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Istnieje wiele dowodów na to, że dialog społeczny i (sektorowe) negocjacje zbiorowe między przedstawicielami 
pracodawców i pracowników prowadzą do lepszych płac i warunków pracy dla pracowników we wszystkich obszarach 
działalności, w tym w różnych branżach zaangażowanych w usługi osobiste i usługi dla gospodarstw domowych 
(ang. Personal and Household Services, PHS).1 

Będąc jednym z obszarów zatrudnienia, sektor PHS cechuje znaczący potencjał rozwoju. CEDEFOP, Europejskie 
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego przewiduje, że do roku 2025 sektor opieki będzie w pierwszej 
dziesiątce obszarów wzrostu potencjalnego zatrudnienia.2 Niemniej jednak, mimo że istnieje wiele różnic między 
branżą opiekuńczą i branżą usług nieopiekuńczych, oba sektory mają trudności z zatrudnianiem i zatrzymaniem 
wykwalifikowanych specjalistów. Ta sytuacja stanie się jeszcze bardziej problematyczna wraz ze wzrostem sektora 
usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych.3 Po części powodem są wynagrodzenie, warunki pracy i ścieżki 
kariery zawodowej, które zbyt często znajdują się poniżej średniej dla zawodów wymagających podobny poziom 
wykształcenia, jak na przykład sektor handlu detalicznego. Zjawisko to zaostrza się z uwagi na rozpowszechnienie 
pracy niezgłoszonej. 

Należy zauważyć, że sytuacja specjalistów w obszarze usług opiekuńczych jest zasadniczo lepsza niż ta, w której 
znajdują się profesjonaliści wykonujący usługi nieopiekuńcze. Przyczyna tego częściowo tkwi w poziomach 
kwalifikacji, ale zazwyczaj sprowadza się do tego, że sektor usług opiekuńczych i usług opieki domowej jest raczej 
lepiej ustrukturyzowany, uregulowany i zorganizowany niż sektor usług nieopiekuńczych. Mimo to, obie branże 
borykają się z problemami dotyczącymi rekrutacji i zatrzymania pracowników. 

W tym kontekście dialog społeczny i sektorowe negocjacje zbiorowe są sprawdzonym i skutecznym instrumentem 
dla zapewnienia godnych płac i warunków pracy w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych. 
Narzędzia te mogą mieć też pozytywny wpływ na rozwój przepisów regulacyjnych dla tego sektora, z uwagi na to, 
że partnerzy społeczni, wraz z władzami publicznymi, mogą być partnerami biorącymi czynny udział w rozwoju jego 
polityk. Powinniśmy pozwolić partnerom społecznym na projektowanie programów oraz standardów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zwiększyć atrakcyjność, uznanie i wizerunek tej branży. 

Niestety struktury dialogu społecznego w obszarze PHS są nadal słabe lub nawet nieistniejące w wielu państwach 
członkowskich, co dodatkowo osłabia rozwój tych usług i ich pozytywny wpływ na jakość życia w tych krajach. 

Wskazówki, o których będzie dalej mowa, pomogą i zainspirują zainteresowane strony, w szczególności związki 
zawodowe i pracodawców, w ważnej kwestii rozpoczęcia lub wzmocnienia dialogu społecznego w sektorze usług 
osobistych i usług dla gospodarstw domowych. Wskazane zostaną również przykłady różnych strategii jego 
wprowadzenia w europejskich krajach. Wreszcie na zakończenie omówione zostaną kluczowe czynniki powodzenia 
dla rozwoju efektywnych struktur dialogu społecznego w Europie. 

1 https://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf

2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052

3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/
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A. CZYM JEST DIALOG SPOŁECZNY?

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje dialog społeczny jako „wszystkie formy negocjacji, konsultacji bądź 
wymiany informacji między reprezentantami rządu, pracodawcami i związkami (administracjami pracy, związka-
mi zawodowymi i stowarzyszeniami pracodawców), mające na celu zawarcie porozumienia dotyczącego koncepcji 
polityki i praktycznych środków zapewniających równoprawny rozwój społeczno-ekonomiczny”. Unia Europejska 
postrzega dialog społeczny jako „sposób promowania nowej organizacji pracy, a więc modernizowanie związku 
między przedstawicielami pracodawców i pracowników”. Dla UE dialog społeczny może być: 

• dwustronną umową między pracodawcami a organizacjami związków zawodowych; lub

• trójstronną umową między partnerami społecznymi a władzami publicznymi.

Dialog społeczny różni się od dialogu obywatelskiego, który jest dialogiem między instytucjami publicznymi i organi-
zacjami społeczeństwa obywatelskiego. Dialog obywatelski uwzględnia szersze problemy ekonomiczno-społeczne, 
kulturalne i środowiskowe. Dialog społeczny dotyczy relacji między pracodawcami a pracownikami.4  

B. CZYM SĄ NEGOCJACJE ZBIOROWE?

Negocjacje zbiorowe są najważniejszą formą dialogu społecznego na poziomie krajowym. Negocjacje zbiorowe 
sprowadzają się do osiągania wiążących porozumień dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy, w odróżnieniu 
od dialogu społecznego, który zajmuje się szerszym zakresem kwestii i ma większy wpływ na całą branżę jako taką. 
Międzynarodowa Organizacja Pracy podsumowuje negocjacje zbiorowe w następujący sposób: 

• Negocjacje zbiorowe zachodzą między pracodawcą, grupą pracodawców lub jedną lub więcej organizacjami 
pracodawców a jedną lub więcej organizacjami pracowników;

• Mogą mieć miejsce na wielu różnych poziomach, przy czym jeden poziom może czasem uzupełniać inny: 
na poziomie jednostki w przedsiębiorstwie, na poziomie przedsiębiorstwa, sektorowym, regionalnym lub 
krajowym;

• Negocjacje zbiorowe mają podwójny cel: umożliwiają ustalenie wynagrodzeń i warunków pracy dla grupy 
pracowników poprzez swobodne i dobrowolne negocjacje między dwoma niezależnymi zainteresowanymi 
stronami, co ostatecznie przybiera formę umowy;

• Pozwalają one też pracodawcom i pracownikom określić na podstawie takich porozumień zasady, którymi 
rządzi się ich relacja.5 

4 PESSIS 2: Briefing na temat dialogu społecznego opracowany przez międzynarodową jednostkę badawczą ds. usług publicznych: https://80cf426a-4e57-48e6-
a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf

5 PESSIS 2 – Podsumowanie informacji na temat dialogu społecznego, negocjacji zbiorowych, dialogu społecznego na poziomie UE i sektorowych 
komitetów dialogu społecznego, opracowane przez Mathiasa Mauchera, EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_
fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf
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C. DLACZEGO DIALOG SPOŁECZNY JEST TAK ISTOTNY?

Istnieje wiele korzyści płynących z wdrożenia efektywnych struktur i procesów dialogu społecznego. Do 
najważniejszych z nich należy ich zdolność do rozwiązywania „ważnych problemów społeczno-ekonomicznych, 
promowania dobrego rządzenia, wspierania pokojowych i stabilnych rozwiązań społecznych i dla przemysłu oraz 
przyspieszania postępów w gospodarce”6. 

Dialog społeczny oraz w szczególności sektorowe negocjacje zbiorowe są efektywną metodą rozwoju branżowych i 
międzybranżowych standardów minimalnych w potencjalnie każdym obszarze życia zawodowego, a co za tym idzie 
ochrony pracowników, ale też i pracodawców poprzez umożliwienie im działalności na równych zasadach z innymi 
pracodawcami bez ryzyka „równania w dół”, jeśli chodzi o wynagrodzenia i warunki pracy. Głównym celem powinno 
być stworzenie środowiska oferującego równe szanse, w którym potrzeby pracodawców i pracowników są spełniane. 

Jest on również instrumentem wspierającym skuteczność działań w sektorze, a przez to również podnoszącym 
jakość świadczonych usług, jako że zapewnia unikalną i uporządkowaną przestrzeń do wymiany myśli i dyskusji 
między pracodawcami a związkami zawodowymi w branży. Przykładowo, dialog społeczny może: 

• zapewnić, że głos przedstawicieli pracowników, którzy świadczą usługi w terenie i przez to posiadają bezcenną 
wiedzę, jest uznany w każdym obranym przez dany sektor kierunku;

• być korzystny dla decydentów politycznych i pracodawców, a także dla odbiorców usług lub klientów;

• stworzyć okazję dla pracodawców, którzy będą mogli przedstawić i wytłumaczyć swoje decyzje oraz wizję dla 
rozwoju sektora, a w konsekwencji negocjować z przedstawicielami pracowników w tych kwestiach.

6 Międzynarodowa Organizacja Pracy: Dialog społeczny: https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-so-
cial-dialogue/lang--en/index.htm
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Dialog społeczny jest efektywnym instrumentem do zapewnienia forum do dyskusji oraz omawiania rozwiązań 
problemów sektora PHS dla pracodawców i związków zawodowych, a także, w odpowiednich przypadkach, dla 
władz publicznych. 

Dialog społeczny w branży PHS może, na przykład, pomóc stworzyć właściwe warunki ramowe ułatwiające walkę 
z rozpowszechnieniem pracy niezgłoszonej oraz zapewniające godne wynagrodzenie, warunki pracy oraz ochronę 
socjalną dla wszystkich pracowników w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych. 

Tworzenie standardów w branży 

W krajach, gdzie został wdrożony, dialog społeczny przeprowadzany przez negocjacje zbiorowe pozwolił partnerom 
społecznym (pracodawcom i związkom zawodowym) działającym w sektorze PHS na ustanowienie wspólnych 
standardów dotyczących wynagrodzeń, warunków pracy oraz szans rozwoju zawodowego, które w dużej mierze 
są zdecydowanie lepsze niż te w państwach członkowskich bez zaimplementowanego dialogu społecznego. Dialog 
społeczny ogranicza możliwość działania w izolacji, pozwalając w ten sposób na większą sprawiedliwość w sektorze. 
Dialog społeczny i negocjacje zbiorowe sprawdziły się jako bardzo przydatny instrument w obszarach działalności, 
które często charakteryzują się niskimi zarobkami i złymi warunkami pracy. Należy zaznaczyć, że struktury 
dialogu społecznego są zorganizowane na  bazie  każdego z poszczególnych sektorów lub nawet podsektorów 
zaangażowanych w usługi osobiste i usługi dla gospodarstw domowych, co oznacza, że ważną kwestią jest to, 
by uznawały konkretną specyfikę danych usług. Mając powyższe na uwadze, konieczne są dalsze starania, by 
zagwarantować, że pracodawcy i związki zawodowe zarówno w sektorze opiekuńczym, jak i nieopiekuńczym w 
branży PHS rozpoczną dyskusję na temat możliwych wzajemnych porozumień dla rozwiązania coraz większych 
wspólnych wyzwań, z którymi oba te sektory się borykają. 

Profesjonalizacja7 

Dialog społeczny i (sektorowe) negocjacje zbiorowe są też przydatnym instrumentem dla zdefiniowania nowych 
i dopracowania istniejących profilów zawodowych w branży, a także dla ustalenia wspólnych standardów dla 
kwalifikacji, możliwości szkolenia, ścieżek zawodowych itd. W związku z tym efektywny dialog społeczny ma 
też pozytywny wpływ na jakość świadczonych usług. Musimy jednak być ostrożni, by nie postawić poprzeczki 
kwalifikacji zbyt wysoko, ponieważ w ten sposób możemy wykluczyć pracowników aktualnie pracujących w tym 
sektorze. W tej branży istnieje przestrzeń na szeroki wachlarz umiejętności i zdolności, a wartość takiej pracy 
powinna być uznawana też na inne sposoby, nie tylko poprzez kwalifikacje. 

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników 8 

Należy też zaznaczyć, że wielu pracowników w sektorze PHS, a czasami także i pracodawców, jest bardzo 
odizolowanych z uwagi na to, że pracują w domach innych ludzi. Cały szereg pracowników, ale też pracodawców 
może być narażonych na szczególne trudności; po części przez same usługi, a po części z powodu innych czynników. 
Przykładowo, wielu pracowników pochodzi ze środowisk migracyjnych i nie są oni w pełni świadomi swoich praw. 
Pracodawcy mogą być na przykład osobami z niepełnosprawnością, które same rekrutują swoich asystentów 
i nie zawsze mogą znać swoje role i obowiązki. W związku z tym, nawiązanie współpracy między tymi czasem 
odizolowanymi i/lub narażonymi na szczególne trudności pracownikami i pracodawcami oraz wspieranie ich 
w zrzeszaniu się oraz braniu udziału w dialogu społecznym i negocjacjach zbiorowych również może pomóc w 
zmniejszaniu tej izolacji i znalezieniu wspólnych rozwiązań dla ich problemów. 

W skrócie dialog społeczny i negocjacje zbiorowe są efektywnym instrumentem ułatwiającym walkę z wieloma 
problemami w branży PHS, od redukcji izolacji i przeciwdziałania niezgłoszonej pracy do podnoszenia wynagrodzeń 
i polepszania warunków pracy, a także identyfikowania nowych profili zawodowych i potrzebnych standardów 
dotyczących kwalifikacji. 

7 Patrz wskazówki dla profesjonalizacji.

8 Patrz wytyczne dla praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników.
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Wszystkie struktury dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych muszą spełniać potrzeby organizacyjne i zachowy-
wać tradycje sektorów działających w branży PHS w każdym kraju; nawet jeśli w istocie osłabi to ideę branży PHS jako 
jednolitego pojęcia. Na przykład, obecnie istnieje bardzo niewiele struktur, które w pełni uwzględniają całościową 
koncepcję branży PHS zdefiniowaną przez Komisję Europejską.9 Wyjątek stanowi Francja, gdzie istnieją trzy układy 
zbiorowe pracy (jeden dla prywatnych gospodarstw domowych, jeden dla organizacji non-profit i jeden dla organizacji 
nastawionych na zysk). Wszystkie obejmują zarówno usługi opiekuńcze, jak i nieopiekuńcze.

Równie ważne jest to, że struktury dialogu społecznego mogą się zmieniać oraz muszą być ustalone dla zaspokojenia 
lokalnych potrzeb i okoliczności. Trójstronny udział związków zawodowych, pracodawców oraz rządu jest najważnie-
jszym aspektem dialogu społecznego. Obecnie można zaobserwować wysoki poziom inwestycji publicznych oraz in-
teres publiczny, jeśli chodzi o branżę PHS, zatem ważne jest, by wszyscy byli zaangażowani w ten dialog oraz by był on 
wysoce przejrzysty. Taka różnorodność jest zatem istotną do rozważenia kwestią dla decydentów politycznych, jeśli 
mają oni zamiar wdrożyć lub wzmocnić struktury dialogu społecznego w branży PHS w swoich krajach.

9 Komisja Europejska to władza wykonawcza w Unii Europejskiej odpowiedzialna za przedstawianie wniosków legislacyjnych, wdrażanie postanowień przestrzeganie 

traktatów UE oraz zarządzanie codziennym funkcjonowaniem UE.

BELGIA 
W Belgii istnieją wspólne komitety dialogu społecznego na poziomie sektorowym lub nawet podsek-

torowym. W związku z tym istnieje wiele różnych komitetów, które mogłyby wpisywać się w definicję 

PHS stworzoną przez UE, w tym na przykład: 

• Wspólny komitet nr 110 dla usług związanych z tekstyliami (pranie, prasowanie i szycie; głównie 
używany dla prasowania poza domem)

• Wspólny komitet nr 145 dla usług ogrodniczych

• Wspólny komitet nr 318 dla usług związanych z pomocą dla rodziny i osób starszych. Ten wspól-
ny komitet podzielony jest na społeczność flamandzką (318.02) oraz społeczność francuską 
(318.01).

• Wspólny komitet nr 322.01 dla akredytowanych agencji zajmujących się kuponami na usługi

• Wspólny komitet nr 323 dla pracowników w kategorii „służący w gospodarstwie domowym”, a 
także dla sektora zarządzania budynkami i agencji nieruchomości

• Wspólny komitet nr 337 dla sektora usług nierynkowych (dla pracowników o statusie po-
mocników domowych oraz pracowników domowych dla dyplomacji)

Każdy ze wspólnych komitetów co dwa lata negocjuje nowe układy zbiorowe pracy (przeprowadza ne-

gocjacje zbiorowe), biorąc pod uwagę nowe okoliczności i ich wpływ na warunki pracy, wynagrodzenia 

itp. Oczywiście oznacza to też, że istnieje znaczna różnorodność w wielu organizacjach pracodawców i 

związkach zawodowych, ponieważ każdy z nich reprezentuje określone podejście sektorowe w branży 

PHS i uwzględnia wysoko sfederalizowany charakter Belgii. 
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SZWECJA 

Szwecja posiada system dialogu społecznego, który jest podzielony na usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze 
w sektorze PHS. Większe przedsiębiorstwa negocjują jednak bezpośrednio ze związkami zawodowymi. 

Jeśli chodzi o usługi nieopiekuńcze, dialog społeczny utworzony jest między Almega, organizacją 
pracodawców w szwedzkim sektorze usług, oraz Kommunal, szwedzkim miejskim związkiem zawodowym. 

Dla usług opiekuńczych zaś, największe negocjacje w dialogu społecznym mają miejsce między SALAR, 
szwedzkim stowarzyszeniem lokalnych władz i regionów a Kommunal. Należy podkreślić, że inne, mniejsze 
organizacje pracodawców, które są nastawione na zysk, ale też i te non-profit, również negocjują układy 
zbiorowe pracy. 

FRANCJA

Francja również ma raczej heterogeniczne podejście do dialogu społecznego w branży usług osobistych i 
usług dla gospodarstw domowych, gdzie dialog społeczny oparty jest na różnych sektorach zawodowych, 
które razem składają się na definicję PHS, to znaczy: 

• Krajowy układ zbiorowy pracy dla branży pomocy, towarzyszenia, opieki oraz usług świadczonych 
w domu (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins 
et des services a domicile), który obejmuje po stronie pracodawców USB-Domicile, Adessadomicile 
i FNAAFP/CSF, a po stronie związków zawodowych CFDT Sante Sociaux, CGT Action Sociale oraz 
FDTA-FO;

• Krajowy układ zbiorowy pracy dla firm z branży PHS (Convention collective nationale des 
entreprises de services a la personne), który obejmuje po stronie pracodawców SESP, FEDESAP, 
SYNERPA i FFEC, a po stronie związków zawodowych CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO oraz 
CFTC Sante Sociaux;

• Układ zbiorowy pracy dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez końcowego odbiorcę 
świadczonych przez nich usług (Convention collective des salaries du particulier employeur), 
w którym FEPEM reprezentuje pracodawców, a po drugiej stronie stoją związki zawodowe CGT 
Commerce, CFDT Services, FGTA FO oraz FESSAD-UNSA;

• Układ zbiorowy pracy dla opiekunów dla dzieci zatrudnionych bezpośrednio przez końcowego 
odbiorcę świadczonych przez nich usług (Convention collective des assistants maternels du 
particulier employeur), w którym FEPEM reprezentuje pracodawców, a po drugiej stronie stoją 
związki zawodowe CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM oraz SPAMAF.

Jeśli chodzi o zatrudnienie bezpośrednie, dialog społeczny umożliwił podpisanie dwóch specjalnych 
układów zbiorowych oraz utworzenie dodatkowych składek płaconych przez pracodawców, oprócz tych 
ustanowionych przez prawo, dla finansowania ochrony socjalnej i polityk dotyczących profesjonalizacji 
dostosowanych do tej branży. Ponadto, stworzono dwie dedykowane struktury: IRCEM (Instytut ochrony 
socjalnej pracowników zatrudnionych bezpośrednio) oraz Iperia, krajową platformę dla profesjonalizacji, 
która wspiera pracowników przy projektach i formalnościach dotyczących ich profesjonalizacji. Co więcej, 
w 2014 roku utworzono Krajową Wspólną Radę ds. Dialogu Społecznego. Jest to wspólny organ władzy 
dla obu sektorów związanych z bezpośrednim zatrudnieniem, a jego rolą jest proponowanie tematów 
dla międzybranżowego dialogu społecznego, które powinny być traktowane priorytetowo (bezpieczeństw 
o pracy, profesjonalizacja, walka z pracą niezgłoszoną, rozwój rozwiązań cyfrowych itd.). Porozumienia 
są regularnie negocjowane i podpisywane dla uzupełnienia postanowień układów zbiorowych pracy. 
Pracownicy w branży PHS mają dostęp do szkoleń zawodowych, ubezpieczeń, systemu emerytalnego, 
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, a także od niedawna do lekarzy medycyny pracy, w warunkach 
dostosowanych do specyfiki stosunku pracy. 
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HISZPANIA 

W całej Hiszpanii zatrudnionych jest około 120 000 pracowników w branży PHS. Są oni reprezentowani 
przez sektorowe rokowania zbiorowe. Usługi osobiste i usługi dla gospodarstw domowych drastycznie 
się zmieniły po tym, jak 1 sierpnia 2011 roku uchwalono ustawę 27/11, która rozpoczynała 6-letnią 
transformację dla uznania pracowników w branży: aby mieli oni takie same prawa jak inni pracownicy. 
Dzięki tej zmianie, ponad 30% tych pracowników miało możliwość przejścia z zatrudnienia niezgłoszonego 
do tego oficjalnego, a także mogli oni dołączyć do związku zawodowego CCOO.  

Pracownicy w branży po raz pierwszy zrzeszyli się w CCOO w latach 80., a po jednodniowym strajku udało 
im się zawrzeć pierwszy układ zbiorowy pracy w 1990 roku. Zaowocowało to 39-godzinnym tygodniem 
pracy, 4 dniami wolnymi w miesiącu, przerwami w zgodzie ze standardami w zatrudnieniu oraz poziomem 
wynagrodzenia powyżej gwarantowanego minimum. Od lat 90. sektor się rozwinął, a wraz z tym faktem 
jednocześnie potrzeba dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych. Solidarność pracowników przez te lata 
oznaczała niewiele strajków oraz to, że skupiali w sobie dużo wspólnej siły. Ze wzrostem sektora coraz więcej 
międzynarodowych firm zaczęło jednak swoją działalność, co sprawiło, że wypierały one małe i średnie 
firmy z rynku. W marcu 2015 roku pracownicy prawie od roku nie osiągnęli porozumienia. Pracodawcy 
chcieli podnieść ilość godzin pracy i zamrozić dodatki za staż pracy oraz wynagrodzenia, odmawiając w ten 
sposób uznania wcześniejszych porozumień. Takie podejście sprawiło, że pracownicy zaczęli protestować 
i zostali doprowadzeni niemal do punktu rewolty. Dosłownie kilka dni przed największym planowanym 
strajkiem w branży PHS pracodawcy ulegli, uznając 36-godzinny tydzień pracy, podniesienie wynagrodzeń 
o 1,2% oraz zapewnienia dotyczące stabilizacji zawodowej.  

Związki zawodowe, poprzez media społecznościowe i inne strategie komunikacji, niestrudzenie dążą 
do odpowiedniej identyfikacji i organizacji pracowników w sektorze. Nadal wiele kwestii musi zostać 
opracowanych, ale sektorowe rokowania zbiorowe oznaczają, że pracownicy z branży PHS mogą 
skorzystać na negocjacjach zbiorowych ze stowarzyszeniem pracodawców. Gdy polityki rządowe zostaną 
wdrożone, jak na przykład ratyfikacja Konwencji nr 189 Międzynarodowej Organizacji Pracy, pracownicy 
pierwszej linii będą mogli uzyskać z nich korzyści. Związek zawodowy CCOO i Federacja ds. usług stale 
podejmują działania lobbingowe z hiszpańskim rządem, aby ratyfikować Konwencję MOP nr 189 i przyznać 
pracownikom sektora PHS prawa, które są już dane innym pracownikom. 

WŁOCHY 

Pierwsza wersja Krajowego układu zbiorowego dla pracy domowej (CCNL - Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro sulla disciplina del rapport di lavoro domestico) została podpisana w 1974 roku i od tamtego 
czasu wiele razy poddawano ją modyfikacjom. Układ ten reguluje stosunek pracy między pracownikami 
domowymi (badanti głównie zajmującymi się opieką nad osobami zależnymi lub colf zajmującymi się 
obowiązkami domowymi) a końcowymi odbiorcami usług będącymi pracodawcami. Sygnatariuszami 
CCNL są Domina i Fidaldo po stronie pracodawców oraz Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS i Federcolf po 
stronie związków zawodowych. 

Na przestrzeni lat układ zbiorowy przyznał dodatkowe prawa pracownikom domowym oraz wynagrodzenie 
minimalne. Sprawił on też, że rodziny zwiększyły świadomość co do swoich obowiązków wobec 
pracowników domowych. Co więcej, doprowadził on do utworzenia dwóch organów: Cassacolf (fundusz 
integracyjny świadczący usługi zdrowia pracownikom domowym) oraz Ebincolf (obserwatorium pracy 
domowej zajmujące się programem certyfikacji oraz podejmujące inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy).  

13



CZYNNIKI SUKCESU W ROZWOJU 
EFEKTYWNYCH STRUKTUR 
DIALOGU SPOŁECZNEGO  
W BRANŻY PHS 

Wnioski 

Dialog społeczny nie wygląda tak samo we wszystkich krajach. Należy podkreślić, że najważniejszym aspektem 
dialogu społecznego jest to, że spełnia potrzeby branży i zainteresowanych osób w branży. Istnieje duże pole do 
elastyczności w sposobie organizacji procesów, a to, co może być skuteczne w jednym okręgu, może nie działać 
dobrze w innym.

Opierając się na powyższych przykładach i doświadczeniach, rekomendujemy wdrożenie następujących elementów, 
które są kluczowymi czynnikami sukcesu w rozwoju dialogu społecznego w branży PHS:

• Poszanowanie fundamentalnych praw zrzeszania się oraz prawa do negocjacji zbiorowych poprzez właściwe 
ramy prawne odpowiadające specyficznym okolicznościom w branży PHS.

•  Silni, reprezentacyjni i niezależni pracodawcy oraz związki zawodowe, posiadający zaplecze techni czne i 
wiedzę wymaganą do uczestnictwa w dialogu społecznym.

• Niezbędne wsparcie państwa, pozwalające organizacjom pracodawców i pracowników na bycie 
reprezentowanymi oraz prowadzenie znaczącego dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych.

• Prawa w zakresie dostępu, komunikacji i tworzenia struktur, które pozwolą odizolowanym i/lub narażonym 
na szczególne trudności pracownikom i pracodawcom na zrzeszanie się.

• Wola polityczna i zamiar zaangażowania się w dialog społeczny przez wszystkie strony.

• Stosowne wsparcie instytucjonalne, które doprowadzi do podjęcia dialogu społecznego.

• Odpowiednie struktury dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych dla wielu pracodawców i/lub całego 
sektora, w których, jeśli byłoby to konieczne, państwo będzie stroną.

• Właściwe mechanizmy egzekwowania i wdrażania, w tym poprzez działającą administrację rynku pracy, 
jak na przykład inspekcje pracy i partnerzy społeczni. Przyznajemy, że w sektorze PHS szczególnie trudnym 
wyzwaniem jest przeprowadzanie inspekcji, a nawet może to być prawie niemożliwe do wykonania, biorąc 
pod uwagę, że stosunek pracy w wielu przypadkach opiera się na dwóch osobach.

• Szacunek dla partnerów społecznych.

>>
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• Możliwość rozszerzenia zakresu układów zbiorowych o osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane 
w negocjacje w ich sprawie (sektorowe negocjacje zbiorowe) przez partnerów społecznych.10 Organizacja 
praco-wników w tej branży nadal pozostaje wyzwaniem. Pracodawcy często nie wiedzą też, jak być 
pracodawcą; nie uważają się za pracodawców i przez to nie uznają swoich obowiązków.

• W przypadku bezpośredniego zatrudnienia państwa członkowskie powinny stworzyć odpowiednie warunki 
do podjęcia dialogu społecznego na poziomie krajowym oraz lokalnym, poprzez rozwój i kształtowanie 
organi-zacji prywatnych pracodawców oraz pracowników domowych. Powinno to prowadzić do rozwoju 
negocjacji zbiorowych, uznając specyfikę stosunku pracy między dwoma osobami prywatnymi.

• Lepsze uznanie tych osób prywatnych jako pracodawców oraz ich praw i obowiązków przez władze publiczne, 
a także lepsza regulacja stosunków pracy między pracodawcami a pracownikami pomoże zredukować pracę 
niezgłoszoną, która jest tak bardzo rozpowszechniona w sektorze.

10 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf
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