasiłkowi firmowemu Aziendale przedsiębiorstwa mogą zapewniać swoim pracownikom 
niepieniężne dodatki. Firmy mogą oferować szeroki wachlarz usług, jak na przykład 
dodatkową opiekę medyczną, edukację i szkolenia czy też usługi opiekuńcze dla rodzin 
i opiekę długoterminową. Koszt tych usług jest całkowicie pokryty przez pracodawcę. Są 
one udostępnione przez cyfrową platformę i może z nich korzystać wyłącznie osoba, na 
którą zostały wystawione. Firmowy kupon opieki społecznej może być częściowo (gdy 
będzie przekazywany dobrowolnie) lub całkowicie (gdy zostanie wystawiony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) odliczony od podatku. 

„Ten projekt stawia pracownika w centrum rozwoju Hera Group {...}. Jak 
dotąd opinie są  niezwykle pozytywne: ponad 98,5% naszych pracowników 
zapisało się do projektu, a  ogólny wskaźnik ich zadowolenia wynosi 91%.” 

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej dostarczające elektryczność, wodę i usługi 
środowiskowe. 

FRANCJA - Przedpłacony kupon CESU.3 Od 2006 roku program Cheque Emploi Service 
(CESU) préfinancé upoważnia stronę trzecią do przedpłaty zakupu usług sektora 
PHS. Stosuje się je na dwa sposoby. Może być sponsorowany przez pracodawcę i 
wręczany pracownikowi w celu zapewnienia większej równowagi między pracą 
a rodziną lub kupony te mogą być też dystrybuowane przez lokalne samorządy 
i agencje ds. społecznych jako świadczenia socjalne. Każdy beneficjent otrzymuje 
imienne kupony o z góry określonej wartości, które mogą być wykorzystane, aby 
pokryć koszty pracownika domowego bezpośrednio zatrudnionego przez odbiorcę 
usług, koszty opiekuna do dzieci, zarejestrowanego dostawcy usług osobistych i 
usług w gospodarstwie domowym lub organizacji związanej z opieką nad dziećmi 
działającej poza domem. Jeśli przedpłacony CESU nie pokrywa całej kwoty za usługę, 
użytkownik będzie musiał doładować ją uzupełniającymi opłatami.

3 Przedpłacony kupon CESU jest narzędziem polityki i musi być odróżniony od deklaratywnego kuponu CESU. Ten 

drugi opisany jest we wskazówkach dotyczących praw i obowiązków interesariuszy. 
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1. TWORZENIE MIEJSC PRACY: 140 171 stanowisk pracy zostało utworzonych w Belgii dzięki programowi kuponów 
socjalnych (lub 79 002 w przeliczeniu na pełne etaty, co stanowiło 3,1% liczby zatrudnionych (2016 rok). Tylko około 

5% z tych miejsc pracy istniało oficjalnie przed startem programu. 

2. PRACA NIEZGŁOSZONA: W Belgii ogólnie przyjmuje się, że wprowadzenie programu kuponów socjalnych 
drastycznie zmniejszyło udział pracy niezgłoszonej w sektorze usług domowych. Około 25% odbiorców przyznało, że 

korzystaliby z pracy niezgłoszonej, gdyby te kupony nie istniały. 

3. ODBIORCY/KLIENCI: W Belgii ilość odbiorców kuponów na usługi stopniowo rosła i przekroczyła milion 
beneficjentów w 2016 roku, co stanowi 22% belgijskich gospodarstw domowych. Wśród nich, w 64% co najmniej 
jedna osoba była aktywna zawodowo, w 37% dwie osoby były aktywne zawodowo, 24% stanowili beneficjenci od 
65. roku życia, a 38% posiadało dzieci. Średnio zakupili oni 2,3 godziny usług tygodniowo. 

We Włoszech między 2 a 2,5 miliona pracowników ma dostęp do firmowych kuponów socjalnych. Kwota 
powiązanych niepieniężnych dodatków wynosi średnio między 600 a 700 eur rocznie. 

W 2014 roku we Francji pracodawcy przydzielili 750 000 pracownikom poprzez przedpłacone kupony CESU 298 

milionów euro. 

4. RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM PRYWATNYM I ZAWODOWYM: Ankieta z 2011 roku w Belgii ujawniła, że 
17,8% beneficjentów kuponów na usługi korzysta z tego instrumentu, by umiejętniej łączyć swoją pracę z życiem 
prywatnym. 23% z nich mogło dzięki temu spędzić więcej czasu z rodziną, 22% zdołało zająć się innymi zadaniami w 
życiu codziennym, a 20% mogło poświęcić swój wolny czas na inne formy wypoczynku. 

We Francji 71% pracowników, którzy otrzymali przedpłacone kupony CESU od swoich pracodawców wykorzystało 
je na opiekę nad dzieckiem. W istocie beneficjentami są głównie kobiety (68%) między 30. a 49. rokiem życia (79%) 

o miesięcznych przychodach od 1200 do 2200 eur (60%). 

5. ROZWÓJ LOKALNY: W Belgii program kuponów socjalnych bezpośrednio przyczynił się do utworzenia 1810 

przedsiębiorstw. 

6.  DODATNIE WYNIKI FINANSOWE: W belgijskim programie kuponów socjalnych, stanowisko pracy na pełen etat 
kosztuje rząd średnio 25 354 eur rocznie, a mając na uwadze efekt odzyskania zainwestowanych środków, zwraca 
kwotę 24 151 eur. 

We Francji ocena sytuacji finansowej wszystkich programów sektora PHS (nie tylko przedpłaconych kuponów CESU) 
pokazuje, że równowaga fiskalna dla usług wspierających gospodarstwa domowe jest ogólnie zbalansowana, przy 
czym koszty netto, które ponosi państwo za wspieranie usług opiekuńczych osiągnęły pułap 2,6 mld euro. W 2013 
roku 26 lokalnych władz sięgających po przedpłacone kupony CESU otrzymało 42,3 miliona euro zwrotu za usługi, 

które nie zostały wykorzystane przez osoby pobierające świadczenia. 
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Redukcja pracy niezgłoszonej i utworzenie nowych miejsc pracy 

Poprzez zapewnienie jakości i polepszenie przejrzystości (to znaczy lepszej identyfikacji dostawców i ostatecznej 
ceny każdej z usług) przy jednoczesnym unikaniu zwiększania obciążeń administracyjnych (np. przez 
zarządzanie bezpośredniego formalnego zatrudnienia), programy kuponów socjalnych zachęcają oby-
wateli do zakupu uregulowanych usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych zamiast tych formalnie 
niezgłoszonych . Należy zauważyć, że skuteczność programu wobec niezgłoszonej pracy tkwi w tym, by właściwe 
władze publiczne potrafiły zapewnić wystarczające zachęty ekonomiczne, które wspierałyby przejście do zgło-
szonej pracy. Co więcej, programy kuponów socjalnych sprawiają, że niezgłoszona praca jest mniej atrakcyjna 
dla pracowników sektora PHS (patrz poniżej) i dzięki temu sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze. 
Jeśli chodzi o to ostatnie, programy kuponów socjalnych gwarantują, że pracownicy są zgłoszeni, a ryzyko błędów 
administracyjnych z uwagi na brak doświadczenia konkretnego prywatnego pracodawcy zostaje wyeliminowane. 

Większa przystępność cenowa usług w sektorze 

Programy kuponów socjalnych są łatwe w użyciu, a dostęp do nich jest bezproblemowy – zarówno dla 
beneficjentów, jak i dostawców usług oraz podmiotów finansujących. Formalności administracyjne są uproszczone 
dla beneficjentów, którzy mogą dzięki temu łatwo zidentyfikować, do jakich usług są uprawnieni, w jaki sposób 
mogą do nich dotrzeć oraz ile będą one kosztować. Ramy prawne regulujące ten mechanizm w jasny sposób 
pokazują, jak beneficjenci kuponów socjalnych mogą uzyskać dostęp do istniejących zachęt fiskalnych i społecznych, 
a także do zachęt właściwych programowi dostępnych tylko dla odbiorców kuponów socjalnych. Ponadto, kra-
jowe ramy prawne mogą pozwolić podmiotom trzecim (np. pracodawcom, władzom publicznym, funduszom 
rezerwowym) na przyłączenie się do finansowania wydatków związanych z usługami w tym sektorze. Wszyst-
kie te elementy przyczyniają się do obniżenia kosztów formalnej opieki i usług w gospodarstwach domowych dla 
odbiorcy. 

Polepszone warunki pracy oraz profesjonalizacja pracowników sektora PHS 

Wszyscy dostawcy usług z programu kuponów socjalnych muszą być zarejestrowani i muszą spełniać 
określone wymagania jakościowe. Proces rejestracji, o którym mowa w krajowych ramach prawnych, daje pewn-
ość, że dostawcy będą przestrzegać swoich praw i obowiązków, w tym także przepisów socjalnych i prawa 
pracy. W związku z tym pracownicy sektora mają zagwarantowaną co najmniej ustawową płacę minimalną oraz 
mają dostęp do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego (emerytury, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpiecze-
nie wypadkowe itp.). W przypadku problemów między pracownikiem a pracodawcą lub zapytań dotyczących 
obowiązujących przepisów, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą otrzymać konkretne porady. Tyczy się 
to wszystkich pracowników sektora, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni przez pośrednika lub dostawcę usług, 
czy też prywatnego klienta i gospodarstwo domowe. 
Stworzenie dedykowanej sieci dostawców usług prowadzących działalność w programach kuponów soc-
jalnych przyczynia się do instytucjonalizacji i regulacji sektora PHS. Zdecydowanie zachęca to pracodawców i pra-
cowników do organizowania się i do efektywnej regulacji branży poprzez układy zbiorowe pracy. Stąd też 
ustanowienie lub wzmocnienie stosunków branżowych w sektorze jest najlepszą drogą do zagwarantowania godnych 
warunków pracy dla pracowników systemu oraz usług wysokiej jakości dla ich odbiorców. 
Kupony w istocie umożliwiają klientom wybór takiego dostawcy w ramach sieci, który najlepiej będzie spełniać 
ich potrzeby, co miejmy nadzieję będzie prowadzić do większej ich satysfakcji oraz lepszej jakości i opłacal-
ności usług. Jakość usług jest ściśle powiązana z godnymi warunkami pracy oraz kwalifikacjami pracowników (np. 
w kwestii relacji interpersonalnych z klientami, organizacji, zarządzania i dostarczania usług oraz eliminacji ryzy-
ka zawodowego). Z tego względu programy kuponów socjalnych przyczyniły się, mimo że pośrednio, do rozwoju 
początkowego i dalszego szkolenia pracowników sektora usług osobistych i usług w gospodarstwach domowych. 
Profesjonalizacja tych pracowników może zostać uznana za obowiązkową w układach zbiorowych pracy lub za wymóg 
przy procesie rejestracji dostawców usług w sektorze (zobacz też wskazówki dla rozwoju profili zawodowych).  
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Gwarancja efektywnej i przejrzystej inwestycji 

Każdy kupon socjalny może zostać użyty tylko przez jednego beneficjenta u wyznaczonych dostawców usług i na 
określone usługi. W związku z tym kupony socjalne gwarantują, że środki przyznane przez władze publiczne lub 
prywatnych pracodawców będą użyte zgodnie z przeznaczeniem i będzie można ocenić wpływ takiej inwestycji 
na zachowanie beneficjentów. Co więcej, kupony socjalne ułatwiają zbieranie danych, monitorowanie oraz 
ewaluację poprzez umożliwienie organom finansującym dokładnego śledzenia procesu wdrażania programu oraz 
dokonywania potrzebnych zmian dla osiągnięcia początkowego celu. 

Zwiększenie równości płci i poprawienie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym 

Pracodawcy, przyznając kupony socjalne na usługi osobiste i usługi w gospodarstwie domowym swoim pracownikom, 
zwiększają i ułatwiają im dostęp do całej gamy usług, które pomogą im radzić sobie z codziennymi zadaniami. W 
UE-28 kobiety są nadal nieproporcjonalnie bardziej zaangażowane w niepłatną codzienną pracę opiekuńczą (38% 
kobiet w porównaniu do 25% mężczyzn), a także w codzienne gotowanie i prace domowe (79% kobiet w porównaniu 
do 34% mężczyzn).4 Obowiązki osobiste lub rodzinne pozostają więc głównym powodem, dla którego kobiety są 
wykluczone z rynku pracy. Z tego względu korzystanie z kuponów socjalnych w sektorze PHS przyczynia się do walki 
z nierównym podziałem pracy opiekuńczej pomiędzy kobietami i mężczyznami, który stanowi jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech nierówności płci. Mówiąc ogólnie, kupony socjalne przyznawane przez pracodawców w 
kontekście równowagi między pracą a życiem prywatnym są najczęściej używane przez kobiety w wieku między 30 
a 49 lat jako sposób na podtrzymanie swojej aktywności zawodowej na rynku pracy.  Wreszcie osoby zatrudnione 
w sektorze usług osobistych i usług w gospodarstwie domowym są głównie reprezentowane przez kobiety (91% siły 
roboczej w UE-24 w 2016 roku5 ), co sprawia, że wszelkie programy przyczyniające się do poprawy warunków pracy 
w sektorach lub zawodach z wysokim udziałem kobiet są korzystne z perspektywy dążenia do równości płci. 

4 EIGE. (2017). Wskaźnik równouprawnienia płci 2017: Pomiar wskaźnika równouprawnienia płci w Unii Europejskiej 2005-2015. Pochodzi z https://eige.euro-
pa.eu/publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

5 Nie ma możliwości uzyskania szacunków dla Bułgarii, Estonii, Grecji i Łotwy. Aby otrzymać więcej informacji, zapoznaj się z: Decker, Aurelie/Lebrun, 
Jean-Frangois (2018): Monitoring branży PHS. Statystyczny przegląd sektora usług osobistych i domowych w Unii Europejskiej. Europejska Federacja ds. Usług 
na rzecz Osób Fizycznych (EFSI). URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
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KLUCZOWE 
REKOMENDACJE DLA 
PROJEKTU  ORAZ DLA 
WDROŻENIA 
PROGRAMÓW 
KUPONÓW 
SOCJALNYCH

>>
Przy projektowaniu i wdrażaniu programu kuponów socjalnych władze publiczne powinny: 

1. KORZYSTAĆ Z SOLIDNEGO POLITYCZNEGO POROZUMIENIA: silna wola polityczna sprzyjająca wdrożeniu programu 
kuponów socjalnych jest kluczem do zapewnienia sukcesu i zrównoważonego rozwoju reformy;

2. JASNO OKREŚLIĆ GRUPĘ DOCELOWĄ I DOSTĘPNE USŁUGI: ocena ta powinna być przeprowadzona z dużym 
wyprzedzeniem i angażować wszystkie zainteresowane strony, zwłaszcza poprzez dialog społeczny;

3. USTANOWIĆ ZACHĘTY PODATKOWE: efektywność każdego programu kuponów społecznych tkwi w takich ramach 
podatkowych, które sprawiają, że formalne usługi są bardziej przystępne cenowo dla odbiorców i pociągają za sobą 
mniejsze obciążenie dla publicznego wsparcia finansowego;

4. ZAPEWNIĆ PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – PRZEZ PAŃSTWO LUB OFICJALNYCH EMITENTÓW 
KUPONÓW: zagwarantują oni poprawne funkcjonowanie programu i upewnią się, że odpowiednia ilość dostawców 
usług w sieci będzie mogła zaspokoić popyt na usługi osobiste i usługi w gospodarstwie domowym;

5. ZAPEWNIĆ SZEROKO ZAKROJONĄ PROMOCJĘ: należy wprowadzić skuteczną komunikację dotyczącą programu, jego 
działania i korzyści z niego płynących, aby upewnić się, że zostanie on przyjęty przez wszystkie istotne zainteresowane 
strony;

6. WPROWADZIĆ SYSTEM NADZORU: system oceny i nadzoru wdrożony od samego początku zapewni osiągnięcie celów 
programu w dłuższej perspektywie. Należy zbierać dane na temat odbiorców i pracowników oraz oceniać efekty odzys-
kania zainwestowanych środków.
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