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Wprowadzenie 

Około 6,3 mln osób pracuje obecnie w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych 

(Personal and Household Services, PHS) w całej Europie, co stanowi około 3,4 % całkowitego zatrudnienia 

w UE (9,5 mln, jeśli uwzględnimy niezgłoszonych pracowników PHS). 1  Usługi osobiste i usługi dla 

gospodarstw domowych odnoszą się do płatnych czynności opiekuńczych i nieopiekuńczych mających 

miejsce w prywatnych domach, również w sytuacji, gdy oba typy czynności się na siebie nakładają. 

Będąc jednym z obszarów zatrudnienia, sektor PHS cechuje znaczący potencjał rozwoju. Zwiększenie liczby 

stałych pracowników w obszarze PHS będzie konieczne, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na te 

usługi, które wynika ze zmian demograficznych zachodzących w całej Europie. Coraz liczniejsza grupa 

starszych ludzi będzie potrzebować większego wsparcia, aby móc pozostać we własnych domach, przy 

czym zmniejszająca się populacja ludzi w wieku produkcyjnym będzie wymagać inicjatyw, które 

pomagałyby aktywizować i reaktywizować możliwie jak największą liczbę osób pracujących, na przykład 

zapewniając lepszą równowagę między życiem zawodowym a osobistym poprzez umożliwienie większego 

wyboru pracującym kobietom. Rosnące oczekiwania, pobudzane przez międzynarodowe prawodawstwo 

dotyczące praw człowieka, jak na przykład Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, również 

mają wpływ na wzrost zapotrzebowania na te usługi. 

Z perspektywy genderowej, każda forma publicznego wsparcia dla obszaru PHS jest korzystna, jako że 

kobiety stanowią zdecydowaną większość usługodawców, zarówno jako zgłoszone i niezgłoszone 

pracownice oraz bezpłatnie realizując obowiązki domowe i opiekuńcze w charakterze członków rodziny, 

przynależąc przez to do sfery nieopłacanej. 2  Kobiety reprezentują również duży odsetek odbiorców 

(klientów) obszaru PHS, ponieważ stanowią większość populacji osób starszych.3 Kobiety znajdujące się w 

sferze nieopłacanej podwójnie skorzystałyby z dostępu sformalizowanego obszaru PHS, zarówno poprzez 

możliwości opieki zastępczej, jak i możliwości dostępu do rynku zatrudnienia. Dodatkowo przejście 

sektora usług osobistych i usług dla gospodarstwa domowego do sformalizowanej części gospodarki 

znacząco by go wzmocniło, jako że obecnie odnotowuje on wysoki odsetek niezgłoszonej i nieformalnej 

organizacji pracy. Regulowane sektory tych usług będą oferować wiele możliwości zatrudniania 

pracowników ze zróżnicowanym poziomem kwalifikacji i umiejętności, jak na przykład kobiet, które nabyły 

umiejętności opieki i wykonywania obowiązków domowych będąc w nieopłacanej sferze oraz 

pracowników, który mają trudności z (ponownym) wejściem na rynek pracy. Polityki mające na celu 

pobudzenie obszaru PHS są w efekcie doskonałymi programami inwestycji społecznych, przynosząc 

znaczące korzyści społeczne i gospodarcze. Aby mieć pewność, że te polityki będą efektywne, powinno się 

przeznaczyć więcej środków do sektorów związanych z PHS, przynajmniej na początku. 

Projekt rozwoju sektora, Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS), ma na celu stworzenie 

rzeczowej, wspólnej ramy odniesienia w obszarze PHS dla różnych podmiotów w różnych państwach 

 
1 Lebrun (2020). Przed opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię, Decker/Lebrun (2018: 9) stwierdzili, że 8 milionów osób formalnie 
pracowało w tym sektorze (np. liczba ta nie uwzględnia pracowników niezgłoszonych). 
2 Dla porównania, państwowe zasiłki w sektorze samochodowym w Niemczech są skierowane głównie dla mężczyzn, którzy 
stanowią około osiemdziesiąt procent pracowników tego sektora, a także większość użytkowników aut (Ohrem/Meier-Gräwe 
2012). 
3 Komisja Europejska (2020a). 
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członkowskich. W tym kontekście, stworzenie takiej rzeczowej, wspólnej ramy odniesienia wiązałoby się 

z poznaniem różnych definicji obszaru PHS w różnych państwach członkowskich oraz ze wspólnym 

wysiłkiem komunikacyjnym, aby znaleźć definicję możliwą dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, 

wspólną klasyfikację różnych metod zastosowanych do promocji tego obszaru oraz wspólne zrozumienie 

wytycznych do działania, które wspierałyby dalszy jego rozwój. W związku z tym, celem obecnego projektu 

jest zrozumienie tego, w jaki sposób obszar PHS funkcjonuje w różnych kontekstach i wykorzystanie tych 

informacji do rozwoju ram odniesienia, które wspomagałyby wszystkie państwa członkowskie UE w 

rozwoju własnych polityk dla obszaru PHS. 

Ułatwianie tworzenia wspólnego dyskursu dla obszaru PHS, zarówno na poziomie UE, jak i osobnych 

państw członkowskich, przyczynia się do społecznego i gospodarczego dobrobytu w UE. Przede wszystkim, 

aktualni i przyszli pracownicy obszaru UE muszą mieć prawa pracownicze (w tym godne wynagrodzenie) i 

ochronę socjalną powiązaną z formalnym 4  i regulowanym5  zatrudnieniem w każdym kraju. Ponadto, 

odbiorcy usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych, a szczególnie najbardziej narażone grupy 

ludności, jak osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby z niepełnosprawnościami, których 

codzienne życie często zależy od tych usług, potrzebują by były one niedrogie i niezawodne. Wychodzenie 

naprzeciw potrzebom i obawom pracowników i odbiorców tych usług, a także pracodawców (zarówno 

odbiorców, jak i dostawców usług), może pomóc w opracowaniu strategii dla profesjonalizacji i 

regularyzacji powiązanych sektorów. Ciężko jest wdrożyć normy zawodowe i standardy jakości w sytuacji, 

gdy na rynku dominują nieformalne warunki pracy. Brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych ma 

negatywny wpływ zarówno na pracownika obszaru PHS, pozbawionego dostępu do awansu zawodowego, 

jak i na klienta tych usług, który nie ma żadnych gwarancji jakości świadczonych usług. W tym kontekście, 

zaangażowani partnerzy społeczni również mają ważną rolę w związku z negocjowaniem umów 

zbiorowych i oddziaływaniem na właściwe ramy regulacyjne. 

Wspólny dyskurs może też pomóc określić wspólne cechy i wyzwania obszaru PHS we wszystkich 

państwach członkowskich. Stanowi to ułatwienie dla państw członkowskich przy wymianie sprawdzonych 

praktyk, wspólnym wysiłku w kierunku formalizacji i profesjonalizacji obszaru PHS oraz tworzeniu 

potrzebnych przepisów i kontroli. Jeśli chodzi o ten obszar, państwa członkowskie posiadają obecnie 

zróżnicowany stopień profesjonalizacji i formalizacji. Duża zależność od łańcuchów migracyjnych, 6 

zarówno między państwami członkowskimi, jak i państwami trzecimi, a co za tym idzie, znaczenie 

przekazów pieniężnych do niektórych państw członkowskich, podkreślają znaczenie stworzenia 

wspólnych, europejskich ram odniesienia dla obszaru PHS. Owe ramy odniesienia powinny stanowić część 

nadchodzących inicjatyw UE, na przykład przygotowywanego Planu działania dla Europejskiego filaru praw 

socjalnych (Action Plan on the European Pillar of Social Rights) oraz wszelkich innych inicjatyw 

powiązanych z usługami opiekuńczymi (długotrwała opieka, gwarancja dla dzieci i Europejska strategia w 

sprawie niepełnosprawności).  

Decydenci mogą najlepiej wspierać rozwój obszaru PHS w swoich krajach, jeśli w pełni zrozumieją 

konkretne wyzwania dla tych sektorów oraz główne bezpośrednie i pośrednie efekty odzyskania 

zainwestowanych środków związane z działaniami w obszarze PHS, a także koncepcje, które zostały 

 
4 Patrz: Słowniczek. 
5 Patrz: Słowniczek. 
6 Patrz: Słowniczek. 
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przedstawione przez inne kraje w podobnych okolicznościach. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma 

zrozumienie tego, w jaki sposób strategie wpłynęły na sytuację w krajach posiadających zaawansowane 

instrumenty dla obszaru PHS. 

Jeśli chodzi o strategie kształtujące formalną działalność obszaru PHS, niniejszy dokument wyróżnia 

instrumenty polityki oraz mechanizmy polityki: 

- Instrumenty polityki to konkretne działania, zaplanowane przez określone organy rządowe, 

mające na celu wspieranie danych celów polityki. W przypadku obszaru PHS, niektórymi 

najczęściej spotykanymi instrumentami są mini-prace, vouchery i przelewy gotówki (np. obniżki 

podatków i zasiłki opiekuńcze). Funkcje tych powszechnych instrumentów różnią się w zależności 

od kontekstów krajowych i mogą być dostosowywane lub zmieniane z biegiem czasu.  

- Mechanizmy funkcjonowania instrumentów polityki to cechy tych powszechnych instrumentów, 

które różnią się w zależności od krajowych kontekstów i mogą być dostosowane lub zmienione z 

biegiem czasu, aby odnieść się do konkretnych wyzwań związanych z formalizacją i regularyzacją 

działań obszaru PHS.  

Zrozumienie rodzajów instrumentów polityki i mechanizmów wykorzystywanych do stawienia czoła 

wyzwaniom obszaru PHS w konkretnym państwie ułatwia decydentom tworzenie instrumentów, które 

najlepiej spełniałyby lokalne potrzeby i które będą najskuteczniejsze w dłuższej perspektywie. 

W niniejszej pracy zidentyfikowano cztery szeroko pojęte typy wyzwań, które państwa członkowskie 

powinny rozważyć przy ustalaniu instrumentów wsparcia dla działań sektora PHS: przejrzystość, 

dostępność, funkcjonalność i zrównoważony rozwój. Instrumenty mogą sprostać tym wyzwaniom 

wdrażając mechanizmy, które oferują rozwiązania poprzez finansowanie, zarządzanie procesowe i 

zarządzanie jakością. Państwa członkowskie, w których sektor PHS zajmuje ważne miejsce w agendzie 

politycznej stworzyły wiele instrumentów, a każdy z nich skupia się na różnych grupach docelowych. Jeden 

instrument może uwzględniać wiele mechanizmów, aby efektywnie stawiać czoła różnym wyzwaniom. 

Szeroka oferta wspomaga krajowy(-e) system(-y) PHS, aby mogły one jak najlepiej sprostać różnorodnym 

potrzebom różnych pracowników i klientów.  

Niniejsza praca, będąca częścią projektu Ad-PHS, ma na celu zbadanie sytuacji sektora PHS w 

następujących 21 państwach członkowskich UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Praca ta podkreśla znaczenie obszaru PHS dla Unii Europejskiej i 

proponuje kierunki działań analizy tego sektora na poziomie krajowym. Aby stworzyć ramy odniesienia 

dla zrozumienia tego, w jaki sposób obszar PHS działa w rozmaitych kontekstach, raport opiera się na 

przykładach obecnie stosowanych polityk i instrumentów w różnych państwach członkowskich. Wspólne 

europejskie ramy na rzecz obszaru PHS mogłyby wspomagać państwa zainteresowane ciągłym rozwojem 

instrumentów i strategii dla tego sektora, aby kontynuowały one dalszy rozwój tego kluczowego obszaru 

na poziomie UE oraz krajowym, znacząco wpływając przez to na jakość życia milionów Europejczyków.  
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Czynniki wspierające rozwój obszaru PHS 

Czynniki dla wzrostu obszaru PHS mogą skupić się na istniejącym i rozwijającym się popycie na te usługi 

wśród ich klientów oraz na możliwościach zwiększenia podaży pracowników sektora.  

Zapotrzebowanie na usługi osobiste i usługi w gospodarstwie domowym będzie wzrastać w całej UE w 

związku ze skutkami zmieniającej się sytuacji demograficznej, lepszą integracją społeczną osób z 

niepełnosprawnościami, 7  w tym wielu osób starszych, które stają się coraz słabsze i w końcu 

niepełnosprawne oraz rosnącą integracją osób z obowiązkami opiekuna, a szczególnie kobiet, na rynku 

pracy.  

Odsetek osób w wieku 65 lat lub więcej rośnie w każdym państwie członkowskim. Ponadto przewiduje się, 

że populacja osób w wieku ponad 80 lat, wymagająca największej uwagi, wzrośnie ponad dwukrotnie 

między 2017 a 2060 rokiem.8 Unia Europejska zobowiązała się też do przejścia z opieki instytucjonalnej do 

środowiskowej w ramach Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020; przewiduje się 

kontynuowanie tej polityki w kolejnej strategii zgodnie z koncepcją Europejskiego filaru praw socjalnych. 

W związku z tym, dzięki lepiej regulowanym i poszerzonym sektorom PHS te rosnące grupy demograficzne 

oraz inne społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji, jak osoby z niepełnosprawnościami i osoby 

przewlekle chore, będą mogły polegać na tym, że usługi, których wymagają są dostępne i przystępne 

cenowo, kiedy i gdzie będą im potrzebne. Ponadto, ważnym celem UE jest też podniesienie odsetka kobiet 

na rynku pracy. Strategia UE w zakresie równości płci skupia się na zwiększeniu udziału kobiet w rynku 

pracy, zmniejszeniu różnic w wynagrodzeniu i emeryturach w zależności od płci oraz zlikwidowania 

nierówności w traktowaniu mężczyzn i kobiet, jeśli chodzi o opiekę nad osobami zależnymi.9 Mimo tego, 

że udział kobiet w rynku pracy wzrasta, nadal pozostaje w tyle w za wskaźnikiem udziału mężczyzn. 

Największa luka w zatrudnieniu istnieje w przypadku matek i kobiet mających obowiązki opieki; ponad 

22% bezrobotnych kobiet deklaruje, że odeszły z rynku pracy z powodu rodzinnych obowiązków 

opiekuńczych. 10  Jedną z form stawienia czoła temu problemowi jest Work-Life-Balance Directive 

(Dyrektywa w kwestii godzenia życia zawodowego i osobistego), która promuje równie dzielenie się 

obowiązkami opieki pomiędzy rodzicami. Odnalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest 

jednak szczególnie trudne dla samotnych rodziców, z których większość to kobiety11. Kobiety wykonują 

też największą część nieodpłatnej pracy, w związku z czym kluczowe jest nie tylko równie dzielenie się 

obowiązkami w domu, ale też dostępność opieki dla dzieci, opieki socjalnej i usług dla gospodarstwa 

domowego, szczególnie dla samotnych rodziców. Co więcej, niedostateczna reprezentacja części kobiet 

na rynku pracy często wynika z wieloprzyczynowego utrwalania stereotypów płci, do czego dochodzą 

dodatkowe okoliczności podatności na ryzyko i marginalizacji, jak na przykład przynależność do 

 
7  Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UN CRPD) jest dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi sektora 
PHS, jako że wspiera ona prawa osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia i integracji w społeczeństwie (Artykuł 19). 
Konwencja ta została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie UE i UE ratyfikowała ją w grudniu 2010. Unia Europejska 
zobowiązała się do przejścia z opieki instytucjonalnej do środowiskowej w ramach Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-
2020 (Open Society Foundations (2012): Unia Europejska i Prawo do życia wspólnotowego.) 
8 ONZ (2019). 
9 Komisja Europejska (2020a). 
10 Eurostat (2020 r.); Catalyst (2019 r., na podstawie danych Eurostatu). 
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
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mniejszości etnicznych lub religijnych,12 czy pochodzenie ze środowiska migrantów. Promocja rozwoju 

sektorów PHS nie tylko rozwiązałaby kwestie zatrudnienia i różnic w wynagrodzeniu w zależności od płci 

oraz nierówności, jeśli chodzi o emerytury i opiekę nad osobami zależnymi w przypadku odbiorców usług, 

ale równocześnie stworzyłaby możliwości zatrudnienia w sektorach opieki dla dzieci, opieki socjalnej i 

usług dla gospodarstwa domowego, przez co byłaby podwójnie korzystna dla przeciwdziałania lukom w 

wynagrodzeniach i emeryturach dla kobiet, które prawdopodobnie będą się dalej utrzymywać w 

warunkach nieformalnej organizacji pracy. 

Podaż pracowników sektora PHS może wzrosnąć poprzez wykorzystanie już istniejącej w nim 

niezarejestrowanej siły roboczej i przeniesienie jej do gospodarki formalnej13 oraz poprzez zajęcie się 

strukturalnymi problemami promującymi niezgłoszoną organizację pracy dla tych usług. Zmniejszenie 

odsetka niezgłoszonej pracy we wszystkich sektorach już teraz jest priorytetem Unii Europejskiej, 

ponieważ „[szkodzi ona] gospodarce unijnej, [prowadzi] do nieuczciwej konkurencji, [zagraża] finansowej 

stabilności unijnych modeli społecznych i [skutkuje] zwiększeniem braku ochrony socjalnej i ochrony 

zatrudnienia dla pracowników.”14 W 2016 roku niezgłoszona i niedostatecznie dobrze zarejestrowana 

praca wyniosła w sumie 17,9% PKB w 28 krajach UE, czyli 2,36 bilionów euro,15 co stanowi znaczącą stratę 

w potencjalnych wpływach podatkowych i składkach na ubezpieczenie społeczne. W istocie PHS jest 

trzecim najczęściej indentyfikowanym obszarem zatrudnienia w przypadku pracy niezgłoszonej.16 Lebrun 

(2020) szacuje na 3,1 mln (ostrożny szacunek) liczbę niezgłoszonych pracowników sektora usług 

osobistych i usług dla gospodarstw domowych, co oznacza jednego na trzech pracowników tego sektora 

w całej Europie. W krajach bez rozwiniętej działalności PHS, statystyki sugerują nawet, że 70 procent17 

pracowników PHS pracuje na czarno. Rozwój środków polityki oraz ram regulacyjnych i legislacyjnych 

wspierających alternatywy dla niezgłoszonego zatrudnienia w sektorze PHS powinien być priorytetem UE, 

aby osiągać dalsze postępy w zwalczaniu niezarejestrowanej pracy.  

Zmniejszająca się populacja osób pracujących zawodowo spowoduje efekt wąskiego gardła, jako że 

pracodawcy nie są w stanie zapełnić wakatów pozostawionych przez przechodzących na emeryturę 

pracowników. Ożywienie rynku pracy wymaga zaktywizowania większej liczby osób. Rozwój stabilnego i 

regulowanego rynku dla obszaru PHS mógłby umożliwić osobom obecnie wykonującym czynności 

opiekuńcze i realizującym obowiązki w gospodarstwie domowym w nieopłacanej strefie powrót lub 

zwiększenie swojego udziału w opłacanym rynku pracy. Po raz kolejny jednak kobiety stanowią większość 

tej grupy docelowej, z uwagi na ich nadreprezentację w nieopłacanej strefie. Ze względu na rosnące 

znaczenie opieki domowej w porównaniu z opieką instytucjonalną, osoby wyszkolone do opieki 

instytucjonalnej powinny być przeniesione do sektora PHS, szczególnie jeśli chodzi o opiekę domową, na 

przykład poprzez użycie Europejskiego Certyfikatu w Opiece. W związku z tym, rozwijanie obszaru PHS 

mogłoby służyć do zmierzenia się zarówno z potrzebami wymiany pokoleniowej, jak i z różnicą w 

wynagrodzeniu w zależności od płci na szerzej pojętym europejskim rynku pracy.  

 
12  ENAR (2017). 
13 Komisja Europejska (2017a). 
14 Parlament Europejski i Rada (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. 2017). 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Statystyka ta odnosi się prawdopodobnie do pracowników zatrudnionych w usługach innych niż opiekuńcze. 
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Badania szacują, że sektory PHS mają potencjał utworzenia 5 milionów nowych miejsc pracy dzięki 

wzmożonemu rozwojowi.18 Obszar usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych może stworzyć 

możliwości zawodowe dla milionów ludzi i znacząco przyczynić się do polepszenia życia innych ludzi w 

Europie, zarówno jeśli chodzi o opiekuńcze jak i nieopiekuńcze stanowiska pracy.19 Równie ważne jest, że 

może on dać szansę różnorodnym pracownikom, z uwagi na niski próg kwalifikacyjny, elastyczne godziny 

pracy oraz wymóg minimalnego szkolenia i doświadczenia, w szczególności (ale nie tylko) w obszarze usług 

nieopiekuńczych. W ten sposób sektor PHS może również – mimo że nie jest to jego cel – przyczynić się 

do tworzenia miejsc pracy dla osób, które mają trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, jak na 

przykład osoby z przestarzałymi kwalifikacjami czy też nieposiadające kwalifikacji ani formalnie 

uznawanych umiejętności. Niektóre z tych osób znajdują się w 20% Europejczyków w wieku od 25 do 54 

lat, którzy nie ukończyli pierwszego stopnia szkoły średniej 20  i mogą przez to mieć problemy ze 

spełnieniem warunków do pracy wymagającej kwalifikacji. Inni mogą być zagrożeni utratą pracy z powodu 

automatyzacji. Rozwój legalnej pracy w obszarze PHS mógłby też pomóc zatrudnić grupę osób długotrwale 

bezrobotnych, która stanowi około połowę osób bezrobotnych w 28 krajach UE.21 Dodatkowo niektóre 

stanowiska pracy w obszarze usług nieopiekuńczych wymagają ograniczonej znajomości języków obcych, 

stwarzając możliwości dla migrujących pracowników z innych państw członkowskich oraz państw trzecich. 

Kobiety, które są historycznie bardziej poszkodowane przez trendy w zakresie bezrobocia i które zwykle 

częściej są dotknięte wyższym wskaźnikiem bezrobocia w 28 krajach UE niż mężczyźni w analogicznej 

sytuacji,22  już teraz stanowią około 90% wszystkich pracowników sektora PHS. 23  Powinno się podjąć 

znaczące wysiłki, aby zwiększyć różnorodność siły roboczej, w tym zatrudniać więcej mężczyzn i walczyć z 

genderowymi stereotypami. Ponadto powinno się stworzyć ścieżki rozwoju zawodowego i możliwości 

awansu w karierze, zapewniając przy tym równy dostęp do nich dla wszystkich pracowników.24 Ważne 

jest, jednak, by zaznaczyć, że nabywanie umiejętności i kwalifikacji jest kluczem do wzrostu i rozwoju 

sektora PHS, szczególnie dla jego obszarów, które są regulowane zawodowo. W ramach rozwoju obszaru 

PHS powinno się położyć nacisk na tworzenie atrakcyjnych stanowisk pracy dla wszystkich, aniżeli 

postrzegać go jako sektor atrakcyjny tylko dla pracowników z problemem dostępu do rynku pracy. 25 

Istotne dla całego zatrudnienia w sektorze PHS pozostaje, by jego wzrost nie odwracał uwagi od potrzeby 

przyciągania zainteresowanych osób, które nadają się do pracy w obszarach wymagających wysokiego 

poziomu wzajemnego zaufania między odbiorcą usług a pracownikiem, ani od zainteresowania rodzajami 

działalności i umiejętności wymaganymi przez różne aspekty sektora PHS.  

Mimo że sektor PHS oferuje niezrównane możliwości tworzenia nowych stanowisk pracy, nie dojdzie to 

do skutku bez zapewnienia atrakcyjności wszystkich tych zawodów w oczach pracowników, w 

szczególności w porównaniu z innymi dziedzinami pracy wymagającymi podobnych poziomów kwalifikacji. 

 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19  EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
21 Komisja Europejska (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Federacja Europejskich Pracodawców Społecznych (2019). 
25 Kwestia regulacji zawodowej różni się w zależności od państwa, a czasem nawet też od regionu. Podczas gdy regulacja usług 
opiekuńczych jest powszechna w wielu krajach, praca w usługach nieopiekuńczych też może być regulowana, a co za tym idzie 
wymaga konkretnych umiejętności i kwalifikacji do zatrudnienia. 
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Już teraz istnieje w Europie problem niedoboru personelu w obszarze PHS, głównie z powodu braku 

atrakcyjnych stanowisk pracy spowodowanego oszczędnościową polityką budżetową. 26  Właściwe 

finansowanie odpowiednich sektorów jest w związku z tym konieczne, szczególnie jeśli chodzi o 

uzupełnianie skutecznych polityk w obszarze PHS. Kluczowe będzie zagwarantowanie tego, by 

finansowanie sektorów PHS było zorientowane na konkretne potrzeby wymagane do rozwoju siły 

roboczej27  w celu zrównoważonego odblokowania potencjału tworzenia nowych miejsc pracy w tym 

obszarze.  

Rozwój i poszerzanie programów dostępu i regularyzacji jest niezbędne, aby zwiększyć podaż 

pracowników i dalszego sformalizowanego zatrudnienia. W wielu państwach członkowskich nieformalna 

organizacja pracy przy udziale migrujących kobiet stanowi jedną z głównych form świadczenia usług 

osobistych i usług dla gospodarstwa domowego. Dzięki temu osoby niebędące obywatelami UE będą 

mogły łatwiej uzyskać pozwolenie na pracę w sektorze PHS. Pozwoliłoby to obecnym rezydentom 

nieposiadającym odpowiednich dokumentów i niezgłoszonym pracownikom sektora na regularną pracę 

oraz umożliwiłoby zapewnienie napływu dodatkowych pracowników do krajów UE, aby zaspokoić rosnące 

zapotrzebowanie. 

W 2017 roku w sumie 4,4 miliona ludzi zaimigrowało do jednego z 28 państw członkowskich UE. Spośród 

tych 4,4 milionów imigrantów, szacuje się, że 2 miliony było obywatelami państw spoza UE, 1,3 miliony 

posiadało obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, niż to, do którego przyjechali, około 1 milion 

ludzi zaimigrowało do państwa członkowskiego UE, którego obywatelstwo posiadali (na przykład osoby 

wracające do swojego kraju lub obywatele urodzeni za granicą), a około 11 tysięcy osób było 

bezpaństwowcami.  

Niemcy zgłosiły największą całkowitą liczbę imigrantów (917,1 tysięcy), a następne w kolejności pod tym 

względem były Hiszpania, Francja i Włochy. Niemcy zgłosiły też największą całkowitą liczbę emigrantów 

(560,7 tysięcy), a następne w kolejności pod tym względem były Hiszpania, Francja, Rumunia i Polska. W 

sumie 22 państwa członkowskie UE zgłosiły więcej imigracji niż emigracji w 2017 roku, natomiast w 

Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Rumunii oraz na Łotwie i Litwie liczba emigrantów przewyższyła liczę 

imigrantów.28 Dane te sugerują wzorce migracji o charakterze cyrkulacyjnym, łącząc Niemcy, Francję, 

Włochy i Hiszpanię z Polską, Rumunią, Chorwacją, Łotwą i Litwą, przy czym obywatele tej drugiej grupy 

państw decydują się również zamieszkać w państwach z grupy pierwszej. Poza sezonową pracą w 

rolnictwie, te wzorce migracyjne mogą się również odnosić do długoterminowej opieki, jako że 

długoterminowa opieka w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech jest często świadczona przez rotacyjnie 

zmieniających się pracowników domowych będących migrantami mieszkającymi ze swoimi klientami. 

Dodatkowo można byłoby oczekiwać, że znaczna część kobiet przyjeżdżających z państw spoza UE, jak 

Ukraina, Bośnia, Serbia czy Mołdawia podejmowałaby pracę w sektorach powiązanych z PHS. 

W zależności od typu krajowej migracji, migrujące kobiety wykonujące prace domowe w UE mogą 

posiadać lub nie posiadać statusu stałego rezydenta. Podczas gdy w niektórych państwach członkowskich, 

 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 
28 Eurostat (2019b). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
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takich jak Hiszpania czy Polska,29 istnieją mechanizmy, które pozwalają na regularyzację30 imigrantów o 

nieuregulowanym statusie w pewnych okolicznościach, w tym poprzez okazanie typowej umowy o pracę, 

w innych państwach członkowskich, takich jak na przykład Niemcy, regularyzacja nielegalnych imigrantów 

jest niemożliwa. Jednakże, dobrze rozwinięte sektory PHS mogłyby umożliwiać ubieganie się o stały pobyt 

w oparciu o umowę o pracę jeszcze przed wjazdem do kraju.  

W tym kontekście państwa członkowskie z Europy Środkowej i Wschodniej, które stały się zarówno 

krajami wysyłającymi, jak i przyjmującymi pracowników domowych, mogłyby również pełnić rolę 

przekaźnika wspólnych europejskich norm szkoleń i kwalifikacji do państw trzecich. Europejski Certyfikat 

w Opiece (European Care Certificate, ECC)31 już teraz jest popularny w tym regionie, gdzie używany jest 

jako instrument szkoleniowy oraz instrument promujący przepływ umiejętności. Jeśli chodzi o przepływ 

umiejętności, badania przeprowadzone w ramach niniejszego projektu wskazują na dwie 

komplementarne formy mobilności: podczas gdy młodsi pracownicy domowi zazwyczaj migrują z państwa 

członkowskiego Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku państw członkowskich Europy Zachodniej i 

Południowej, pracownicy domowi w średnim wieku często chcieliby ponownie osiedlić się w swoich 

krajach pochodzenia. Niektóre kraje, jak na przykład Słowacja, zapoczątkowały inicjatywy w celu 

stworzenia instrumentów wsparcia dla tej drugiej grupy pracowników, co przyczyniłoby się do bardziej 

równomiernej dystrybucji usług osobistych i usług w gospodarstwie domowym w UE. 

Ważne jest, by decydenci skupili się na regularyzacji rynku PHS i profesjonalizacji stanowisk pracy w tym 

obszarze, aby zagwarantować zaspokojenie potrzeb różnych grup klientów i pracowników. Utworzenie 

ram prawnych w kwestii godziwych stanowisk pracy dla wszystkich pracowników sektora PHS, 

obejmujących uczciwe godziny pracy, uczciwe wynagrodzenie i ochronę socjalną, z jednej strony 

zmotywuje i pozwoli obecnie niezgłoszonym pracownikom na przejście do zarejestrowanego 

zatrudnienia. Pozwoli to także na pokazanie osobom rozważającym pracę w tym obszarze, że sektor PHS 

jest realną i szanowaną dziedziną pracy. Dodatkowo klienci skorzystają na rozwoju sektorów 

zaangażowanych w usługi osobiste i usługi dla gospodarstwa domowego, jako że regulacja polepszy 

przejrzystość i zaufanie. Podczas gdy ramy prawne mogłyby zachęcić odbiorców niezgłoszonych usług do 

wybierania formalnej organizacji pracy, publiczne inwestycje w tym obszarze też są konieczne, aby te 

usługi mogły być przystępne cenowo. Co więcej, rozwijające się standardy o zasięgu sektorowym oraz 

zapewnianie jakości pomagają zagwarantować bezpieczeństwo, rzetelność, dostępność i przystępność 

cenową obszaru PHS wszystkim osobom, które wymagają tych usług. 

Mimo że wiele czynników wspiera ekspansję i regulację polityk dla obszaru PHS, mają one też swoich 

przeciwników. Część krytyki odnosi się do używania funduszy publicznych do wsparcia usług osobistych i 

usług dla gospodarstw domowych dla grup nieobjętych ryzykiem.32  Zwolennicy rozwoju sektora PHS 

 
29  W Polsce wprowadzono trzy programy regularyzacji między 2003 a 2012 rokiem. Pierwsze dwa (z 2003 i 2007 roku) 
przeznaczone były dla długoterminowych rezydentów będących obcokrajowcami o nieuregulowanym statusie pobytu. Migrujący 
pracownicy domowi w Polsce praktycznie nie mogli wnioskować o pozwolenie na pobyt w ramach tego systemu, ponieważ czas 
ich pobytu w Polsce był krótszy, niż ten wymagany przez program. Niemniej jednak, Ukraińscy imigranci skorzystali z trzeciego  
programu regularyzacji – spełniali bardzo liberalne wymogi programu (udokumentowanie zamieszkania w Polsce przynajmniej 
od pięciu lat, brak pozwolenia na pobyt w Polsce w momencie wdrożenia ustawy, czyli na dzień 1 stycznia 2012 roku) (Kindler et 
al. 2016). 
30 Patrz: Słowniczek. 
31 ECC (2015). 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
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zwracają uwagę na kraje takie jak Szwecja, Belgia i Francja,33 w których zwrot z istniejących instrumentów 

sektora PHS w postaci podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników, którzy w 

przeciwnym wypadku nie zostaliby zgłoszeni lub zatrudnieni, jak również wzrostu podatków i składek 

ponownie aktywowanych lub bardziej zaktywizowanych odbiorców tych usług, uzasadnia wydatki 

publiczne. 34  Dodatkowo można też zaobserwować pośrednie efekty odzyskania zainwestowanych 

środków oparte na pozytywnych efektach zewnętrznych, jak te powiązane z lepszą równowagą między 

życiem zawodowym i prywatnym.35 

Inne krytyczne uwagi odnoszą się do tego, że obecny dyskurs w kwestii PHS niedostatecznie 

ustosunkowuje się do opieki osobistej i potrzeb gospodarstw domowych samych pracowników tego 

sektora, 36  szczególnie migrujących pracowników, którzy nie mają możliwości migrowania ze swoimi 

rodzinami. Zwolennicy rozwijania obszaru PHS podkreślają, że jego profesjonalizacja pozwala 

pracownikom wnosić swój wkład w sieć bezpieczeństwa socjalnego i  czerpać z niej korzyści, na przykład 

z emerytur, ubezpieczeń od wypadków i zwolnień chorobowych, oraz wymagać uczciwych umów, co 

stawiałoby ich i ich rodziny w stabilniejszej sytuacji niż w przypadku alternatywnego nieformalnego 

zatrudnienia.37 Równie kluczowe w tym kontekście jest zapewnienie równego traktowania pracowników 

migrujących i umożliwienie im mieszkania ze swoimi rodzinami oraz zagwarantowanie dostępu do 

środków wspierających międzynarodowy przepływ umiejętności.  

Pojawia się też krytyka społeczna odnosząca się do relacji w sektorze PHS związanych z aspektem płci i 

klas, z uwagi na to, że większość pracowników tego obszaru to kobiety, tak jak większość odbiorców tych 

usług stanowią również kobiety.38 Mimo wzrostu płatnej pracy dla kobiet w ostatnich dekadach, kobiety 

w UE nadal spędzają przeciętnie 3,5 godziny dziennie na bezpłatnych pracach domowych, w porównaniu 

do 1,5 godziny spędzonej na tych zadaniach przez mężczyzn.39 Krytycy twierdzą, że rozwijanie rynku usług 

osobistych i usług dla gospodarstw domowych po prostu przekształca problem równości płci w problem 

klasowy, zachęcając i uprawniając wykwalifikowane kobiety ze średniej i wyższej klasy do zlecania na 

zewnątrz swojej niepłatnej pracy opiekuńczej i nieopiekuńczej kobietom o niższych kwalifikacjach i 

dochodzie.40 To, że znaczący odsetek pracujących w sektorze kobiet, to kobiety pochodzenia innego niż 

kaukaskie, wprowadza dodatkowy wymiar utrwalonej dyskryminacji i nierówności rasowej i etnicznej. 

Zwolennicy obszaru usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych przyznają jednak, że jego rozwój 

promuje większy udział kobiet w rynku pracy, zarówno jako pracownicy sektora PHS jak i innych 

sektorów.41 Szczególnie w przypadku konieczności zapewnienia długotrwałej opieki bliskim w sektorze 

tym może być widoczna różnica między kobietami, które pozostają zatrudnione, a tymi, które rezygnują z 

pracy tymczasowo lub na stałe bądź pracują w niepełnym wymiarze godzin, by wypełniać swoje obowiązki 

 
33  Francuskie Ministerstwo Ekonomii i Finansów (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35 Patrz teoretyczne elementy „subsydiów Pigouviana”: Subsydia dla sektora PHS są wykorzystywane do zachęcania do zachowań 
(więcej gospodarstw domowych korzysta w ten sposób z legalnego zatrudnienia), które mają pozytywny efekt gdzie indziej (np. 
lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym) lub dla społeczeństwa. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Komisja Europejska (2018a). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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związane z opieką. Jeśli chodzi o opiekę, potrzeba usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych 

jest wspólnym mianownikiem dla rodzin, niezależnie od ich przychodów. Podczas gdy niektóre kraje 

europejskie, jak na przykład Belgia, zwiększyły przystępność cenową sektora PHS 42  również dla 

gospodarstw o niższych przychodach, w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy, to raczej 

gospodarstwa o wyższych przychodach korzystają z publicznego wsparcia skierowanego do sektora PHS. 

Fakt ten podkreśla, że formalizacja musi sprzyjać tworzeniu godziwych miejsc pracy opartych o uczciwe 

wynagrodzenia i warunki pracy, ochronę socjalną, szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego oraz być 

wspierana publicznymi kampaniami, aby odmienić postrzeganie pracy w sektorze PHS przez 

społeczeństwo. Jeśli chodzi o to ostatnie, należy się odnieść też do dyskryminacji religijnej, etnicznej, 

związanej z płcią, rasowej i społecznej oraz ich intersekcjonalności. 

Nie kwestionując ważności niektórych argumentów krytyki, trzeba koniecznie zaznaczyć, że usługi 

osobiste i usługi dla gospodarstw domowych istnieją i będą stale rosnąć. Zamiast pozwalać na to, żeby 

obawy kształtowały cały dyskurs, ważne jest wziąć pod uwagę te krytyczne argumenty i wyzwania, aby 

móc rozwijać profesjonalizację i zrównoważoną formalną działalność w obrębie PHS we wszystkich 

zainteresowanych państwach członkowskich. Dzięki temu osoby pracujące w powiązanych sektorach będą 

mieć dostęp do optymalnych warunków, świadczeń i wynagrodzeń, a osoby będące klientami będą mogły 

korzystać z rzetelnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości. 

Definiowanie obszaru PHS 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organisation, ILO - MOP) mówi o sektorze PHS 

posługując się terminem „praca domowa”, zdefiniowanym w Artykule 1 Konwencji MOP nr 189 jako 

„praca wykonywana w gospodarstwie domowym lub gospodarstwach domowych albo na ich rzecz”, 

zaznaczając przy tym, że „osoba wykonująca pracę domową jedynie dorywczo lub sporadycznie i nie 

zawodowo, nie jest pracownikiem domowym.”43 Konwencja nr 189 została dotychczas ratyfikowana przez 

siedem państw członkowskich UE: Belgię, Finlandię, Irlandię, Niemcy, Portugalię, Szwecję i Włochy.44 

Definicja ta skupia się na miejscu pracy – gospodarstwie domowym – i na rodzajach pracowników, 

objętych definicją tegoż gospodarstwa. Koncentruje się, słusznie zresztą, na prawach pracowników 

zatrudnionych w gospodarstwie domowym. 

Robocza definicja sektora PHS używana przez Komisję Europejską w Dokumencie Roboczym Służb Komisji 

z 2012 roku „w sprawie wykorzystywania potencjału usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych 

w zakresie zatrudnienia” stanowi, że obszar PHS „obejmuje szeroki zakres działań mających na celu 

poprawę dobrostanu rodzin i osób indywidualnych w ich domach: opiekę nad dziećmi, opiekę 

długoterminową nad osobami w podeszłym wieku i osobami niepełnosprawnymi, sprzątanie, zajęcia 

 
42 W Belgii około jedną trzecią użytkowników kuponów na usługi stanowią gospodarstwa domowe o niskich dochodach - o 
miesięcznym dochodzie netto poniżej 2500 eur (EFSI 2018). 
43 MOP (2011). 
44 W Szwecji Konwencja wejdzie w życie 4 kwietnia 2020 roku. 
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wyrównawcze, naprawy domowe, prace ogrodnicze, pomoc informatyczną itp.”45 Wyróżniki między pracą 

opiekuńczą i nieopiekuńczą w sektorze PHS zostaną bliżej omówione w kolejnej sekcji. Prowadząc 

rozważania nad obszarem PHS w kategoriach grup odbiorców i ich celów, jak i określonych zadań 

wpisujących się w ten termin, Unia Europejska uznaje sektor PHS za część formalnego rynku pracy, 

równoważny z innymi obszarami działalności wewnątrz formalnego rynku pracy. 

Definicje sektora PHS na szczeblu państw członkowskich często są kształtowane poprzez rozwój różnych 

polityk i instrumentów dla promocji pracy w tym obszarze. Przykładowo, francuski Plan Borloo określał 

usługi osobiste46  bazując na 25 konkretnych czynnościach zawartych w rozporządzeniu z 2005 roku. 

Dotychczasowa lista obejmuje zarówno czynności opiekuńcze, jak i nieopiekuńcze. Niemcy natomiast 

definiują „zatrudnienie związane z gospodarstwem domowym,”47 opierając się na jego umiejscowieniu w 

niemieckim kodeksie podatkowym. Zamawianie usług związanych z gospodarstwem domowym, które 

normalnie byłyby realizowane przez członków gospodarstwa i które wykonywane są w obrębie domu, 

uprawnia gospodarstwa do odliczenia podatkowego. Definicja ta pozostawia obszar PHS do otwartej 

interpretacji tych działalności. Belgia określa usługi osobiste lub tak zwane „usługi w miejscu 

zamieszkania” według czynności, na które można wykorzystać „titres-services” (kupony na usługi), czyli na 

sprzątanie domu, mycie, prasowanie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów itp. Definicja ta 

wyklucza tradycyjne usługi opiekuńcze,48 które są dostępne poprzez inne instrumenty - na przykład w 

systemie zdrowia i usług społecznych. W Szwecji dwa dodatkowe, preferencyjne systemy podatkowe, RUT 

i ROT, skupiające się, odpowiednio, na pracy domowej i renowacji domów, stanowią ogniskową dla 

definicji usług osobistych.49 Jednakże, opieka dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, jak i drobne 

zlecenia na opiekę nad dziećmi również kwalifikują się do zwrotu podatku w systemie RUT.50  Usługi 

opiekuńcze mogą być też świadczone poprzez inne instrumenty. W Rumunii nie istnieje wyznaczona 

definicja obszaru PHS. Usługi opieki osobistej z definicji są pokrywane przez opiekę społeczną i 

reprezentują one działalność lub grupę działalności realizowaną w celu zareagowania na potrzeby 

społeczne oraz na szczególne potrzeby osób, rodzin lub grup, aby przezwyciężyć trudną sytuację, 

przeciwdziałać ryzyku społecznego wykluczenia i je zwalczać, promować integrację społeczną oraz 

poprawić jakość życia. 51  W tych ramach odniesienia, rządowa decyzja nr 539/2005 definiuje usługi 

osobiste i usługi dla gospodarstw domowych jako usługi oferowane przez podmioty specjalizujące się w 

opiece i pomocy domowej. Obejmują one opiekę i pomoc lekarską, wsparcie emocjonalne i poradnictwo 

psychologiczne, opiekę paliatywną, usługi dla gospodarstw domowych i usługi transportowe. W Estonii 

obszar PHS jest również postrzegany jako część systemu opieki socjalnej. Artykuł 17 Ustawy o opiece 

społecznej stanowi: „Przy świadczeniu usług domowych udziela się pomocy osobie przy czynnościach, 

których ona sama nie jest w stanie wykonać bez osobistej asysty z powodów stanu zdrowia, zdolności 

operacyjnej lub fizycznego i społecznego otoczenia, ale które są niezbędne do mieszkania w domu, takich 

jak [zapewnienie] ogrzewania, gotowanie, sprzątanie lokalu mieszkalnego, pranie ubrań oraz kupowanie 

 
45 Komisja Europejska (2012). 
46 Po francusku: “services à la personne.” 
47 Po niemiecku: “haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.” 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Patrz: Art. 27 Ustawy 292/2011 o pomocy społecznej (Ministerstwo Pracy i Ochrony Społecznej w Rumunii 2011). 
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żywności i artykułów gospodarstwa domowego, a także załatwianie innych spraw poza lokalem 

mieszkalnym.”52 Na Węgrzech przepisy z 2010 roku, Ustawa XC, stanowią, że usługi w gospodarstwie 

domowym obejmują „tylko czynności związane z zapewnianiem wszystkich koniecznych warunków życia 

codziennego dla osób fizycznych i innych osób mieszkających w swoich gospodarstwach” oraz zawierają 

listę odpowiednich usług uwzględniającą zarówno czynności opiekuńcze, jak i nieopiekuńcze.53 Ustawa XC 

z 2010 roku zobowiązuje odbiorcę usług do uiszczania miesięcznej opłaty rejestracyjnej, mającej na celu 

pomóc zwiększyć widoczność obszaru PHS. Jeśli odbiorca usług nie zgłosi pracownika sektora PHS, ponosi 

wówczas odpowiedzialność za opłacenie podatków i składek na ubezpieczenie społecznie za pracownika 

za ten miesiąc. W przeciwnym razie odbiorca i pracownik nie są odpowiedzialni za zgłoszenie dochodu 

pracownika, a odbiorca nie odpowiada za składki na ubezpieczenie społeczne w imieniu pracownika.54 

Środek ten stanowi genderową wersję publicznego programu pracy, zgodnie z którym osoby pobierające 

zasiłki zobowiązane są do świadczenia pracy przez trzydzieści dni w roku. 55  W Polsce, na przykład, 

„pracownicy domowi” są podzieleni na różne zawody w ramach klasyfikacji zawodów i specjalizacji 

(klasyfikacja zawodów i specjalizacji). Na przykład klasyfikacja działalności gospodarczej i socjalnej 

(klasyfikacja działalności gospodarczej) w 2008 r. uwzględniała w grupie 97- kategorię „pracownicy 

zatrudnieni w gospodarstwie domowym”. 56  Jednak niektóre kraje, takie jak Słowacja, 57  nie uznają 

oficjalnie terminu „osobiste usługi domowe” lub „praca w gospodarstwie domowym”. Nie oznacza to 

jednak, że  nie zostały i nie zostaną podjęte środki polityki społecznej, które mają na celu opiekę nad 

osobami wymagającymi opieki w prywatnych gospodarstwach domowych (np. nowa ustawa o usługach 

socjalnych w Bułgarii wchodząca w życie od 2020 r.), ale że należy je szczegółowo rozważyć i zbadać pod 

kątem ich znaczenia dla sektora usług osobistych świadczonych w gospodarstwie domowym. 

Sektor PHS może być regulowany w zależności od typu świadczonych usług, ale też zależnie od stosunku 

pracy, który za sobą pociąga. Większość krajów uznaje, że obszar PHS w swojej idei składa się z wielu 

różnych sektorów lub części wielu różnych sektorów, których wspólnym mianownikiem jest miejsce 

wykonywania pracy, a mianowicie dom. W Hiszpanii na przykład, dwa zupełnie różne sektory gospodarcze 

regulowane przez różne prawa (pierwszy, opieka społeczna w gospodarstwie domowym i usługi w 

gospodarstwie domowym oraz drugi, gospodarstwa domowe będące pracodawcami dla personelu 

domowego) utrudniają rozwój wspólnego podejścia do sektora PHS.58 Przykładowo, w państwach takich 

jak Niemcy i Belgia profesjonalne usługi sprzątania w prywatnych domach posiadają taki sam kod NACE 

jak sprzątanie obiektów przemysłowych. Poza tym, rozmawianie o obszarze PHS na szczeblu UE jak o 

ujednoliconym sektorze jest dodatkowo skomplikowane ze względu na jego aktualną kategoryzację, jako 

że działania PHS są oznaczane przynajmniej dwoma kodami NACE: NACE 88: Pomoc społeczna bez 

zakwaterowania oraz NACE 97: Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. 59  Kody te 

uwzględniają też dodatkową działalność niezwiązaną z sektorem PHS, utrudniając uzyskanie dokładnych 

danych statystycznych na temat poziomów aktywności pracowników obszaru PHS. O ile fakt, że usługi te 

 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
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są na ogół kojarzone z różnymi sektorami w wyniku złożonych uwarunkowań historycznych w każdym 

kraju i nie powinny być uznawane za problematyczne same w sobie, brak wymiany informacji i oceny 

sytuacji, wraz z pokrywaniem się różnych zaangażowanych w obszar PHS sektorów, rzeczywiście stanowi 

wyzwanie. 

Niniejsza praca skorzysta z roboczej definicji PHS Unii Europejskiej, ponieważ wprowadza ona potrzebę 

dyskursu wokół obszaru usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych, który poświęcony jest 

zaistniałym problemom rynku pracy w różnych sektorach, jak profesjonalizacja, 60  szkolenia i 

wynagrodzenie.  

Dwa główne filary obszaru PHS: Usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze 

Dwie podstawowe kategorie czynności w obrębie PHS stanowi praca opiekuńcza oraz nieopiekuńcza, 

zwana też reprodukcyjną. Praca opiekuńcza zapewniana jest osobie przez zewnętrznego opiekuna i centra 

opieki. Praca ta wspomaga fizyczne samopoczucie osoby oraz oferuje jej dostęp do praw człowieka i 

uczestnictwa w życiu społecznym.61 W przypadku obszaru PHS, czynności opiekuńcze mają miejsce w 

domu. Czynności nieopiekuńcze są zazwyczaj skoncentrowane na przedmiotach, pomagają w utrzymaniu 

lub przygotowywaniu przestrzeni lub przedmiotu (patrz Tabela 2). Nakarmienie lub ubranie osoby może 

zatem być uznane za usługę opiekuńczą, a przygotowanie posiłku lub zeszycie koszuli byłoby usługą 

nieopiekuńczą. Sposoby odróżniania od siebie usług opiekuńczych i nieopiekuńczych mogą wpływać na 

oczekiwania nałożone na pracowników, korzystanie z instrumentów i formy zrozumienia sektora PHS jako 

obszaru działalności. 

Tabela 1: Usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze 

Usługi opiekuńcze (skupione na osobach) Usługi nieopiekuńcze (skupione na przedmiotach) 

Wsparcie dla osób starszych Sprzątanie 

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami Gotowanie 

Opieka nad dziećmi Ogrodnictwo  

 Podstawowe naprawy w domu 

Źródło: Cylus and Rand (2019). 

Często przyjmuje się, że praca opiekuńcza i nieopiekuńcza wykonywana jest przez różnych pracowników 

obszaru PHS. Jednakże musi to zostać ponownie zanalizowane w świetle rozwijającego się dyskursu wokół 

obszaru PHS, ze względu na to, że usługi i działania objęte tym sektorem mogą pojawiać się przy różnych 

uzgodnieniach i układach oraz nakładać się na siebie. Pokrywanie się tych usług zaciera granicę między 

 
60  Patrz: Słowniczek. 
61  EASDP (2019a). 
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czynnościami opiekuńczymi i nieopiekuńczymi oraz pracownikami będącymi opiekunami i wykonującymi 

czynności nieopiekuńcze. Przykładowo, usługi nieopiekuńcze zazwyczaj obejmują czynności, które mogą 

być wykonywane przez członków gospodarstwa domowego, z czym ewidentnie nie mamy do czynienia w 

przypadku wielu odbiorców usług PHS, którzy są starsi lub mają niepełnosprawność. W przypadku obszaru 

PHS wybrane usługi są odpłatnie zlecane osobom niebędącym członkami gospodarstwa domowego. Starsi 

i niepełnosprawni odbiorcy usług PHS mogą być jednak fizycznie niezdolni do samodzielnego 

wykonywania czynności nieopiekuńczych i w związku z tym wymagać pomocy przy ich realizacji. Pojawia 

się zatem pytanie, czy określenie czynności obszaru PHS jako opiekuńcze lub nieopiekuńcze powinno być 

ustalone przez pryzmat potrzeb i umiejętności odbiorcy tych usług, niż raczej przez charakter samej 

czynności. Wskazuje to również na istotność rozważenia celu działalności, jak i jej ram odniesienia, 

finansowania i innych aspektów, aby pomóc rozróżnić usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze oraz utrzymać 

rozróżnienie między nimi, gdy będzie to konieczne. 

Dodatkowo, w przypadku niektórych warunków zatrudnienia, pracowników sektora PHS prosi się lub 

wymaga się od nich, by wykonywali czynności wykraczające poza ogólny zakres ich roli. Przykładowo, 

opiekun może pomagać osobom starszym lub osobom z niepełnosprawnościami przy przygotowywaniu 

posiłków lub sprzątaniu. W odwrotnej sytuacji, może się okazać, że zadania usługodawców czynności 

nieopiekuńczych w środowisku domowym z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami lub z 

małymi dziećmi mogą być rozszerzone o czynności zazwyczaj wiązane z opieką. Umiejętność pracownika 

polegająca na przechodzeniu z pracy opiekuńczej do nieopiekuńczej i odwrotnie jest w pewnym stopniu 

zależna od zestawu jego zdolności i określenia zasad organizacji pracy.  

Jednakże równie istotne jest poszanowanie różnić między czynnościami opiekuńczymi i nieopiekuńczymi, 

mając na względzie rozmaite obowiązki, umiejętności i profile stanowisk, które się z nimi wiążą. 

Zapewnianie codziennego wsparcia osobie niesamodzielnej jest bardzo delikatną kwestią wymagającą 

odpowiednich szkoleń i umiejętności, które powinny być za takie uznawane. Skutki błędu, który może 

popełnić opiekun domowy w czyimś życiu są – w większości przypadków – dużo bardziej poważne, niż te 

powstałe za sprawą usługodawcy czynności nieopiekuńczych, takich jak sprzątanie czy zajmowanie się 

ogrodem. Podczas gdy omawianie możliwego pokrywania się tych usług jest ważne, równie istotne jest, 

aby nadmierne nie upraszczać różnych potencjalnych obowiązków pracowników tylko dlatego, że oba typy 

usług są świadczone w czyimś domu. 

Niektóre instrumenty biorą pod uwagę nakładające się potrzeby opiekuńcze oraz nieopiekuńcze i 

pozostawiają rozdysponowanie zasobów do decyzji odbiorcy usług, a inne wyraźne określają, w jaki 

sposób i w jakim celu instrument może być wykorzystany. Przykładowo, zasiłek pielęgnacyjny we 

Włoszech jest świadczeniem gotówkowym, stworzonym do wspierania osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami żyjących samodzielnie. Nie jest on poddany kryterium dochodu, a środki mogą 

zostać wydane według potrzeb odbiorcy. Mimo że ten instrument pozwala na nakładanie się potrzeb 

opiekuńczych i nieopiekuńczych, niekoniecznie faworyzuje zgłoszone zatrudnienie, a poza tym nie jest 

wystarczająco szeroko dostępny, aby pokryć zapotrzebowanie na niego.62 W Czechach miesięczny zasiłek 

opiekuńczy również skierowany jest do grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, ale ten 

zorientowany na potrzeby gotówkowy zasiłek przewiduje, że pieniądze muszą zostać wydane na opiekę i 

 
62 Manoudi et al. (2018). 
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pomoc w domu oraz/lub opiekę w ramach usług socjalnych.63 W Hiszpanii instrument zwany Ustawą o 

pomocy dla osób niesamodzielnych zapewnia osobom narażonym na trudności pomoc bazującą na 

potrzebach. Mimo że część pomocy jest udzielana bezpośrednio w ramach wsparcia niepieniężnego (w 

naturze), w niektórych przypadkach może być przekazana w formie zapomogi finansowej, która ma być 

przeznaczona na usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze.64 Co ciekawe, świadczenie to może być użyte do 

opłacenia nieformalnych pracowników, a w niektórych sytuacjach jest wykorzystywane do opłacenia 

członków rodziny, którzy mają służyć za opiekunów, zamiast do zatrudnienia zewnętrznych pracowników 

z sektora PHS.65  

Inne instrumenty skupiają się na poszczególnych usługach, ale są dostępne dla wszystkich grup odbiorców. 

Na przykład, w Belgii każdy może kupić kupony na usługi (titres-services), ale muszą być one wykorzystane 

na reprodukcyjne usługi nieopiekuńcze.66 W Szwecji instrumenty RUT i ROT są dostępne dla wszystkich 

grup odbiorców, jednak usługi te są głównie skupione na czynnościach nieopiekuńczych, które nie 

wymagają specjalistycznego szkolenia i są realizowane w domu.67 

Dalszy rozwój obszaru PHS może pomóc zidentyfikować, które umiejętności są potrzebne do których 

zadań. Może być on wskaźnikiem tego, w jakich okolicznościach szkolenia mogą być użyteczne lub tego, 

czy certyfikacje 68  mogą pomóc pracownikom poszerzyć swoje kwalifikacje i zapewnić większą 

przejrzystość dla odbiorców w kwestii usług, które mogą być świadczone przez pracowników i firmy 

usługowe. Większe możliwości dotyczące szkoleń i przejrzystość umiejętności mogą zagwarantować, że 

szerokie oczekiwania odbiorców obszaru PHS zostaną lepiej dopasowane do ograniczeń instrumentów 

polityki oraz że pracownicy sektora PHS będą wykwalifikowani i będą posiadać umiejętności konieczne do 

czerpania korzyści z bardziej szczegółowo zdefiniowanych instrumentów. 

Ważne jest też, aby powiązać uznanie umiejętności ze zmianami w wynagrodzeniach, warunkach pracy i 

ścieżkach zawodowych. Dostrzeżenie potencjalnego pokrywania się kompetencji między różnymi 

elementami obszaru PHS nie powinno prowadzić do podważania wartości nadanej tym kompetencjom, 

włącznie ze wspomnianymi zmianami.  

Rozróżnienie między czynnościami opiekuńczymi i nieopiekuńczymi ma też wpływ na to, jak obszar PHS 

jest rozumiany w obrębie sektorów, z którymi jest kojarzony oraz może oddziaływać na organizację. 

Przykładowo, w Finlandii pracownicy wykonujący czynności nieopiekuńcze zorganizowali się w osobnym 

związku zawodowym, PAM (Palvelualojen Ammattilitto), ponieważ uważa się ich za pracowników 

prywatnych, zwykle zatrudnionych bezpośrednio przez gospodarstwa domowe. Liczni finlandzcy 

opiekunowie, z kolei, są pracownikami publicznymi i z tego względu zorganizowani są w związkach sektora 

publicznego. Organizacje pracodawców w Finlandii również uznają tę różnicę między prywatnym a 

publicznym obszarem działalności.69  W innych krajach istnieją różne organizacje pracodawców, które 

 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
66 Mimo że są otwarte i dostępne dla wszystkich grup odbiorców, titres-services są szczególnie popularne wśród osób starszych, 
co zwraca tym samym uwagę na uzupełniającą lub dodatkową rolę tradycyjnej organizacji usług opiekuńczych i nieopiekuńczych.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
68 Certyfikacje w sektorze PHS najczęściej odnoszą się do usług nieopiekuńczych, jako że dla zawodów powiązanych z opieką 
zazwyczaj istnieją dyplomy, formalne egzaminy i inne formy regulacji. 
69 Mather (2015: 25). 
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dbają o różne aspekty sektora PHS i konsultują się ze związkami zawodowymi reprezentującymi 

pracowników zatrudnionych w odpowiednich podsektorach usług osobistych i usług dla gospodarstw 

domowych.  

Organizacja pracy 

Definicja i interpretacja usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych wymaga jednoznacznego 

zrozumienia relacji między: 

- Odbiorcą usług: osoba lub gospodarstwo domowe zleca na zewnątrz czynności obszaru PHS; 

- Pracownikiem: osoba zatrudniona i wynagradzana za świadczenie usług w obrębie PHS; 

- Agencją: pośrednik, czasami zleca się mu zarządzanie relacją między odbiorcą a pracownikiem. 

Rządem: centralny szczebel, który ustala zasady gry oferując finansowanie, tworząc i wdrażając standardy 

prawne, opracowując instrumenty, regulując umowy i dokonując inspekcji Organizacja pracy między 

podmiotami sektora PHS przybiera różne formy:  

- Zatrudnienie bezpośrednie: Mimo że nie stanowi już dominującej formy zatrudnienia, 70  jest 

powszechne w wielu krajach, w tym we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Rumunii,71Niemczech, 

Holandii i na Malcie. Charakteryzuje się tym, że odbiorca jest uprawniony do działania jako 

pracodawca pracownika obszaru PHS. We Włoszech, Francji i w Niemczech negocjacje zbiorowe 

również uwzględniają bezpośrednią organizację pracy, 72  podczas gdy w Holandii i na Malcie 

bezpośrednio zatrudnieni pracownicy obszaru PHS nie osiągają korzyści z negocjacji zbiorowych.73 

W niektórych krajach bezpośrednie zatrudnienie przybiera formę zatrudnienia z 

zakwaterowaniem, co oznacza, że pracownik mieszka z odbiorcą usług. Jest to szczególnie 

rozpowszechnione w krajach śródziemnomorskich, na przykład w Hiszpanii.74 Wraz ze wzrostem 

budżetów domowych oraz platform online, bezpośrednie zatrudnienie będzie znowu rosło, 

aczkolwiek być może przybierze inne formy. 

- Pośrednik lub dostawca usług: Pośrednictwo usług stanowi teraz większość form organizacji 

pracy w obszarze PHS w Unii Europejskiej. 75  Świadczenie usług w gospodarstwie domowym 

rozwinie się w przyszłości w wyniku zmieniających się oczekiwań i rosnącego wpływu praw 

człowieka na opiekę socjalną. Oznacza to, że usługi powinny być świadczone w otoczeniu ludzi. 

Przy takim rodzaju zatrudnienia, określanym jako trójstronny stosunek pracy, odbiorca usług zleca 

świadczenie usług obszaru PHS zewnętrznej agencji będącej stroną trzecią. Agencja zatrudnia 

poszczególnych pracowników sektora PHS, którzy pracują w prywatnych domach, ale zazwyczaj otrzymują 

 
70 Niektóre źródła wskazują, że około 30 procent aktualnych stosunków pracy w UE to zatrudnienie bezpośrednie, jednak te dane 
mogą dokładniej odzwierciedlać usługi nieopiekuńcze objęte kodem NACE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
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wynagrodzenie i świadczenia od tej agencji. Belgia posiada silne rozwinięty i publicznie wspierany system 

dostawców usług, w których standardy zatrudnienia są określane przez układ zbiorowy pracy, a firmy są 

odpowiedzialne za zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami.76 Finlandia również cechuje się silną 

organizacją pracy przez pośredników oraz mocnymi negocjacjami zbiorowymi. 77  Jeden z nowszych 

wariantów pracy przez pośredników wiąże się z rozwojem platform online. W krajach takich jak Austria, 

Niemcy, Dania i Irlandia korzysta się z platform online, aby skontaktować odbiorców usług z osobami 

oferującymi usługi sprzątania, kateringu, opieki nad dziećmi, w zakresie rękodzieła oraz czynności 

naprawczych w obrębie domu.78 

Organizacja zatrudnienia przez pośrednika może uwzględniać osoby samozatrudnione, najczęściej w 

obszarze usług nieopiekuńczych. W przypadku samozatrudnionych dostawców usług, „agencja” składa się 

w całości z pracownika/właściciela firmy w sektorze PHS, który jest bezpośrednio zatrudniany przez 

klientów. Gdy jedna osoba rejestruje się jako przedsiębiorstwo, pracownik/właściciel może odnieść 

korzyści z prawnych obwarowań krajowych instrumentów, jednak wyzwania często powiązane z 

bezpośrednim zatrudnieniem, takie jak przejrzystość, niestabilność, prawa pracownicze i ochrona 

socjalna, nadal stanowią problem.79 Szwecja jest przykładem kraju, w którym dostawcy usług muszą być 

legalnie zarejestrowanymi firmami, aby mogli stanowić część dwóch podstawowych instrumentów 

obszaru PHS, poprzez które odbiorcom usług przysługują ulgi podatkowe do odliczenia od dochodu. Z 

uwagi na to, że te zarejestrowane firmy mogą być podmiotami stanowiącymi jedną samozatrudnioną 

osobę,80 w Szwecji przedsiębiorstwo często jest synonimem pracownika.  

Wyzwania w formalizowaniu sektora PHS 

Podczas gdy standardowo na rynku pracy korzysta się z form zatrudnienia takich jak bezpośrednia umowa 

o pracę, umowa zawarta za pośrednictwem agencji oraz samozatrudnienie, w obszarze PHS największym 

wyzwaniem jest tendencja do uciekania się do nierejestrowanych stosunków pracy. W wielu przypadkach 

– pomimo dostępnych narzędzi zachęcających do rejestrowania działalności – klienci i pracownicy wolą 

nie zgłaszać zatrudnienia ze względu na niedociągnięcia i luki prawne systemu. Niektórzy pracownicy 

pozbawieni są możliwości dokonania wyboru zarejestrowania swojego zatrudnienia, ponieważ dla 

obywateli państw trzecich zdobycie pozwolenia na pracę w sektorze PHS stanowi duże wyzwanie lub jest 

całkowicie niemożliwe. Dla klientów i pracowników niezgłaszanie stosunku pracy w perspektywie 

krótkoterminowej jest często atrakcyjnym rozwiązaniem – zazwyczaj jest ono tańsze. W takim układzie na 

klientach nie ciąży dodatkowy obowiązek spełniania dodatkowych procedur administracyjnych. Z kolei 

pracownicy mogą otrzymywać wyższe stawki godzinowe niż w przypadku rejestrowanego zatrudnienia, 

ponieważ nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne i podatków. Wyzwania w 

 
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 W niektórych krajach UE, gdy migrujący pracownicy nie mogą uzyskać pozwolenia na pracę jako pracownicy domowi, mogą 
czasami założyć jednoosobową działalność gospodarczą, aby pracować legalnie. 
80 IMPact (2014d). 
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formalizowaniu obszaru PHS w podziale na kategorie związane z dostępnością, zrównoważonym 

rozwojem, przejrzystością i funkcjonalnością: 

- Dostępność i zrównoważony rozwój sektora PHS: Powszechnie uważa się, że niezgłoszenie 

zatrudnienia oznacza tańsze usługi dla klientów lub wyższe wynagrodzenie dla pracowników. 

Austriacki kupon Dienstleistungsscheck (DLS), używany do usług nieopiekuńczych, jest przykładem 

narzędzia krytykowanego ze względów finansowych. Wysoka cena kuponu sprawia, że w 

porównaniu do usług nierejestrowanych jest niekonkurencyjny i nieatrakcyjny dla klientów. 

Ponadto rozwiązanie to postrzegane jest jako zbyt biurokratyczne i restrykcyjne ze względu na 

czas zatrudnienia (ograniczony do miesiąca z możliwością odnowienia) oraz niskie progi 

zarobkowe.81 Kolejnym czynnikiem zniechęcającym pracowników do tej formy zatrudnienia jest 

to, że wyklucza ona możliwość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczeń 

emerytalnych.82  

- Przejrzystość i funkcjonalność/prostota przepisów: Ciągłe istnienie nierejestrowanego 

zatrudnienia powodowane jest również tym, że dostępne instrumenty uznawane są za zbyt 

uciążliwe albo skomplikowane lub tym, że część klientów/pracowników napotyka trudności w ich 

wykorzystywaniu albo wcale nie wie, czy ma do tego prawo. Jedną z grup pracowników, których 

to dotyczy są obywatele państw trzecich, których problemy związane są z polityką niedotyczącą 

samego sektora PHS. Ich status imigracyjny może na przykład spowodować, że klientowi trudniej 

będzie taką osobę zatrudnić, spełniając obowiązujące przepisy prawa. W Belgii – pomimo dobrze 

rozwiniętego systemu kuponów – wciąż odnotowywane są przypadki niezgłaszania zatrudnienia 

imigrantów o nieuregulowanym statusie. Wynika to z niewydolnego systemu regulowania statusu 

migracyjnego poprzez zatrudnienie.83 Z kolei przykładem dobrego rozwiązania w tym zakresie są 

Włochy, w których pracownicy nieposiadający odpowiednich dokumentów są uwzględniani w 

układach zbiorowych sektora PHS.84 Przejrzystość i funkcjonalność mogą być też ograniczeniem 

dla klientów. Odbiorca usługi może nie kwalifikować się do jej zakupu poprzez istniejące 

instrumenty, ponieważ nie spełnia z góry określonych warunków takich jak wiek, stan zdrowia czy 

dochody. Analogicznie, zawężenie definicji danego instrumentu może być przyczyną wykluczenia 

usług, których odbiorca potrzebuje.  

Ocena instrumentów wspierających rozwój obszaru PHS  

Jak wskazano w poprzedniej sekcji, obszar PHS cierpi na brak: 

- Przejrzystości usług: w zakresie, w jakim cel i cechy instrumentu mają być jasne i zrozumiałe dla 

wszystkich stron.  

 
81 MOP (2016). 
82 Komisja Europejska (2017b). 
83  Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
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- Dostępności usług: wszyscy odbiorcy usług i pracownicy mają możliwość korzystania z 

instrumentu.85 

- Funkcjonalności usług: w zakresie, w jakim instrument działa zgodnie z założeniami;  

- Zrównoważonego rozwoju usług: w stopniu, w jakim instrument może kontynuować zaspokajanie 

potrzeb krajowego sektora PHS w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Istniejąca polityka podchodząca do kwestii tych wyzwań dzieli się na trzy kategorie: finansowanie, 

zarządzanie procesowe i zarządzanie jakością. Tabela 2 przedstawia możliwe podejścia do każdego z 

wyzwań, patrząc z perspektywy odbiorców usług i pracowników.  

Tabela 2: Wyzwania dla obszaru PHS oraz istniejące podejścia 

Wyzwania 
Podejścia do wyzwań 

Finansowanie Procesy Zarządzanie jakością 

Przejrzystość Odbiorca: Polityki udostępniają 
jasne i publicznie dostępne 
informacje o kosztach 
korzystania z instrumentów (np. 
ceny kuponów, 
godzinne/miesięczne 
wynagrodzenie, które ma być 
wypłacane pracownikowi) 

Pracownik: jasna komunikacja 
zapłaty i wynagrodzeń, w tym 
informacje o umowach 
zbiorowych 

Odbiorca: 
Instrumenty 
wyjaśniają role 
agencji (jeśli są 
dostępne) i 
informacje o tym, jak 
stworzyć i zgłosić 
umowy z 
pracownikami 

Pracownik: 
Obowiązki agencji 
(jeśli są dostępne) i 
odbiorcy usług są 
jasno wyrażone, jeśli 
chodzi o umowy, 
płatności, 
świadczenia i składki 

Odbiorca: Instrument w łatwy 
sposób umożliwia ocenę 
umiejętności i reputację agencji 
lub pracownika przed 
zatrudnieniem 

Pracownik: Polityki dostarczają 
informacji o możliwościach 
szkoleń i certyfikacji, a informacje 
o tym, jakie umiejętności są 
potrzebne na jakie stanowiska, są 
jasne.  

Odbiorca i pracownik: Regulacje 
zatrudnienia/umowy zbiorowe są 
jasne i znane przez obie strony. 

Dostępność Odbiorca: Publiczne inwestycje, 
aby zapewnić dostęp do usług 
osobom z różnym poziomem 
zarobków 

Odbiorca: Procesy są 
łatwe w użyciu (np. 
można łatwo 
stworzyć umowy lub 
zakupić bony), a 
placówki zakupu 
instrumentów są 
dogodne  

Odbiorca: Informacja na temat 
umiejętności pracowników lub 
jakości agencji jest dostępna 

Pracownik: Szkolenia i 
certyfikacje są dostępne dla 
każdego zainteresowanego 
pracownika. Przepisy dotyczące 
zatrudnienia, w tym 
monitorowanie pracy, skargi i 
mechanizmy dochodzenia 
roszczeń obejmują wszystkich 
pracowników, niezależnie od ich 
statusu. 

 
85  Uwaga: Dany instrument nie musi być skierowany do wszystkich grup odbiorców. Państwo chcące rozwinąć solidny i 
wszechstronny sektor PHS często będzie tworzyć unikalne instrumenty skierowane do każdej z grup osobno. 
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Funkcjonalność Odbiorca: Pułap cenowy 
instrumentu wspiera pożądaną 
lub wymaganą częstotliwość 
korzystania z niego  

Pracownik: Skutkiem 
instrumentu jest oczekiwana 
zapłata, a pracownicy otrzymują 
wystarczająco dużo pracy, aby 
uzasadnić dalsze zaangażowanie 
dla swojej działalności. 

Odbiorca i 
pracownik: Procesy 
są jasne, dostawcy 
usług mogą być 
wyraźnie 
zidentyfikowani, 
uczciwe umowy mogą 
być zrozumiane przez 
wszystkie strony 

Pracownik: Egzekwuje się prawa 
i minimalne standardy 
pracownicze. 

Odbiorca i pracownik: Oferta 
szkoleń i certyfikacji pasuje do 
istniejących potrzeb.  

Zrównoważony 
rozwój 

Ogólne: Efekt odzyskania 
zainwestowanych środków, 
który realizuje lub przewyższa 
inwestycję publiczną 

Odbiorca: Wielokrotne 
używanie instrumentu jest 
przystępne cenowo 

Pracownik: Poziom 
wynagrodzenia pozwala 
pracownikowi na ciągłe 
spełnianie swoich finansowych 
potrzeb i zapewnienie 
samowystarczalności, a 
wynikające z niego składki 
zapewniają zabezpieczenie 
finansowe 

Ogólne: biura 
proceduralne wpisują 
się w istniejące 
systemy zarządzania, 
placówki sprzedaży 
instrumentów  

Odbiorca i 
pracownik: procesy 
pozwalają na 
przedłużenie/ciągłość 
współpracy na linii 
odbiorca-pracownik, 
jeśli zachodzi taka 
potrzeba. Programy 
zezwoleń na pracę dla 
osób z krajów trzecich 
umożliwiają ciągłe, 
uczciwe i regularne 
warunki pracy. 

Pracownik: Programy szkoleń i 
certyfikacji przygotowują 
pracownika do ciągłej pracy w 
określonej dziedzinie i/lub 
zapewniają umiejętności, aby był 
gotowy do pracy na wyżej 
wykwalifikowanych 
stanowiskach.  

Źródło: Cylus and Rand (2019). 

Mechanizmy w ramach instrumentów sektora PHS  

Mechanizmy wykorzystywane w instrumentach PHS odpowiadają na cztery wyzwania (patrz Tabela 3) z 

perspektywy jednego lub kilku podmiotów (pracownik, klient lub agencja). Obejmują różnorodne strategie 

i podejścia, które skoncentrowane są na poprawie finansowania i zarządzania procesowego oraz 

zwiększaniu jakości. Niejednokrotnie w ramach jednego instrumentu stosuje się kilka różnych 

mechanizmów, stąd narzędzia takie jak na przykład kupony socjalne nie wyglądają i nie działają jednakowo 

we wszystkich państwach członkowskich. 
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Tabela 3: Interakcja między mechanizmami i instrumentami 

Mechanizm Instrument Przejawianie mechanizmu poprzez instrument 

Finansowanie Dostosowanie lub zwolnienie 

z obciążeń socjalnych 

Instrumenty mogą zwalniać odbiorców usług lub 

pracowników ze składek w imieniu pracownika, takich jak 

składki emerytalne lub różne ubezpieczenia. 

Ulgi podatkowe do odliczenia 

od dochodu lub od podatku 

Odbiorcy usług mogą skorzystać z zachęt podatkowych w 

zależności od rocznej kwoty przeznaczonej na usługi 

osobiste i usługi w gospodarstwie domowym. 

Obniżenie lub zwolnienie z 

podatku VAT 

Agencje świadczące usługi osobiste i usługi w 

gospodarstwie domowym mogą skorzystać z obniżek lub 

zwolnienia z podatku VAT. 

Zarządzanie 

procesowe 

Kupony socjalne Kupony socjalne mogą pomóc w uregulowaniu i 

uproszczeniu rejestracji pracownika oraz ułatwić dostęp do 

mechanizmów finansowania.  

Centralne biura 

administracyjne 

Biura administracyjne mogą scentralizować i uprościć 

rejestrację pracowników. Mogą udzielać odbiorcom i 

pracownikom informacji i wsparcia. 

Zarządzanie 

jakością 

Programy szkoleń i certyfikacji Taka oferta na zdobywanie kwalifikacji pomaga rozwijać 

umiejętności pracownika i zapewniać standardy jakości, by 

budować zaufanie wśród klientów. 

Oznaczanie marką i etykietą Agencje mogą korzystać z marek i etykiet o ugruntowanej 

pozycji, aby zapewniać jakość dla odbiorców i ustalać 

standardy wśród pracowników. 

Źródło: Cylus and Rand (2019). 

Celem mechanizmów dot. finansowania w obszarze PHS jest obniżenie kosztów ponoszonych przez 

odbiorcę usługi przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia dla pracownika bądź utrzymaniu go na 

tym samym poziomie względem stawek wypłacanych w ramach niezgłoszonego stosunku pracy. Ponadto 

w przypadku wielu usług opiekuńczych oczekuje się, że będą one bezpłatne, przynajmniej w niektórych z 

analizowanych krajów. 

Kupony socjalne wykorzystywane do usług nieopiekuńczych mogą przybierać różne formy. W przypadku 

niektórych klienci płacą za kupon z góry, a pracownicy otrzymują zazwyczaj uzupełnioną stawkę 

wynagrodzenia. We Francji, kupony CESU istnieją w dwóch głównych formach:  
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- Deklarowany kupon CESU: deklarowanie bezpośredniego zatrudnienia we właściwych 

instytucjach rządowych.86 Gospodarstwa domowe zgłaszają liczbę godzin przepracowanych przez 

zatrudnioną osobę oraz stawkę wynagrodzenia netto za godzinę. Deklarowany kupon CESU, 

zwany CESU, jest wsparciem bezpośrednich form zatrudnienia dominujących we Francji 87  i 

pozwala pracodawcy na 50% ulgę podatkową do odliczenia od podatku. Stawka godzinowa musi 

przewyższać poziom płacy minimalnej. 

- Przedpłacony kupon CESU: Stosuje się go na dwa sposoby. Może być sponsorowany przez 

pracodawcę i wręczany pracownikowi jako dodatkowa, niepieniężna korzyść. Kupony te mogą być 

też dystrybuowane przez lokalne samorządy jako świadczenia socjalne. Podmioty sponsorujące 

zamawiają i wręczają kupony swoim pracownikom lub mieszkańcom w potrzebie. Beneficjenci 

kuponów mogą wykorzystać je, aby pokryć całość lub część kosztów związanych z zamówionymi 

przez nich usługami PHS.88 

W Belgii klient kupuje określoną liczbę kuponów od firmy wydającej i przekazuje pracownikowi po jednym 

z nich za każdą przepracowaną godzinę. Cenę kuponu ustalają organy władzy publicznej. Pracownik 

okazuje kupon w zatrudniającej go agencji pośrednictwa i w zamian otrzymuje wynagrodzenie według 

ustalonej stawki wraz ze świadczeniami. Agencja zwraca kupon firmie wydającej w zamian za pewną sumę 

pieniężną pochodząca ze środków organów samorządu lokalnego. 89  Jest to model odpowiadający 

trójstronnemu stosunkowi pracy popularnemu w Belgii. W przypadku pieniężnych zasiłków opiekuńczych, 

jak włoski zasiłek pielęgnacyjny, klient co miesiąc otrzymuje określoną sumę pieniędzy od organu 

rządowego, a następnie uiszcza opłatę za usługę bezpośrednio u zatrudnionego, zgodnie ze stawkami 

rynkowymi.90  

W niektórych systemach praca z obszaru PHS klasyfikowana jest jako szczególna forma zatrudnienia 

obarczona niższymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Przykładem jest niemiecki „Minijob”. Forma 

„Minijob” ogranicza pracownika do maksymalnego wynagrodzenia wynoszącego 450 EUR miesięcznie lub 

do wykonywania pracy nie dłużej niż trzy miesiące w roku. Liczba przepracowanych godzin musi być 

skorelowana z płacą minimalną. Ze względu na szczególny status zatrudnienia, pracownicy objęci formą 

„Minijob” są zwolnieni z płatności zaliczek na ubezpieczenie społeczne. Także suma regulowana przez 

pracodawcę jest niższa.91 Pomimo tego, że prace domowe nie mogą być uznane za odpowiednik pełnego 

zatrudnienia, istnieje grupa pracowników, dla których forma ta jest korzystna.92 Poza tym w pewnym 

stopniu zapobiega ona tworzeniu niezgłaszanych stosunków pracy, szczególnie w przypadku gospodarstw 

domowych osób starszych.93 Autriacki kupon Dienstleistungsscheck jest rozwiązaniem hybrydowym, w 

którym klient płaci niewielką kwotę na rzecz ubezpieczenia od wypadków dla pracownika, ale nie musi 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Komisja Europejska/EFSI (2018). 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Pracownicy wykonujący minijob są jednak uprawnieni do ubezpieczenia od wypadków w pracy. 
92 Chodzi o pracowników z niepełnosprawnością psychiczną, którzy nie czują się gotowi na zatrudnienie poza domem, osoby 
emerytowane, które mają szansę na kontynuowanie aktywności i dodatkowy dochód oraz osoby w sytuacjach przejściowych, 
które chcą wejść na rynek pracy przez niższe stanowiska. 
93 Christa Larsen, komentarz ekspercki, 06.03.2020. 
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pokrywać składek na jego ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Pracownik może zdecydować się 

opłacać je we własnym zakresie i jest to stała miesięczna stawka.94 

Instrumenty dotyczące finansowania PHS mogą uwzględniać też subsydia podatkowe, z których korzyści 

czerpią raczej klienci, nie zaś pracownicy czy agencje. Subsydia mogą mieć formę ulgi podatkowej do 

odliczenia od dochodu lub od podatku95 albo obniżonej stawki VAT. Dany instrument precyzuje zazwyczaj 

maksymalną kwotę ulgi podatkowej do odliczenia od dochodu lub od podatku, obliczając ją na podstawie 

zapotrzebowania gospodarstwa domowego lub ustandaryzowanych stawek stałych. Niektóre instrumenty 

pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych również firmom – organizacja może zakupić bony socjalne, 

które będą następnie dystrybuowane wśród personelu jako nieopodatkowany voucher na usługi z sektora 

PHS. Wadą ulg podatkowych jest to, że w większości przypadków nie przynoszą korzyści osobom 

bezrobotnym i emerytom, którzy niekoniecznie podlegają obowiązkowi płacenia podatku dochodowego.96  

Mechanizmy zarządzania procesowego mają na celu wsparcie podmiotów z sektora PHS w taki sposób, 

który usprawni ich wzajemną interakcję. Instrumenty mogą na przykład określać sposoby dotarcia do 

usług PHS. Nabywanie kuponów socjalnych można ułatwić poprzez ich sprzedaż w kioskach i w Internecie. 

W Belgii sprzedaż bonów usługowych odbywa się poprzez oficjalną stronę internetową założoną i 

administrowaną przez władze regionalne, natomiast samo zarządzanie systemem bonów zostało 

powierzone przez trzy belgijskie regiony jednej firmie.97 Rozwiązanie to jest uproszczeniem transakcji 

zarówno dla klienta (zakup) i pracownika, jak i podmiotu pośredniczącego (wykupywanie). Instrumenty 

mogą też ułatwiać zawieranie i rejestrowanie umów zawartych pomiędzy klientami a pracownikami, bądź 

pomiędzy klientami a firmami. Jako przykład podać można niemiecki „Minijob”, w ramach którego 

stworzono centralne biuro „Minijob-Zentrale” w celu ułatwienia zgłaszania i rejestrowania umów.98 Wyżej 

wspomniany francuski kupon deklarowany CESU usprawnia płatność za usługi i rejestrowanie 

zatrudnienia. 

Strategie dotyczące zarządzania jakością mają na celu zachęcanie klientów i pracowników do 

formalizowania stosunku pracy, wskazując na wyższość rozwiązań formalnych nad niezgłoszonym 

zatrudnieniem pod względem jakości. Mechanizmy takie jak programy szkoleniowe, certyfikaty dla 

pracowników czy tworzenie marek lub etykiet przez pracodawców są wyznacznikiem przestrzegania 

przepisów, wiedzy branżowej, umiejętności, zdolności i rzetelności pracowników. Zastosowanie ich 

ułatwia użytkownikowi znalezienie i wybór pracownika, z kolei temu drugiemu pomaga wypromować 

swoje umiejętności wśród odbiorców i firm oraz podwyższyć pobierane za usługi opłaty na podstawie 

udowodnionych umiejętności spełniających standardy rynkowe. Ponadto dzięki rozpoznawalności marek 

i etykiet, odbiorcy usług i pracownicy mają możliwość ocenienia jakości ofert agencji pośredniczących. Na 

poziomie mniej wymiernym, szkolenia i rozwój umiejętności z zakresu PHS stają się też źródłem spełnienia 

 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 Ulga podatkowa do odliczenia od dochodu obniża całkowity dochód do opodatkowania konkretnej osoby, a ulga podatkowa 
do odliczenia od podatku obniża ilość podatku należnego osoby. 
96 Aby stawić czoła temu wyzwaniu, niektóre kraje dostosowały swoje systemy ulg podatkowych, by osoby bezrobotne lub 
emeryci otrzymywali zwrot środków od organów podatkowych. 
97 Sodexo jest firmą zajmującą się usługami żywieniowymi i obsługą nieruchomości, która wystawia kupony w Belgii. Jest jedną z 
największych międzynarodowych korporacji na świecie oraz jedną z dwóch największych firm specjalizujących się w kuponach i 
kartach usługowych. 
98 EFSI (2013: 21).  
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dla pracowników sektora, pozwalając im uzyskać większy szacunek w społeczeństwie. Prekursorem w 

rozwoju programów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników sektora PHS jest Francja. W 

systemie francuskim pracownicy wszystkich sektorów mogą starać się udokumentować swoje 

doświadczenie zawodowe w odpowiednich instytucjach edukacyjnych za pośrednictwem Certyfikatu 

Doświadczenia Zawodowego (VAE). 99  Firmy oferujące usługi opiekuńcze dla osób starszych bardzo 

aktywnie wspierają swoich pracowników w dążeniu do uzyskania formalnego uznania kwalifikacji.100 Od 

2016 roku najpopularniejszym certyfikatem typu VAE w sektorze PHS jest Państwowy dyplom 

umiejętności w zakresie wsparcia edukacyjnego i społecznego (DEAES). 101  Jest to certyfikat, który 

poświadcza, że jego posiadacz ma umiejętności w zakresie wsparcia życia codziennego osób 

potrzebujących w środowisku domowym, w zakładzie lub w szkole, bez względu na to, czy posiada 

formalne wykształcenie.102 

Tabela 4 jest podsumowaniem korzyści i wyzwań związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników 

sektora PHS. Uwzględnia ona zarówno perspektywę pracownika, jak i klienta; głównie dotyczy usług 

nieopiekuńczych.  

Tabela 4: Korzyści i wyzwania wynikające z poszerzania kwalifikacji pracowników obszaru PHS 

 Korzyści Wyzwania 

Pracownicy 
obszaru PHS 

Podniesienie statusu pracy w obszarze PHS 

Stworzenie poczucia solidarności wśród 
pracowników obszaru PHS 

Kultywowanie szacunku dla standardów 
doskonałości  

Przygotowywanie pracowników posiadających 
relatywnie mało formalnego szkolenia i 
doświadczenia edukacyjnego do ostatecznego 
przejścia z PHS do sektorów o wyższych 
poziomach kwalifikacji 

Polepszenie zarobków, warunków pracy i dostępu 
do ścieżek zawodowych 

Zwiększanie progów dostępu do 
pracy w obszarze PHS  

Zniechęcanie do udziału docelowych 
grup o bardziej ograniczonych 
umiejętnościach 

Generowanie kosztów 

Odbiorcy usług 
PHS 

Ustanowienie standardów opieki i usług, których 
odbiorca może oczekiwać przy zatrudnianiu 
pracownika z sektora PHS. 

Umożliwienie większego poczucia przejrzystości i 
zaufania 

Zwiększenie kosztów utworzenia 
stanowisk w obszarze PHS, z których 
część może być poniesiona przez 
odbiorcę  

Zwiększenie nadzoru i inspekcji w 
prywatnych domach 

 Źródło: Cylus and Rand (2019). 

 
99 Po francusku: “validation des acquis de l’expérience.” 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 Po francusku: “Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social.” 
102 1901 Formation (2016). 
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Zarządzanie jakością jest kluczowym krokiem w profesjonalizacji pracy w sektorze PHS, jako że opracowuje 

ono wymagania dla pracowników i pracodawców, które są zgodne z innymi ścieżkami kariery.  

- Rozwój spójnych standardów zatrudnienia; 

- Dostępność szkoleń i certyfikacji lub dyplomów; 

- Większe możliwości zbiorowych negocjacji. 

Z tego tytułu polityki i instrumenty powiązane z jakością nie tylko są stworzone w celu polepszenia jakości 

obszaru PHS dla odbiorcy, ale też aby sprawić, by sektor PHS stał się lepszą jakościowo dziedziną pracy dla 

pracownika. Można to osiągnąć poprzez polityki, które celują w szeroko zakrojone normy. 

Przykładowo, w Irlandii rozwój statutowego kodeksu praktyk w 2007 roku doprowadził do znaczących 

zmian w postrzeganiu pracowników sektora PHS przez społeczeństwo jako członków siły roboczej z 

prawami pracowniczymi. Oprócz tego, że uprawnia on pracowników obszaru PHS do pisemnych umów, 

minimalnego wynagrodzenia, maksymalnego wymiaru czasu pracy i płatnego urlopu, stanowi o tym, że 

odbiorcy tych usług muszą „szanować godność i prywatność pracownika”.103 Wiele krajów, takich jak 

Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Szwecja wprowadziły inspekcje w 

gospodarstwach domowych w nadziei na zapewnienie utrzymania praw pracownika. W Hiszpanii 

inspektorzy mają sprawdzać, czy pracownicy posiadają umowy.104 W Szwecji zadaniem inspektorów jest 

nadzorowanie, czy odbiorcy usług PHS zapewniają higieniczne i bezpieczne środowisko dla 

pracowników.105 

Związek między systemami opieki społecznej a politykami dla obszaru PHS 

Kategoryzacji systemów opieki społecznej od dawna używa się do grupowania krajów europejskich oraz 

wyjaśniać zachowania i wyników ich strategii w oparciu o wspólne tradycje i charakterystykę. Ta typologia 

może być też pomocna przy próbie zrozumienia wyzwań stojących przed rozwojem obszaru PHS w różnych 

państwach członkowskich UE oraz ich tendencji do stawiania czoła tym wyzwaniom przy pomocy różnych 

rodzajów polityk i instrumentów dla obszaru PHS.  

Literatura podejmująca temat systemów opieki społecznej kategoryzuje państwa europejskie w 

następujący sposób: 

- Systemy nordyckie (Dania, Finlandia, Szwecja i Holandia)106 charakteryzują się silnym państwem 

skupionym na redystrybucji środków – z zasady opartym głównie na ogólnych podatkach – na 

rzecz wpierania równości i spójności społecznej. Mają wysoki poziom zatrudnienia i równość płci, 

silne systemy pomocy socjalnej i szeroko zakrojone strategie wsparcia dla rodzin.107  

 
103 Mather (2015: p. 25). 
104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106  Holandia, jeśli chodzi o polityki i instrumenty w obszarze PHS, zazwyczaj przejawia aspekty zarówno nordyckich, jak i 
kontynentalnych systemów. Pomimo tego, że bazuje na obniżaniu podatków, oferuje pieniężne świadczenia na opiekę. 
107 SensAge (2014).  
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- Systemy kontynentalne (Niemcy, Francja, Austria, Luksemburg i Belgia) wykazują tendencje do 

korporacjonizmu, wiążąc korzyści osobiste z uczestnictwem w silnym, ale często sztywnym rynku 

pracy. Skupiają silne związki zawodowe i mają długą historię motywującą mężczyzn do bycia 

żywicielami rodziny. Niemniej jednak, kraje te zazwyczaj mają silne systemy pomocy socjalnej i 

średnie do wysokich poziomy redystrybucji, które są oparte na składkach na ubezpieczenia 

społeczne pochodzących z różnych programów zabezpieczenia społecznego lub podatków 

ogólnych.108 

- Systemy śródziemnomorskie (Hiszpania i Włochy) kładą silny nacisk na opiekę wewnątrzrodzinną, 

co może prowadzić do znaczących dysproporcji w zróżnicowaniu poziomu zatrudnienia ze względu 

na płeć. Mają niższe poziomy redystrybucji, mniej programów pomocy socjalnej i w mniejszym 

stopniu koncentrują się na ograniczeniu ubóstwa.109 

- Systemy anglosaskie (Irlandia i Malta)110 charakteryzują się podejściem leseferystycznym jeśli 

chodzi o opiekę społeczną. Ich systemy ubezpieczeń społecznych nie są dobrze rozwinięte, a 

świadczenia socjalne pozostają niskie, przy wysokim stopniu kontroli kryteriów dochodowych.111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110  Maltański system opieki społecznej stanowi unikalną fuzję filozofii opieki społecznej. Z jednej strony, Malta ma jeden z 
najwyższych w Unii Europejskiej odsetek świadczeń pieniężnych uzależnionych od poziomu zamożności w stosunku do ogółu 
świadczeń. Z drugiej strony,  w innych obszarach polityki jest stosunkowo hojna. Jednocześnie tradycyjna rodzina, ogólnie 
kojarzona z tradycyjnym modelem męskiego żywiciela rodziny, jest bardziej dominująca niż w innych państwach opiekuńczych. 
111 Urbé (2012). 
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Oczywiście, nie wszystkie kraje objęte projektem Ad-PHS pasują do tej kategoryzacji, skupiającej się na 
systemach. Co ważne, ogólnie mniej uwagi akademickiej poświęcono analizie państwa opiekuńczego w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej,112 a w szczególności sektorowi PHS w tych krajach. Utrudnia to 
dokładną klasyfikację i bezproblemowe porównanie, dlatego też inne podejście do analizy tych krajów 
zostanie przedstawione w odpowiedniej części poniżej. Na poniższej mapie (Ilustracja 1) wszystkie kraje 
objęte projektem Ad-PHS zostały przedstawione i sklasyfikowane według rodzaju / systemu świadczenia 
opieki społecznej, aby uzyskać szybki przegląd różnych ścieżek historycznych i podobieństw między 
krajami. 
 

Ilustracja 1: Kraje PHS pogrupowane według wspólnych cech opieki społecznej
 

 

Źródło: Rossow (2020). Uwaga: Nie wszystkie wymienione kraje odpowiadają klasyfikacji systemów; zob. tekst. 

 

W dalszej części sprawozdania przedstawiono przegląd stanu wiedzy na temat PHS w podziale na różne 

grupy systemów lub rodzajów systemów opieki społecznej, począwszy od państw grupy A Ad-PHS 

(posiadających bardziej zaawansowane systemy PHS). 

 
112  Klasyfikacja ta obejmuje kraje, które były częścią byłego Związku Radzieckiego, a obecnie są częścią UE lub aspirują do 
członkostwa w niej. W tym konkretnym rozdziale uwzględniono następujące kraje objęte projektem Ad-PHS: Bułgaria, Republika 
Czeska, Estonia, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia (Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2020). 
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Kraje grupy A: kraje śródziemnomorskie, kraje nordyckie i kraje kontynentalne 

W tej grupie kraje śródziemnomorskie mają mniejszą liczbę państwowych usług socjalnych. W takich 

okolicznościach pojawiła się dłuższa i nieprzerwana tradycja nieopiekuńczych pracowników domowych, a 

nawet nieformalnego i niezgłaszanego zatrudnienia.113 Przykładowo, czynności opiekuńcze zazwyczaj były 

przekazywane rodzinie. Dzisiaj, z uwagi na to, że wiele rodzin nie może osobiście zapewnić długotrwałej 

opieki przede wszystkim bliskim osobom starszym, często mamy do czynienia z nieformalnym 

zatrudnieniem opiekunów. Ci pracownicy nierzadko wykonują również czynności nieopiekuńcze. We 

Włoszech pracownicy domowi dzielą się na „colf”, jeśli wykonują głównie usługi nieopiekuńcze lub na 

„badante”, jeśli ich głównym obowiązkiem są czynności opiekuńcze przy osobie niesamodzielnej. Wśród 

tych ostatnich wyróżnia się wiele imigrantek, często o nieudokumentowanym statusie, które zazwyczaj 

wykonują długotrwałe usługi opiekuńcze jako pomoc domowa z zamieszkaniem u klienta.114 Tak zwany 

model „rodziny z imigrantem” zwraca uwagę na powszedniość pracy nieopiekuńczej, a nawet pracy z 

zakwaterowaniem. Instrumenty obszaru PHS jako takie skupiały mniejszą uwagę na promowaniu usług 

nieopiekuńczych, ponieważ te potrzeby są już zaspokajane przez wiele niezgłoszonych pracowników 

domowych.  

Zaobserwowano również mniejszy nacisk na tworzenie instrumentów do przechodzenia od niezgłoszonej 

pracy domowej do formalnej organizacji pracy. Pomimo, że podjęto starania, aby wdrożyć więcej pracy 

opartej na umowach, te umowy zazwyczaj są mniej kontrolowane. Kraje takie jak Włochy i Hiszpania 

wdrożyły programy regularyzacji dla pracowników nieposiadających odpowiednich dokumentów, z 

których spora część wykonuje niezgłoszoną pracę w obszarze PHS.115-116 W związku z tym tendencją w 

wielu krajach śródziemnomorskich jest rozwijanie instrumentów nastawionych na opiekę, które skupiają 

się bardziej na potrzebach odbiorcy usług, niż na tych pracownika. Częstym zjawiskiem są gotówkowe 

instrumenty uzależnione od dochodu, a zatem instrumenty dla osób narażonych na szczególne trudności, 

których rodziny mogą mieć mniejsze możliwości finansowe dla zapewnienia im opieki. Jak można 

zauważyć na przykładzie zasiłku pielęgnacyjnego we Włoszech, przeznaczenie tego zasiłku jest często 

pozostawione do decyzji odbiorcy. W ten sposób instrumenty opieki bazujące na wsparciu pieniężnym 

często pośrednio ułatwiają i przyczyniają się do niezgłaszanej organizacji pracy i mogą zniechęcać do 

podnoszenia kwalifikacji w obszarze PHS, 117  ponieważ interesem odbiorcy jest uzyskanie najbardziej 

kompleksowej usługi za jak najmniejsze pieniądze. Celem państw używających głównie instrumentów 

gotówkowych jest przede wszystkim zapewnienie zaspokojenia potrzeb osób starszych oraz tych 

narażonych na szczególne trudności. Jak już zostało wspomniane, w Hiszpanii zasiłki gotówkowe mogą być 

nawet przeznaczane na zapłatę członkom rodziny, co w przeciwnym razie stawałoby się bezpłatną opieką, 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. 2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Jeden program regularyzacji w Hiszpanii nazywa się „arraigo social”, czyli „zakorzenienie społeczne”, dzięki któremu migranci 
bez odpowiednich dokumentów mogą zdobyć pozwolenie na pracę, jeśli wykażą: ciągły pobyt w Hiszpanii przez trzy ostatnie lata, 
niekaralność w ciągu ostatnich pięciu lat, podpisane umowy o pracę na okres przynajmniej roku, wykazujące pracę minimum 30 
godzin tygodniowo (może być wiele umów) oraz udokumentowany dowód więzi rodzinnych/integracji społecznej. Alternatywnie 
osoby te mogą wykazać: dwa lata ciągłego pobytu w Hiszpanii, niekaralność w ciągu ostatnich pięciu lat oraz nieuregulowany 
stosunek pracy trwający przynajmniej 6 miesięcy, który został uznany przez wyrok sądowy lub inspekcję pracy. Program ten jest 
przydatny szczególnie dla osób świadczących usługi nieopiekuńcze w sektorze PHS. Stworzył on też drogę do uzyskania prawa 
stałego pobytu po 5 latach. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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umacniając tym samym skupienie uwagi na opiece wewnątrzrodzinnej w tych krajach. Wyzwaniem dla 

tych krajów jest dołożenie starań, by ograniczone instrumenty opieki były dostępne dla wszystkich, w 

miarę jak społeczeństwo się starzeje i coraz więcej opiekunów rodzinnych powraca na rynek pracy. 

Ponadto, zapewnienie przejrzystości przy gotówkowych instrumentach opieki może być trudne, 

szczególnie gdy kontrola tego, na co te środki są przeznaczane, jest ograniczona.  

Wśród systemów nordyckich i kontynentalnych cele tworzenia instrumentów obszaru PHS zazwyczaj są 

do siebie podobne: redukcja pracy niezgłoszonej, wspieranie rozwoju miejsc pracy dla osób o niskich 

kwalifikacjach oraz poprawa równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Pomimo tego, 

charakter instrumentów różni się w zależności od sytuacji krajowej. 

Kraje nordyckie mają w zwyczaju opracowywanie polityk obszaru PHS koncentrując się na zwalczaniu 

niezgłoszonej organizacji pracy i rozwijaniu sektorów ze stanowiskami dla osób o niskich kwalifikacjach. Z 

uwagi na to, że usługi dla osób starszych i opieki nad dziećmi zazwyczaj pokrywane są przez usługi socjalne 

pochodzące z państwowego systemu opieki społecznej oraz dążą do realizacji celu polityki socjalnej jako 

zadania użyteczności publicznej, instrumenty sektora PHS mogą być bardziej skupione na rozwoju rynków 

dla usług nieopiekuńczych. Jednakże, jako że w krajach nordyckich korzystanie z tych nieopiekuńczych 

instrumentów dla obszaru PHS jest bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem wśród osób starszych i rodzin 

z dziećmi, wydaje się, że są one też wykorzystywane do wsparcia osób starszych, które prowadzą 

niezależne życie we własnych domach oraz do promocji równości płci i równowagi między pracą a rodziną 

wśród pracujących rodziców.  

Do podstawowych mechanizmów wykorzystywanych przez kraje nordyckie należą obniżki i ulgi 

podatkowe,118 które można wytłumaczyć relatywnie małą różnicą w wynagrodzeniach na stanowiskach 

wymagających niskich i wysokich kwalifikacji w tych krajach oraz wyraźną potrzebą, aby sektor PHS był 

przystępny cenowo. Holandia, oprócz ulg podatkowych do odliczenia od dochodu związanych z 

instrumentami dla usług nieopiekuńczych, posiada również gotówkowe instrumenty opieki. W 

porównaniu z instrumentami gotówkowymi w systemach śródziemnomorskich, instrument ABWZ jest 

silniej regulowany i wymaga od odbiorców usług zadeklarowania informacji na temat tego, kogo 

zatrudniają i w celu świadczenia jakich usług. Dzięki tym przepisom ten instrument gotówkowy może 

wspierać formalne zatrudnienie.119 Co ciekawe, podczas gdy fińskie i szwedzkie instrumenty skupiają się 

na wspieraniu organizacji pracy przez pośredników, holenderskie instrumenty promują modele 

bezpośredniego zatrudnienia. Jednakże, jako że wiele szwedzkich firm działających w sektorze usług w 

gospodarstwach domowych to tak naprawdę osoby samozatrudnione, te instrumenty wspierają też 

ustalenie warunków pracy między klientem i pracownikiem.120 Instrumenty nordyckie muszą zapewnić, by 

ich usługi były dostępne dla osób o różnych statusach socjoekonomicznych, bo w przeciwnym razie 

ryzykują, że będą postrzegane jako takie, z których mogą skorzystać tylko osoby bogate. 

Jeśli chodzi o usługi nieopiekuńcze w gospodarstwie domowym, państwa kontynentalne dzielą z 

państwami nordyckimi silny nacisk na doskonalenie instrumentów, które redukują niezgłoszoną 

organizację pracy, a także rozwijają stanowiska pracy dla osób o niskich kwalifikacjach. Jednakże Niemcy i 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
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Austria, tak jak w przypadku krajów śródziemnomorskich i Holandii, wykazują tendencję do skupiania się 

bardziej na opiece i stworzyły instrumenty, które sprzyjają bezpośredniemu zatrudnieniu usługodawców 

czynności nieopiekuńczych w gospodarstwie domowym. We Francji, w przypadku bezpośredniego 

zatrudnienia nie wyróżnia się pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze. Jeśli zaś 

chodzi o Holandię, tamtejsze gotówkowe instrumenty opieki są lepiej regulowane, aby wspierać formalne 

zatrudnienie. 121  Z drugiej strony, belgijskie instrumenty są skupione na usługach nieopiekuńczych i 

promują korzystanie z organizacji pracy przez pośredników, wykazując pewne podobieństwa do krajów 

nordyckich. Instrumenty kontynentalne starają się korzystać z jak najszerszej gamy mechanizmów, łącząc 

ulgi podatkowe, korekty składek i mechanizmy procesowe, aby ułatwić zakup i późniejszą płatność 

kuponami oraz rozwój specjalnych rodzajów umów na mini-prace. Francja stworzyła też mechanizmy 

oznaczania marką i etykietą, aby wskazywać konkretną jakość. Zrównoważony rozwój jest kluczowym 

wyzwaniem dla tego systemu, jako że jego programy zazwyczaj w dużej mierze zależne są od dotacji 

rządowych. 

 

Kraje grupy B (mniej rozwinięte polityki PHS) i w porównaniu z grupą A 

Przyglądając się krajom grupy B Ad-PHS (o mniej rozwiniętej polityce PHS) w Europie Środkowej i 

Wschodniej, badania pokazują, że „postkomunistyczne państwa opiekuńcze nie mogą być ograniczone do 

żadnego z typów państw opiekuńczych Espinga-Andersena lub innych dobrze znanych typów państw 

opiekuńczych,”122 ponieważ ich ścieżki rozwoju są zbyt zróżnicowane.123 Jednakże w przypadku opieki, 

różnorodność typologii familizmu wysuniętych przez Chiarę Saraceno i Wolfganga Kecka (2008) pozwala 

na lepsze zrozumienie postkomunistycznych państw dobrobytu w porównaniu do zachodnich i 

południowych przedstawicieli Europy.  

Saraceno i Keck, zamiast tworzyć osobne modele, odwołują się do „czterech różnych wzorców w 

kontinuum familizacji i defamilizacji”. „Domyślny familizm”, charakterystyczny dla większości 

postkomunistycznych państw opiekuńczych, odnosi się do pozbawionego wsparcia familizmu, jako że nie 

ma w nim lub jest niewiele publicznych alternatyw opieki rodzinnej i wsparcia finansowego. 

„Wspomagany familizm”, odpowiadający śródziemnomorskiemu modelowi wg Esping-Andersona, odnosi 

się do strategii zazwyczaj uwzględniających opodatkowanie i płatne urlopy oraz wspierających rodziny, 

aby mogły one sprostać swoim potrzebom finansowym i opiekuńczym. „Opcjonalny familizm”, zbliżony 

do modelu kontynentalnego, odwołuje się do faktu, że istnieje wybór między otrzymywaniem płatności, 

aby zapewnić opiekę członkowi rodziny a korzystaniem z opieki finansowanej ze środków publicznych. W 

końcu „defamilizacja”, odpowiadająca modelowi skandynawskiemu, odnosi się do indywidualizacji praw 

socjalnych i w związku z tym do zmniejszenia obowiązków i zależności rodzinnych.124 

Jednakże, rozważając konkretne obszary interwencji, a nie krajowy system opieki społecznej jako całości, 

charakterystyka wyników może się różnić. W związku z tym, na przykład odnosząc się do wsparcia dla osób 

z ciężką niepełnosprawnością, można zaobserwować większe rozpowszechnienie „opcjonalnego 

 
121 Morel (2015). 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
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familizmu”, czyli zasiłki pielęgnacyjne, które mogą być wykorzystane do zatrudnienia opiekuna lub członka 

rodziny jako osobistego asystenta i są dostępne w systemach kontynentalnych, śródziemnomorskich oraz 

państwach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej. Autorzy sami później przyznają, że „pewien 

stopień domyślnego familizmu jest obecny również w większości państw charakteryzujących się 

defamilizacją lub wspomaganym familizmem, szczególnie w obszarze opieki.”125 

Jednocześnie istnieje ogólna tendencja w kierunku urynkowienia i prywatyzacji świadczenia usług, 

wspierana przez regulamin UE dotyczący konkurencyjnego kontraktowania usług i presję fiskalną na 

prywatyzację publicznych/miejskich aktywów. 126  W konsekwencji można zaobserwować pluralizację 

dostawców usług i zwiększoną obecność firm prywatnych we wszystkich rozpatrywanych państwach, ale 

też zwiększające się znaczenie szczebla miejskiego w zapewnianiu usług publicznych oraz (ponowne) 

pojawienie się trzeciego, społecznego sektora poprzez kooperatywy, przedsiębiorstwa społeczne lub 

organizacje użytkowników.127 

W tym kontekście, dostarczanie usług PHS nastawionych na opiekę stało się bardziej uwarunkowane 

rynkowo i zorientowane na konkretną osobę, bowiem odbiorcy mają dostęp do pakietów opieki 

zapewnionych przez zbiór organizacji publicznych, prywatnych i tych z trzeciego sektora. 128  Chiara 

Saraceno i Wolfgang Keck podkreślają, że istnieje duża różnica między defamilizacją dokonywaną przez 

państwo i defamilizacją przez rynek. W tym drugim przypadku, dostęp do usług może być utrudniony przy 

zróżnicowanym statusie społecznym i dochodach. Dzieje się tak, tym bardziej, że oszczędnościowa 

polityka budżetowa poważnie dotknęła możliwości realizacji potrzeb socjalnych przez władze publiczne. 

Tym samym w przypadku Rumunii, usługi medycznej opieki domowej powinny być dostępne bezpłatnie 

dla wszystkich ubezpieczonych, ale tak naprawdę są jedynie dostępne w ramach limitów ustanowionych 

przez budżety Krajowego Organu ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych. W kontekście świadczenia usług przez 

zbiór organizacji publicznych, prywatnych i podmiotów z trzeciego sektora pojawia się ryzyko 

międzysektorowego nasilenia różnych wymiarów dyskryminacji, sprawiając, że dostęp do obszaru PHS jest 

coraz trudniejszy dla niektórych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak na przykład Romów czy 

ubogiej ludności wiejskiej. Szczególnie w przypadku państw członkowskich z Europy Środkowej i 

Wschodniej, gdzie ograniczanie ubóstwa nadal zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów politycznych, 

szczególną uwagę powinno się poświęcić integracji społecznej grup znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji i zabezpieczeniu ich dostępu do wszelkich usług, których mogłyby potrzebować. Jednak, podobnie 

jak w przypadku Bułgarii, widać tam również pewien ruch: kraj ten wprowadził w 2019 r. nową ustawę o 

usługach społecznych, wchodzącą w życie w 2020 r., która wprowadza zupełnie nową filozofię i zmienia 

ramy prawne planowania, świadczenia, finansowania i monitorowania usług społecznych. W większości 

innych krajów wsparcie społeczne jest postrzegane głównie jako zadanie do wykonania przez członków 

rodziny (co na Węgrzech jest nawet zapisane w konstytucji).129 

Ostatecznie, a w szczególności również dla praktyków w dziedzinie PHS w całej Europie, zrozumienie tego, 

że państwa wydają się grupować według systemów opieki socjalnej, gdy rozpatruje się systemy usług 

 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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osobistych i usług dla gospodarstw domowych, może być pomocne w rozważaniu tego, jak podejść do 

dyskursu na temat tych usług na szczeblu UE i jak rozwijać dyskurs w krajach, w których poświęcono im 

dotychczas ograniczoną uwagę. Państwa dostrajają się między sobą w zakresie wspólnych celów 

dotyczących rozwoju obszaru PHS, ustalania priorytetów dla usług opiekuńczych względem tych 

nieopiekuńczych, zorientowania na poszczególne grupy docelowe i ustalenia końcowe oraz wyboru 

mechanizmów. 

Patrząc w przyszłość  

W projekt Ad-PHS (Rozwój sektora usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych) zaangażowali się 

kluczowi partnerzy z 21 państw członkowskich, uczestnicząc w szeregu warsztatów i seminariów 

związanych z krajowymi mechanizmami regulującymi działanie tego obszaru. W przypadku państw 

członkowskich, w których kwestie dotyczące PHS są już na liście priorytetów politycznych, na warsztatach 

skupiano się na definiowaniu obecnej sytuacji sektora i ustalaniu planów jego długofalowego rozwoju, a 

także na gromadzeniu przykładów najlepszych praktyk. Z kolei w przypadku krajów, w których obszarowi 

PHS nie poświęcono do tej pory tyle uwagi, podczas seminariów starano się określić lokalne cele oraz 

narzędzia, które przyczyniłyby się do jego rozwoju i przyszłych działań.  

Niemniej jednak wyzwaniem było zgromadzenie wyczerpujących informacji na temat sektora PHS we 

wszystkich 21 państwach członkowskich UE uczestniczących w projekcie Ad-PHS. Dotyczyło to w 

szczególności krajów, które dotychczas nie poświęciły wiele uwagi sektorowi PHS. Problematyczne były 

też Włochy i Hiszpania, informacje są dostępne głównie w językach narodowych - jeśli w ogóle są 

dostępne. To tam najtrudniej było zidentyfikować i skontaktować się ze specjalistami posiadającymi 

wiedzę na temat obszaru PHS, którzy jednocześnie biegle władaliby językiem angielskim i gotowi byliby 

przyłączyć się do europejskiej sieci kontaktów. Niestety nie zawsze było to możliwe. W niektórych 

przypadkach wyniki warsztatów trzeba było uzupełniać w oparciu o wiedzę ekspercką i dodatkowe 

badania. Również przedstawiciele krajów takich jak Rumunia czy Czechy, którzy uczestniczyli w projekcie 

z dużym zainteresowaniem, a nawet entuzjazmem, mają przed sobą jeszcze dużo pracy, aby zachęcić 

władze państwowe do podjęcia działań w tej dziedzinie. 

Ponadto trudno było dotrzeć do przedstawicieli sektora PHS z krajów, w których inicjatywy dotyczące 

sektora podejmowano sporadycznie, jak na przykład w Bułgarii. Mechanizmy dialogu społecznego nie 

działają prawidłowo, kiedy nie można dotrzeć do przedstawicieli sektora, nie wykazują oni 

zainteresowania uczestnictwem w projekcie lub gdy nie istnieje klarowna definicja pracownika sektora 

PHS. Z tych powodów (słabo rozwinięta polityka PHS; mało liczne lokalne grupy interesów; brak 

usystematyzowanej sytuacji informacyjnej i problemy z tłumaczeniem) w niektórych krajach objętych 

projektem poszczególne sprawozdania w ramach projektu Ad-PHS różnią się pod względem bogactwa 

informacji i analizowanych źródeł. Zróżnicowanie to znajduje również odzwierciedlenie w niniejszym 

syntetycznym raporcie o stanie prac. Niższy poziom informacji jest zatem odzwierciedleniem krajowej 

sytuacji w sektorze PHS.  
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Jednak ze względu na oczywistą konieczność uregulowania obszaru PHS oraz duże zainteresowanie 

wdrożeniem instrumentów umożliwiających jego rozwój, sukcesywne poszerzanie wiedzy powinno być 

zdecydowanie kontynuowane. W szczególności należy poszerzyć sieć uczestników projektu o kraje Europy 

Środkowej i Wschodniej, gdzie inicjatywa Ad-PHS nie jest jeszcze bardzo rozwinięta i nie otrzymuje 

odpowiedniego wsparcia. Zróżnicowanie sieci interesariuszy w tych państwach członkowskich jest istotne 

również w zakresie wyznaczania specjalistów, którzy mogliby się zaangażować w projekty 

międzynarodowe dotyczące uczenia się polityk sektorowych. Przyszłe projekty mogą opierać się na 

pierwszych krokach Ad-PHS w budowaniu sieci, ale mogłyby bardziej skupić się na lokalnej wiedzy 

specjalistycznej i większym zaangażowaniu lokalnych ekspertów w celu stworzenia ogólnoeuropejskiej 

tematycznej sieci interesariuszy. Stworzenie wspólnej bazy wiedzy wspomoże dyskurs i uczenie się polityk 

na poziomach krajowych oraz będzie jednocześnie solidnym punktem wyjścia dla procesów tworzenia 

mechanizmów na poziomie europejskim. W związku z powyższym, zaangażowanie UE w Konwencję ONZ 

dotyczącą praw osób niepełnosprawnych oraz w strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 

wspiera przydzielanie środków i umożliwianie dostępu do niepieniężnych usług opiekuńczych oraz/lub 

świadczeń pieniężnych osobom niepełnosprawnym ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. 

Silniejsze zaangażowanie UE w rozwój sektora PHS mogłoby zatem przynieść podobne efekty.  

Plan działania mający na celu wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych przedłożony przez Komisję 

Europejską130 jest silnie skoncentrowany na równych szansach i dostępie do pracy dla wszystkich, a także 

na wspieraniu mobilności zawodowej i rekonwersji gospodarczej. Zwiększenie rejestrowanego 

zatrudnienia w sektorze PHS w sposób istotny przyczyniłoby się do powyżej opisanych celów poprzez 

inicjatywy takie jak: zgłaszanie zatrudnienia niezarejestrowanych pracowników domowych, zapewnianie 

im dostępu do sprawiedliwych ofert i warunków pracy takich samych jak te dedykowane pracownikom z 

innych sektorów gospodarki, wspieranie przekwalifikowywania się pracowników zainteresowanych 

podjęciem pracy w usługach dla gospodarstw domowych i w sektorze usług nieopiekuńczych, a także 

zapewnianie dostępu do praw pracowniczych i socjalnych dla wszystkich osób zatrudnionych w obszarze 

PHS. Jednocześnie należałoby też wspierać Europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci oraz 

Europejski akt w sprawie dostępności poprzez tworzenie instrumentów pomocniczych zarówno dla kobiet 

pragnących podjąć pełnowymiarowe zatrudnienie, jak i dla osób z niepełnosprawnościami, borykających 

się z trudnościami w zakresie integracji społecznej. Rozwój sektora PHS przyczyniłby się też do realizacji 

celów określonych w Planie działania na rzecz gospodarki społecznej, jako że w niektórych krajach 

europejskich, na przykład we Włoszech, najważniejszymi graczami na rynku usług PHS są spółdzielnie. 

Zważywszy na fakt, że pracownicy domowi często przemieszczają się między granicami różnych krajów, 

podmioty europejskie, takie jak nowo utworzony Europejski Urząd ds. Pracy wzywane są do zapewniania 

im sprawiedliwych warunków pracy. Podmioty te mogą wyznaczać kierunki w tworzeniu europejskich ram 

kwalifikacji dla pracowników domowych, co umożliwiałoby im wykorzystywanie zdobytych umiejętności 

w różnych kontekstach. Sektor PHS mógłby być zatem wzorem do naśladowania nie tylko dla europejskiej 

agendy zaktualizowanej wiedzy, ale także dla światowej promocji europejskich standardów jakości 

kształcenia i szkoleń w obszarze PHS. Dodatkowo przyjęcie Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 

pracowników domowych i gwarantowania pracownikom migrującym dostępu do praw socjalnych 

 
130 Komisja Europejska (2020c). 
 



Ten projekt jest finansowany 
przez Unię Europejską  
(Ad- PHS - VS/2018/0344) 

35 

 

mogłoby usprawnić procesy regulacyjne w tych sektorach. Wdrożenie wspólnych europejskich polityk 

antydyskryminacyjnych, w szczególności tych dotyczących rasizmu i antycyganizmu, przedstawionych 

przez Inicjatywę na rzecz równości i integracji Romów, przyniosłoby podwójne korzyści zarówno dla 

klientów, jak i pracowników – z jednej strony wspomogłoby włączenie się pracowników pochodzenia 

romskiego do sektorów związanych z PHS, z drugiej zaś ułatwiłoby Romom będącym klientami dostęp do 

usług z tego obszaru. Podobnie też, rozwój sektora PHS powinien być częścią unijnej długoterminowej 

wizji dotyczącej obszarów wiejskich tak, aby przeciwdziałać brakowi dostępu ludności wiejskiej do usług z 

tego sektora, jednocześnie tworząc zróżnicowane możliwości zatrudnienia dla tychże mieszkańców. 
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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.”131 

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).132 

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.”133 

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).”134 

 
131 Parlament Europejski (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Komisja Europejska (2018c). 
134 Parlament Europejski i Rada (2016: 6). 
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Zawód regulowany: W kontekście pracy i zawodów, Unia Europejska (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.”135 

Regularyzacja: W kontekście (nielegalnej) migracji, „regularyzacja” jest definiowana przez 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.”136 

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.137 

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.”138 

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.139 

 

 
135 Unia Europejska (2019). 
136 Komisja Europejska (2009). 
137 Komisja Europejska (2018b). 
138 Komisja Europejska (2018c). 
139 Komisja Europejska (2018b). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14514
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