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  Wprowadzenie 
 
Szybko rozprzestrzeniająca się od marca 2020 roku pandemia COVID-19 nie wpłynęła 
jednakowo na wszystkie branże. Te, które najmocniej odczuły jej skutki, zajmują się 
świadczeniem usług wymagających znacznej fizycznej bliskości z klientem, a dodatkowo 
charakteryzują się wysokim odsetkiem mikro lub małych firm nieposiadających rezerw dla 
zrekompensowania malejącego popytu na ich usługi (Poulakias i Branka 2020). Bardzo często 
te sektory wymagają niskiego lub średniego poziomu umiejętności, zatrudniając pracowników 
z grup szczególnie narażonych na negatywne skutki kryzysu COVID-19, a także przeważa w 
nich praca niezgłoszona. Oprócz osłabionej branży turystyczno-hotelarskiej, rodzaj usług, 
struktura przedsiębiorstw oraz modele zatrudnienia1 są też podobne w sektorze usług 
osobistych i usług dla gospodarstw domowych (ang. Personal and Household Services, PHS). 
 
Komisja Europejska (2012) 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 wyrównawcze, naprawy domowe, prace ogrodnicze, 
pomoc informatyczną itp.” Oznacza to, że sektor ten wspiera osoby starsze oraz osoby z 
niepełnosprawnościami w radzeniu sobie w życiu codziennym, oferuje rodzinom 
elastyczność, jeśli chodzi o niezinstytucjonalizowaną opiekę nad dziećmi i pozwala na 
korzystanie z (wysoko) wyspecjalizowanych usług w gospodarstwie domowym i jego obrębie. 
Co więcej, uważa się, że branża PHS jest obszarem zatrudnienia z wysokim potencjałem 
wzrostu (Baga et al. 2020). Mając to na uwadze, niniejszy raport analizuje kroki podjęte przez 
rządy krajów europejskich w celu ochrony przed skutkami pandemii COVID-19 w zakresie 
usług, jakości i poziomu zatrudnienia w różnych sektorach PHS. Dodatkowo przedstawia 
również rekomendacje dla dalszego rozwoju branży PHS w państwach członkowskich UE.  
 
Przeprowadzone analizy opierają się na wynikach badań nad krótkoterminowym wpływem 
COVID-19 na sektory PHS oraz odpowiednimi działaniami i reakcjami politycznymi w Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, 
Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, Słowacji, Malcie 
oraz we Włoszech. 
 
W badaniach zastosowano podejście metod mieszanych: 
• Przeprowadzono ankietę wśród organizacji i pracowników z obszaru PHS oraz gospodarstw 

domowych korzystających z tych usług lub zatrudniających pracowników sektora; 
• Zebrano dane na podstawie źródeł wtórnych (desk research), jeśli chodzi o podjęte działania 

polityczne dla zmniejszenia skutków pandemii w sektorach PHS; 
• Przeprowadzono wywiady eksperckie w dziewięciu wybranych krajach.2 

 
1 Jedynie w tym wymiarze lub w przypadku niektórych rodzajów usług oferowanych w obszarze PHS; patrz Sekcja 2 
omawiająca różnorodność branży PHS. 
2 Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS), który skupiał 
siedmiu partnerów: Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych (EASPD); 
Europejska Federacja Usług dla Osób Indywidualnych (EFSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); Europejska Federacja 
Związków Zawodowych Pracowników Sektora Rolno-spożywczego i Turystyki oraz sektorów pokrewnych (EFFAT); Diesis 
COOP; Instytut Ekonomii, Pracy i Kultury (IWAK) oraz Europejska Federacja Zatrudnienia Rodzinnego (EFFE) (patrz https://ad-
phs.eu/). 



3 

 

 

 

Wpływ pandemii COVID-19 na 
organizacje i pracowników z branży  
PHS oraz od-biorców tych usług 

 
W celu zbadania skutków pandemii COVID-19 na obszary sektora PHS, między 23 września a 
23 listopada 2020 roku przeprowadzono ankietę w 27 państwach członkowskich UE. Dzięki 
niej uzyskano 215 odpowiedzi z 15 krajów. Większość odpowiedzi pochodziła z państw, w 
których branża PHS jest lepiej rozwinięta, a dostawcy usług bardziej zorganizowani, dzięki 
czemu mogli oni rozpowszechnić ankietę w ramach gęstych sieci posiadanych kontaktów: z 
Włoch, Belgii, Niemiec, Francji i Finlandii. W związku z tym, że 50% odpowiedzi pochodziło z 
Włoch, kraj ten zostanie omówiony w osobnej sekcji. Zasadniczo nie otrzymano odpowiedzi z 
krajów, w których projekt Ad-PHS nie wystartował (kraje z gorzej rozwiniętym sektorem PHS 
takie jak Chorwacja, Cypr, Grecja, Łotwa i Litwa, z jednym znaczącym wyjątkiem Portugalii). Z 
uwagi na ograniczoną ilość odpowiedzi, badanie nie jest reprezentatywne dla docelowej 
populacji. Odpowiedzi w ankiecie zostały wzbogacone i dostosowane do kontekstu przez 
wyniki wywiadów eksperckich przeprowadzonych ze stowarzyszeniami z obszaru PHS 
(reprezentującymi interesy pracodawców oraz pracowników) z dziewięciu krajów: Austrii, 
Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Rumunii i Hiszpanii. 
Skupiając się na pierwszej fali pandemii COVID-19 (luty/marzec-czerwiec 2020), ankieta 
badała: 
• Wpływ pandemii na te organizacje, odbiorców usług i pracowników obszaru PHS; 
• Wdrożone przez nich strategie mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii; 
• Dostępne dla nich struktury wsparcia. 
 
65% ankietowanych reprezentowało organizacje obszaru PHS, 26% gospodarstwa domowe 
zarówno jako odbiorcy usług, jak i pracodawcy zatrudniający pracowników sektora PHS, a 9% 
respondentów próby stanowili pracownicy tej branży.3 

 

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność organizacji i pracowników branży PHS 
oraz odbiorców tych usług 
 
Połowa organizacji obszaru PHS musiała całkowicie (26%) lub częściowo (24%) zamknąć swoją 
działalność podczas pierwszej fali pandemii COVID-19. 44% respondentów ankiety stwierdziło, 
że wpływ tego kryzysu na ich dochody był znaczny, a 39% średni. 
W związku z tym 73% respondentów sprecyzowało, że ich ogólna sytuacja finansowa się 

 
3 Niniejsza prezentacja wyników badań nie obejmuje odpowiedzi z Włoch; w związku z czym opiera się na 108 
odpowiedziach z 14 krajów. Odbiegając od przeważających profili organizacji, gospodarstw domowych i pracowników obszaru 
PHS, respondenci wskazali, że w głównej mierze byli oni dostawcami lub odbiorcami usług nie opiekuńczych (np. usług 
sprzątania). 
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pogorszyła (Wykres 1). 73% organizacji obszaru PHS stwierdziło, że ciężko było im znaleźć 
nowych klientów, co wskazuje na to, że zrekompensowanie poniesionych strat było trudnym 
zadaniem.  
W wielu krajach rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady przyznali, że klienci usług 
sektora PHS podawali różne powody anulowania usług podczas pandemii: z uwagi na to, że 
spędzali więcej czasu w domu, mogli sami wykonywać więcej prac domowych, mieli mniej 
dostępnych środków finansowych na zakup tych usług lub martwili się osobami z grup ryzyka 
w swoim gospodarstwie domowym. Mimo że istniały rozbieżności w opiniach ekspertów, 
ogólną tendencją było jednak to, że usługi opiekuńcze były rzadziej anulowane niż usługi nie 
opiekuńcze, chyba że realizowano je dla osób z grup ryzyka. 
 
Wykres 1: Wpływ pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) na wybrane aspekty świadczenia usług osobistych i 
usług w gospodarstwach domowych dla: organizacji obszaru PHS (w %) 

 
Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 
Ponadto przedstawiciele organizacji obszaru PHS wskazali, że kondycja psychiczna (76% 
ankietowanych) i fizyczna (60%) ich personelu się pogorszyła, co dodatkowo utrudniało 
nieprzerwaną realizację usług. Rekrutacja również odczuła negatywne skutki kryzysu (66%) - 
miało to znaczenie na przykład w sytuacji, gdy aktualni pracownicy byli niedostępni z powodu 
choroby lub obowiązków rodzinnych. Co ciekawe, większość respondentów ujawniła, że 
zaistniałe okoliczności nie wpłynęły negatywnie na komunikację (44%), a nawet wywarły na 
nią pozytywny efekt (17%). Wywiady z ekspertami wykazały, że organizacje obszaru PHS 
podjęły szczególne wysiłki komunikacji ze swoimi pracownikami, aby zmniejszyć ich 
niepewność i by znaleźć indywidualne rozwiązania dla gospodarstw domowych oraz samych 
pracowników, a także zapewnić ciągłość realizacji usług. 
 
Większość gospodarstw domowych (68% ankietowanych) stwierdziło, że ich dostępne środki 
finansowe przeznaczane na zakup usług sektora PHS nie uległy żadnym zmianom lub wpływ 
pandemii na nie był mało zauważalny (18%). W 14% przypadków kryzys wpłynął na 
dostępność środków na te usługi w stopniu umiarkowanym. Odpowiedzi w ankiecie wykazały 
jednak, że usługi były realizowane bez zakłóceń jedynie w 25% przypadków. W 39% 
przypadków usługi zostały one całkowicie odwołane przez organizację lub pracownika obszaru 
PHS, a w 14% częściowo. Jedynie 11% klientów z gospodarstw domowych biorących udział w 
ankiecie częściowo anulowało zamówione usługi po swojej stronie, a kolejne 11% całkowicie. 
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Wywiady eksperckie zaprzeczają jednak tym danym, wskazując, że straty finansowe i 
zwolnienia w sektorze PHS wynikły głównie ze zmniejszonego popytu na te usługi w 
gospodarstwach domowych, szczególnie jeśli chodzi o opiekę. W związku z tym niespójności 
najpewniej wynikają z tego, że nasza próba była ukierunkowana na gospodarstwa domowe 
korzystające w przeważającej mierze z usług sprzątania w domu. 
Według gospodarstw domowych, większość kwestii związanych ze świadczeniem usług z 
branży PHS nie zostało zakłóconych, poza zmianą w komunikacji z pracownikiem branży, co w 
większości zostało ocenione jako negatywne (79%) (Wykres 2). Z kolei komunikacja z 
organizacjami obszaru PHS pogorszyła się tylko w 9% przypadków, a w 7% przypadków została 
nawet ulepszona. Wydaje się, że w sytuacji niepewności organizacjom z branży PHS łatwiej 
było dostosować swoje sposoby komunikacji z klientami i pracownikami oraz udzielić im 
wsparcia. 
 
Wykres 2: Wpływ pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) na wybrane aspekty świadczenia usług osobistych  
i usług w gospodarstwach domowych dla: gospodarstw domowych (w %) 

 
Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 

46% pracowników sektora PHS odpowiedziało, że ich dochody wcale się nie zmieniły lub 
zmiana była prawie niezauważalna (9%) podczas pierwszej fali pandemii COVID-19. Niemniej 
jednak, 27% ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja uległa umiarkowanej zmianie, a 9% 
dużej zmianie. Gdy zostali oni zapytani o zmiany w dochodach, 46% respondentów przyznało, 
że ich godziny pracy zostały skrócone, a 9% z nich zostało zwolnionych. W sytuacji 
niepewności 36% ankietowanych pracowników z branży PHS stwierdziło, że wpłynęła ona 
negatywnie na ich możliwości znalezienia dodatkowej pracy, a także nowego miejsca pracy 
(Wykres 3). Głównym zmartwieniem pracowników sektora było jednak ich zdrowie fizyczne, 
bowiem 82% ankietowanych przyznało, że pandemia COVID-19 miała na nie negatywny 
wpływ. Wywiady pokazały, że było to powiązane ze stresem z uwagi na ograniczoną 
dostępność środków ochrony osobistej (ang. Personal Protective Equipment, PPE) podczas 
pierwszych tygodni pandemii oraz z uwagi na konieczność pracy w otoczeniu, w którym 
wcześniej istniejące pewniki w ramach świadczenia ich usług nagle zostały podważone. Co 
więcej, pracownicy sektora PHS mieli trudności z kontynuowaniem pracy w sytuacji, gdy 
pandemia wpłynęła na ich życie prywatne. 
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Wykres 3: Wpływ pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) na wybrane aspekty świadczenia usług osobistych i 
usług w gospodarstwach domowych dla: pracowników branży PHS (w %) 

 
Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 
 

Strategie organizacji i pracowników z branży PHS oraz odbiorców tych usług do 
walki ze skutkami pandemii COVID-19 
 
Większość organizacji obszaru PHS zadeklarowała, że zapewniła środki ochrony osobistej 
swoim pracownikom (91%) oraz zaktualizowała standardy i procedury świadczenia usług 
(84%) (Wykres 4). Było to następstwem kampanii informacyjnych, które zostały wdrożone w 
większości krajów i które zwracały uwagę na kontakty z osobami z grup ryzyka oraz 
nakazywały przestrzeganie ścisłej higieny. W celu dostosowania się do nowych standardów 
świadczenia usług, zmieniono częstotliwość, czas trwania i/lub rodzaj tych usług (69%). 
Zaktualizowano zarówno wewnętrzną komunikację (60%), jak i kontakty z zewnętrznymi 
partnerami (49%). Często wspominanym aspektem było również zwrócenie uwagi na 
samopoczucie i komfort pracowników sektora PHS (71%). Odpowiedzi pokazują, że mimo że 
39% organizacji obszaru PHS skróciło godziny pracy swojego personelu, a 11% je zwiększyło, 
rzadziej podejmowały one ostateczne decyzje dotyczące kadr: 20% ankietowanych 
stwierdziło, że zatrudniło nowych pracowników, a 14% dokonało zwolnień w firmie. 
Zwyczajowe kanały rekrutacji personelu były często już niedostępne, zwłaszcza, jeśli 
organizacje te polegały na dostępności instytucji publicznych. W Niemczech, na przykład, 
organizacje obszaru PHS nie mogły nie współpracować z publicznymi urzędami pracy przy 
zatrudnianiu nowych pracowników. W Hiszpanii urzędy ds. ubezpieczeń społecznych 
zaangażowane w rejestrację prywatnych opiekunów były zamknięte, co utrudniało, 
szczególnie gospodarstwom domowym z osobami starszymi, formalne zatrudnienie 
pracowników sektora PHS.  
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Wykres 4: Podjęte przez organizacje z branży PHS środki podczas pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) (w %) 

Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 
Głównymi krokami zaradczymi podjętymi przez gospodarstwa domowe było zapewnienie 
środków ochrony osobistej swoim pracownikom (50% ankietowanych) i zwrócenie uwagi na 
ich samopoczucie i komfort (39%) (Wykres 5). Odpowiedzi wskazują, że relatywnie mały 
odsetek gospodarstw domowych zdecydował się doprecyzować warunki świadczenia usług 
(np. przez ponowne zdefiniowanie standardów świadczenia usług lub 
zmniejszenie/zwiększenie ilości godzin pracy pracowników). 
 
Wykres 5: Podjęte przez gospodarstwa domowe środki podczas pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) (w %) 

 

Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
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W przypadku pracowników z branży PHS, najczęstszym podjętym środkiem zaradczym było 
korzystanie ze środków ochrony osobistej zapewnionych przez pracodawcę (64% 
respondentów) lub zakupionych osobiście (27%) (Wykres 6). Uznali oni jednak za konieczne 
anulowanie usług w gospodarstwach domowych z osobami z grupy szczególnego ryzyka 
(55%). 
 
Wykres 6: Podjęte przez pracowników z branży PHS środki podczas pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) 
(w %) 

 

Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 

Środki wsparcia i dostępne struktury dla organizacji i pracowników obszaru 
PHS oraz odbiorców tych usług 
 
Działania państw członkowskich UE podjęte w związku z pandemią COVID-19 były bardzo 
zróżnicowane (Sekcja 3). Aby uzyskać pierwszy pogląd na standardowe środki wsparcia w 
różnych obszarach sektora PHS, uczestnicy ankiety zostali poproszeni o wskazanie tego, czy 
konkretny środek wsparcia był dla nich dostępny, czy nie (Wykres 7). 72% ankietowanych 
odpowiedziało, że odnotowali oni dostępność rekomendacji lub wytycznych, a także 
rządowych programów wsparcia (78%). Trochę niższy odsetek respondentów wskazał na 
dostępność porad prawnych z zakresu przepisów i prawa pracy (77%) lub porad na temat 
tego, jak najlepiej skorzystać z rządowych programów wsparcia (61%). Wywiady pokazały, że 
ciężko było poradzić sobie z problemami związanymi z personelem lub wnioskami o rządowe 
środki wsparcia w okresie ogólnej niepewności i że wszystkie zaangażowane strony sektora 
PHS potrzebowały odpowiedniego doradztwa. W kilku krajach wdrożone programy wsparcia 
dla organizacji lub pracowników sektora PHS nie dopełniły jeszcze swoich przyrzeczeń 
zmniejszenia skutków pandemii, ponieważ środki nie zostały do tej pory rozdysponowane lub 
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podlegają rewizji, a nawet potencjalnym zwrotom w przypadku, gdy nie wszystkie kryteria 
przyznania zostały spełnione. 
Warto wspomnieć, że zaopatrzenie w środki ochrony osobistej było dostępne jedynie dla 43% 
ankietowanych. Rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady w tych krajach potwierdzili, 
że szczególnie na początku kryzysu COVID-19 środki ochrony osobistej były niezwykle trudne 
do nabycia, mimo że były one koniecznym warunkiem dla kontynuowania lub ponownego 
podjęcia realizacji usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych. 
 
Wykres 7: Dostępność środków wsparcia podczas pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) dla: organizacji, 
gospodarstw domowych i pracowników z branży PHS (w %) 

 

Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 
Należy zaznaczyć, że istniały niewielkie różnice między organizacjami, gospodarstwami 
domowymi i pracownikami branży PHS. Większość organizacji obszaru PHS wskazało, że miały 
one możliwość dołączenia do rządowych programów wsparcia (86%), a doradztwo w kwestii 
tego, jak z nich korzystać było dostępne dla większego odsetka respondentów (56%). W 
sytuacji, gdy pandemia COVID-19 wpłynęła na podstawy stosunku pracy (np. pracę 
krótkoterminową, wynagrodzenie związane z kwarantanną), 70% ankietowanych miało 
dostęp do porad prawnych na temat prawa pracy i właściwych przepisów. Co więcej, 80% 
respondentów mogło polegać na rekomendacjach lub wytycznych w kwestii świadczenia usług 
w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych. To pokazuje, że organizacje 
obszaru PHS miały większe zdolności pozyskania informacji na temat dostępnych środków 
wsparcia niż na przykład gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników domowych. 
Dodatkowo wiele instrumentów zostało zaprojektowanych dla formalnego stosunku pracy z 
organizacją obszaru PHS i właśnie wśród nich były one rozpowszechniane, w związku z czym 
organizacje te były bardziej skłonne do angażowania się w różne dostępne możliwości 
otrzymania pomocy. 
 
Nasi rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady podkreślili, że uzyskanie ogólnego 
poglądu sytuacji przy stale zmieniających się okolicznościach było poważnym wyzwaniem dla 
wszystkich osób związanych z sektorem PHS. 53% respondentów w ankiecie wskazało, że nie 
posiadali oni jednego punktu informacyjnego, w którym mogliby uzyskać poradę (Wykres 7). 
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Najważniejszym źródłem informacji dla organizacji obszaru PHS w trakcie pandemii były 
władze publiczne (49% respondentów) oraz stowarzyszenia dostawców usług PHS (35%). 25% 
gospodarstw domowych będących odbiorcami usług PHS, a w niektórych przypadkach 
również pracodawcami, najpierw konsultowało informacje przekazywanie od władz 
publicznych, ale 64% z nich, a więc większość, wyraźnie wskazało, że ani władze publiczne, ani 
stowarzyszenia dostawców usług PHS, ani związki zawodowe nie służyły im za najważniejsze 
źródło informacji. Pracownicy sektora PHS w pierwszej kolejności głównie zasięgali informacji 
wydawanych przez stowarzyszenia dostawców usług PHS (36%) lub władze publiczne (27%).  
 
Organizacje, gospodarstwa domowe i pracownicy z branży PHS ocenili reakcję władz na 
pandemię głównie słabo (34%) lub przeciętnie (31%) (Wykres 8), a 29% z nich było 
zadowolonych z podjętych przez instytucje publiczne działań. 

 
Wykres 8: Ocena działań władz publicznych wobec pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) wystawiona przez: 
organizacje, gospodarstwa domowe i pracowników z branży PHS (w %) 

 

Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
 
Sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej przy ocenie działań stowarzyszeń z branży PHS 
podczas pandemii: 38,9% ankietowanych uznało je jako dobre, 30,6% za przeciętne, a tylko 
16,7% oceniło je słabo (Wykres 9). 
 
Wykres 9: Ocena działań organizacji z branży PHS wobec pandemii COVID-19 (luty-czerwiec 2020r.) wystawiona 
przez: organizacje, gospodarstwa domowe i pracowników z branży PHS (w %) 

 

Źródło: Ankieta dotycząca COVID-19 w ramach projektu Ad-PHS (2020). 
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Organizacje, gospodarstwa domowe i pracownicy z obszaru PHS podczas 
pandemii COVID-19 we Włoszech 
Z uwagi na to, że większość odpowiedzi z Włoch pochodziło z gospodarstw domowych 
korzystających z usług PHS lub zatrudniających pracowników z tej branży (92%), możliwe jest 
bardziej szczegółowe opisanie skutków pandemii COVID-19 w tej grupie. 47% gospodarstw 
stwierdziło, że zapewniło środki ochrony osobistej swoim pracownikom w pierwszych 
miesiącach kryzysu (luty-czerwiec 2020r.). Co więcej, 37% zwróciło też uwagę na ich 
samopoczucie i komfort, a 36% zaktualizowało standardy i procedury świadczenia usług. 
To pokazuje, że gospodarstwa starały się utrzymać realizację usług. Należy jednak rozważyć, 
że dla niektórych gospodarstw mogło nie być to łatwe, ponieważ 14% z nich doświadczyło 
wysoki, a 29% średni spadek dostępnych dla nich środków finansowych. W związku z tym, 
18% włoskich domostw biorących udział w ankiecie całkowicie anulowało usługi z branży 
PHS, a 16% tylko częściowo. Organizacje, gospodarstwa domowe i pracownicy tej branży 
przyznali, że jeśli chodzi o środki wsparcia dla sektora PHS, mieli oni dostęp do rekomendacji i 
wytycznych (65% ankietowanych), rządowych programów wsparcia (44%) oraz porad 
prawnych w kwestii prawa pracy i przepisów (43%). 45% przyznało jednak, że porady 
dotyczące tego, jak najlepiej skorzystać z programów rządowego wsparcia były dla nich 
niedostępne. Dodatkowo 65% z nich odnotowało braki w zaopatrzeniu w środki ochrony 
osobistej. 
W tej sytuacji 46% wszystkich włoskich ankietowanych oceniło reakcję władz publicznych 
słabo, 20% przeciętnie, a tylko 23% przyznało, że była ona dobra. Ocena wystawiona przez 
stowarzyszenia z branży PHS była bardziej pozytywna, bowiem 34% uczestników ankiety 
wskazało, że była ona dobra, a 22% przeciętna. 
 
 
 

Dostępne środki wsparcia dla branży PHS 
podczas pandemii COVID-19 

 
Podczas pandemii COVID-19 państwa członkowskie UE podjęły bardzo zróżnicowane działania 
dla branży PHS, mimo że przyświecały im te same cele: ustabilizowanie realizacji usług PHS dla 
różnych grup klientów, a także utrzymanie tego sektora jako obszaru tworzącego możliwości 
biznesowe dla wielu różnych dostawców oraz zatrudnienie dla dużej liczby pracowników. Na 
początek niniejszy raport przedstawi szeroki pogląd na główne wyzwania i podejścia w ramach 
systemu opieki społecznej, który pozwala grupom ryzyka i/lub grupom osób zależnych na 
pozostanie we własnych domach. Następnie podane zostaną przykłady środków wsparcia, 
dzięki którym można zapewnić ciągłość działalności biznesowej i zatrudnienia w sektorze PHS. 
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Usługi PHS jako część systemu opieki społecznej 
 
Źródła wtórne (desk research) odnoszące się do realizacji usług PHS w ramach systemów 
opieki społecznej 21 państw członkowskich UE pokazały, że podmioty organizujące, 
świadczące i finansujące te usługi wśród grup ryzyka były świadome konieczności 
podtrzymania owych usług. Środki wsparcia były przeznaczone dla gmin, organizacji obszaru 
PHS oraz pracowników z branży (wzmacniając ich zdolności adaptacyjne) lub odbiorców usług 
(umożliwiając im stawienie czoła konkretnym wyzwaniom powstałym przez pandemię COVID-
19). Poniższe wybrane przykłady przedstawiają różne podejścia zastosowane w konkretnych 
państwach członkowskich UE: 
• W krajach, w których opieka społeczna zapewniana jest przez gminy, rząd centralny podniósł 
limit wydatków gmin związanych z COVID-19 lub przyznał im dodatkowe finansowanie na pokrycie 
nadprogramowych wydatków podczas pandemii (np. w Danii i Estonii). Rząd Hiszpanii ustanowił 
fundusz w wysokości 300 milionów euro, aby pokryć potrzeby związane z pandemią COVID-19 w 
ramach opieki socjalnej. W Bułgarii zakres świadczonych usług w ramach projektu „Opieka i wsparcie 
dla osób dorosłych” (ang. „Patronage care for adults”) finansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny został rozszerzony o dowóz żywności, lekarstw i innych niezbędnych produktów osobom 
starszym, szczególnie tym mieszkającym w odległych regionach; 
• W Niemczech organizacje obszaru PHS, które regularnie świadczyły usługi opieki społecznej 
osobom otrzymującym zasiłek w wysokości 125 EUR ze swojego ubezpieczenia na opiekę, mogły 
zawnioskować o wynagrodzenie za te usługi od owego ubezpieczyciela, nawet jeśli świadczenie usług 
zostało zawieszone; 
• We Francji zdecydowano, że pracownicy świadczący usługi opieki społecznej w domach powinni 
otrzymać premię w wysokości określonej przez lokalne władze. Zobowiązania politycznie nie zostały 
jednak jeszcze zrealizowane dla wszystkich pracowników, ponieważ premia ta znacząco różni się w 
poszczególnych regionach; 
• W Polsce podwyższono zasiłek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami w celu zatrudnienia 
osoby do pomocy, a w Niemczech przedłużono ostateczny termin wydatkowania kwoty zasiłku 
opiekuńczego na usługi opieki społecznej. 
 
Wraz z nadejściem pandemii COVID-19 gminy zauważyły potrzebę zmodyfikowania swoich 
istniejących usług i stworzenia nowego rodzaju usług. Przykładowo, wizyty domowe 
zastąpiono rozmowami telefonicznymi lub spotkaniami online w celu sprawdzenia 
samopoczucia i komfortu klientów oraz zmniejszenia ich poczucia osamotnienia (np. w Danii) 
bądź w celu znalezienia sposobów na zaangażowanie rodzin i społeczności w zmodyfikowane 
formy świadczenia usług (np. we Włoszech). Restrykcje w kontaktach z ludźmi spowodowały, 
że gminy zmieniły swoje kanały komunikacji, jak na przykład Budapeszt, gdzie otworzono 
specjalną linię telefoniczną dla starszych osób bez możliwości dostępu do struktur wsparcia, 
poprzez którą mogli poprosić o pomoc przy gotowaniu, higienie osobistej czy podawaniu 
leków. W Niemczech ubezpieczenie na opiekę wyraziło jasną zgodę na opłatę usług 
alternatywnych (np. zrobienie zakupów czy też rozmowy telefoniczne zamiast bezpośrednich 
usług opieki) świadczonych przez osoby z niższymi kwalifikacjami opiekuńczymi lub 
pomocników z sąsiedztwa. 
 
Owe elastyczne działania i reakcje na wyzwania związane z pandemią COVID-19 miały na celu 
podtrzymanie struktur realizacji usług opieki społecznej w ramach systemu opieki społecznej. 
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W większości krajów jednak, z uwagi na szeroko zakrojone restrykcje, usługi opieki domowej 
inne niż istotne zostały przełożone na inny termin, szczególnie dla osób, które mogły polegać 
na własnych sieciach społecznych. Na Malcie z kolei, terapia zajęciowa, usługi socjalne oraz 
usługi świadczone w najbliższym sąsiedztwie dla osób o różnym stopniu sprawności były 
oferowane jedynie w przypadkach, kiedy zostały uznane za pilne i niezbędne. W dużej mierze 
wynikało to z niedostępności środków ochrony osobistej, ponieważ w większości państw 
potrzeby szpitali lub domów opieki były priorytetowe. W Słowenii na przykład, Krajowa Rada 
Organizacji Osób Niepełnosprawnych wyraźnie zażądała od władz, by osoby z 
niepełnosprawnościami z grupy ryzyka zostały włączone do grup, które należy priorytetowo 
zaopatrzyć w środki ochrony osobistej, podkreślając fakt, że usługi opieki społecznej są 
zależne od takiego wyposażenia. 
 
Co więcej, ustalone procedury świadczenia usług zostały zmienione, aby chronić pracowników 
sektora PHS: w Holandii utworzono specjalne „korona zespoły”, opiekujące się jedynie 
osobami chorymi na COVID-19; na Słowacji czas pracy został skrócony lub zmieniono godziny 
przerw, aby zminimalizować kontakt osobisty między pracownikami. 
 
W krajach z bardzo rygorystycznymi zasadami przymusowego zamknięcia (ang. lockdown), 
personel branży PHS został uznany za niezbędną siłę roboczą i otrzymał pozwolenie na 
poszerzoną mobilność. W Hiszpanii art. 7 Królewskiego Dekretu 463/2020 przyznał tym 
pracownikom konieczną mobilność i prawo do wejścia do domów swoich klientów. We 
Włoszech pracownicy z sektora PHS mogli nadal pracować, mimo że rząd zasugerował 
zawieszenie ich działalności, chyba że wystąpiłyby nadzwyczajne okoliczności, sprawiające, że 
ich usługi byłyby konieczne. Wywołało to jednak wątpliwości co do tego, na jakich warunkach 
usługi bez możliwości zrealizowania zostałyby opłacone. Było to zależne od ogólnych zasad 
zwolnienia chorobowego, które zostały zmienione w kilku krajach (np. w Danii i Estonii) i w 
większości przypadków oferowały lepszy dostęp do zasiłku chorobowego. We Włoszech 
pracownicy domowi, którzy zarazili się wirusem COVID-19 byli upoważnieni do zasiłku z uwagi 
na izolację w domu lub hospitalizację wypłacanego przez fundusz zdrowotny Casacolf. W 
Luksemburgu świadczenie usług PHS w prywatnych gospodarstwach domowych było 
konkretnie uregulowane, bowiem personel mógł odmówić realizacji zadań tylko w przypadku 
posiadania zaświadczenia lekarskiego. Jedynie w sytuacjach, gdy członek rodziny był zarażony 
wirusem COVID-19 byli oni zwolnieni z pracy i uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za 
anulowane usługi. 
 
Pracownicy zamieszkali w domu podopiecznego stanowili szczególny przypadek w sektorze 
usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych, jako że byli oni w dużym stopniu 
uzależnieni od restrykcji nałożonych na międzynarodową mobilność. W Austrii, gdzie 
większość opiekunów zamieszkałych w domu klienta pochodzi z Rumunii, Bułgarii i 
Chorwacji, rząd centralny zarządził jednorazową nieopodatkowaną premię w wysokości 500 
euro dla tych pracowników, którzy przedłużyli swój okres pracy co najmniej o cztery 
tygodnie. Co więcej, zorganizowano opiekunom specjalne pociągi i samoloty w celu obejścia 
ogólnych restrykcji w podróżach. Podczas pandemii COVID-19 warunki opiekunów 
zamieszkałych z podopiecznymi (zarówno formalne, jak i nieformalne) uległy pogorszeniu, z 
uwagi na to, że członkowie rodziny ograniczyli wizyty w domach osób starszych. Dodatkowo 
opiekuni mieszkający z klientami i będący migrantami byli słabiej chronieni przed 
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zwolnieniami (np. w Polsce) oraz arbitralnymi redukcjami wynagrodzeń. W Holandii związek 
zawodowy FNV reprezentował ich podczas sporów pracowniczych i zaproponował 
ustanowienie funduszu nadzwyczajnego pozwalającego na przekazywanie środków osobom, 
które utraciły zarobki. We Włoszech między departamentalne rozporządzenie wydane w 
maju 2020 roku przyznało immunitet pracodawcom, którzy zarejestrowali swoich 
niezgłoszonych wcześniej pracowników domowych oraz pracownikom, którzy podjęli pracę 
we Włoszech przed 31 października 2019 roku, wydając im czasowe pozwolenia na pobyt. 
 
Modyfikacje instrumentów sektora PHS jako sposób na podtrzymanie 
realizacji tych usług 
 
W państwach, w których istnieją instrumenty wspierające realizację usług PHS oraz 
korzystanie z nich, zmodyfikowano je dla zapewnienia ciągłości działalności oraz zatrudnienia 
w sektorze. Zostały one albo zaprojektowane dla zwiększenia popytu na usługi PHS albo, 
częściej, stworzone dla złagodzenia skutków malejącego popytu na nie.4 
•   Od strony popytu: 

- W Luksemburgu maksymalne ryczałtowe odliczenie podatkowe za zatrudnienie pracowników 
domowych zostało czasowo zwiększone z 5400 EUR do 6750 EUR; 

- We Włoszech osoby posiadające dzieci poniżej 12 roku życia, które nie skorzystały z 15-
dniowego płatnego urlopu otrzymały kupon na kwotę 600 EUR na usługi opieki nad 
dzieckiem; 

- W Belgii ważność kuponów na usługi, głównego instrumentu wsparcia finansowego dla 
zwiększenia popytu na usługi PHS została przedłużona o trzy miesiące; 

- W Brukseli regionalna dotacja na kupony na usługi została zwiększona o 2 EUR za godzinę, z 
14,60 EUR do 16,60 EUR między 18 marca a 30 czerwca 2020 roku. Ta dodatkowa kwota 
miała na celu pokrycie kosztów dodatkowych środków ochrony osobistej; 

 
• Od strony podaży: 

- W regionie Brukseli wprowadzono odszkodowanie w wysokości 2,5 euro brutto za godzinę za 
czasowe bezrobocie. Miało ono w 95% zapewnić regularne zarobki w formie dochodów 
zastępczych pracownikom, którzy w poprzedzających 14 miesiącach pracowali co najmniej 
godzinę w regionie Brukseli dla obecnego pracodawcy. Rząd Walonii przekazał dodatkowe 
8,6 miliona euro, aby zagwarantować pełne wynagrodzenia dla kolejnych 40 000 
pracowników z branży PHS; 

- W Hiszpanii, pracownicy domowi otrzymali zapłatę w wysokości 70% ich zarobków pod 
warunkiem, że udowodnili utratę pracy lub zawieszenie działalności. Od marca do września 
2020 roku hiszpański rząd przyznał ponad 23 000 takich zapomóg pracownikom domowym; 

- We Włoszech pracownicy domowi, którzy nie mieszkali u pracodawcy, a ich umowy o pracę 
w sumie zawarte były na ponad dziesięć godzin tygodniowo otrzymali zasiłek w wysokości 
500 EUR w kwietniu oraz maju 2020 roku. 

W większości krajów były dostępne kredyty dla firm, ulgi podatkowe lub generalne programy 
wsparcia dla przedsiębiorstw (np. francuski Fundusz Solidarności dla organizacji o obrotach 

 
4 Dla celów ukazania wachlarza metod przyjętych przez Państwa Członkowskie UE możliwe jest przestawienie jedynie 
wybranych środków w niniejszym raporcie. 
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nieprzekraczających 1 milion euro, które wykazały ponad 50% utraty dochodów). Mimo że 
programy wsparcia były różnorodne i dostępne również dla mikro firm lub freelancerów, 
większość z nich nie była zaprojektowana dla sektora PHS i nie uwzględniała na przykład 
specyfiki tej branży. Niemiecki program wsparcia kryzysowego mógł przykładowo być 
wykorzystany do pokrycia kosztów operacyjnych (np. wynajmu biur), ale nie personelu. 
Organizacje obszaru PHS zgłosiły jednak, że z uwagi na to, że świadczenie usług ma miejsce 
w prywatnych domach, większość z ich kosztów jest związana właśnie z personelem. W 
Austrii samozatrudnieni opiekuni zamieszkali w domu podopiecznego mogli skorzystać z 
zapomogi kryzysowej w wysokości 2000 EUR. Z uwagi jednak na to, że wielu z nich jest 
zameldowanych w swoich krajach pochodzenia i nie posiada austriackiego konta 
bankowego, nie kwalifikowali się oni na otrzymanie tego świadczenia. 
 
 
 

Zalecenia dotyczące polityki dla wspierana 
rozwoju sektora PHS 

 
Pandemia COVID-19 stanowiła poważne wyzwanie dla branży PHS: uwidoczniła pilną 
potrzebę działań politycznych wzmacniających jej odporność na zmieniające się okoliczności. 
Dotyczy to szczególnie usług opieki świadczonych w ramach systemu opieki 
długoterminowej. Zależność wielu odbiorców usług PHS od niezawodnej realizacji tych usług 
pokazała, że istnieje potrzeba uznania znaczenia sektora PHS i jednoznacznego poruszenia 
zagadnień dalszego rozwoju tej branży poprzez obecne lub planowane reformy opieki 
długoterminowej. Należy rozwiązać kwestie dotyczące finansowania i grup beneficjentów 
usług PHS, a także profili umiejętności pracowników sektora i ich warunków pracy. 

Zanalizowane podejścia w realizacji usług PHS podczas pandemii COVID-19 ujawniły 
następujące wyzwania, którymi należy się zająć w poszczególnych państwach członkowskich 
UE w ramach szerszego finansowania i obowiązków sektora PHS: 
• Organizacja usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych: należy znaleźć sposoby na 
reorganizację usług PHS w systemie opieki społecznej, aby można było w nie bardziej zaangażować 
rodziny lub lokalne społeczności. Z uwagi na to, że wiąże się to z sytuacją o szczególnie pilnym i/lub 
złożonym charakterze, w tym z wieloma uczestnikami, utworzenie cyfrowych platform dla świadczenia 
usług będzie niewystarczające. Należy raczej rozważyć, jak połączyć różne opcje i zreorganizować 
przepływy informacji. Dodatkowo relacje pomiędzy różnymi podmiotami i ich obowiązkami muszą 
zostać na nowo określone; 
• Popyt na usługi PHS: w wyniku zawieszenia usług na dłuższy czas, szczególnie usług opieki 
społecznej dla osób w grupie ryzyka, potrzeba na te usługi się skumulowała. Z uwagi jednak na to, że 
możliwości finansowe klientów w wielu przypadkach się zmniejszyły, ta potrzeba usług PHS nie zmieni 
się w popyt na usługi PHS bez ukierunkowanych instrumentów wsparcia. Kwestia ta ma szczególne 
znaczenie, ponieważ pandemia COVID-19 zaostrzyła wcześniejsze braki w obrębie świadczenia usług 
PHS i ich finansowania. Co więcej, instrumenty wspierające popyt na usługi PHS muszą zostać 
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zaktualizowane i poszerzone, aby można było uniknąć przedłużania pracy niezgłoszonej w sektorze 
PHS w sytuacji, gdy formalne usługi nie są przystępne cenowo lub łatwo dostępne; 
• Warunki pracy dla pracowników: w wielu krajach powszechne występowanie pracy 
niezgłoszonej w branży PHS oznaczało, że większość pracowników nie miała dostępu do rządowych 
instrumentów wsparcia, co pogarszało ich warunki pracy i sytuację finansową. Podczas pierwszej fazy 
pandemii COVID-19 zarejestrowani pracownicy również doświadczyli skrajnie wysokich poziomów 
początkowej niepewności co do świadczenia swoich usług, zmieniających się warunków ich 
świadczenia oraz obawy o bezpieczeństwo pracy zarówno względem siebie, jak i swoich klientów. 
Zainteresowane strony z różnych państw członkowskich UE stwierdziły, że wzięło się to z ogólnego 
postrzegania sektora PHS i jego drugorzędnej pozycji w stosunku do opieki medycznej i opieki 
długoterminowej. To pokazuje, że należy koniecznie uznać sektor PHS za równie ważny, bowiem jest 
on niezbędnym filarem wsparcia w większych systemach opieki medycznej i opieki długoterminowej. 
 
Pomimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, sektor usług osobistych i usług 
dla gospodarstw domowych wykazał się wytrzymałością dzięki podjętym działaniom 
kryzysowym. Zainteresowane strony z branży PHS odznaczyły się zaangażowaniem, 
kreatywnością i zdolnościami osiągania postępów w trakcie pokonywania wielu wyzwań, 
przez co udowodniły, że sektor PHS posiada właściwy dla siebie potencjał innowacyjny. Z 
tego względu jest to odpowiedni moment na wykorzystanie owego impulsu do wsparcia 
łatwo dostępnych i przystępnych cenowo usług osobistych i usług dla gospodarstw 
domowych. 
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