
 

 

 

 

 

 

 
 

Streszczenie 
Raportu z projektu Ad-PHS 

 

Wprowadzenie: Usługi osobiste i usługi dla gospodarstw domowych w Europie 
Obecnie w obszarze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych (Personal and Household 
Services, PHS) w Europie pracuje 6.3 milionów osób, co stanowi około 3.4% całego zatrudnienia w UE. 
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 oraz zmieniających się 
oczekiwań w stosunku do opieki i świadczenia usług wsparcia. 
Co więcej, 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. 

 
 
Cele projektu Ad-PHS 
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 członkowskich. Wiązało się to 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 tego projektu było 
zrozumienie tego, w jaki sposób obszar PHS funkcjonuje w różnych 
kontekstach, jakie stoją przed nim wyzwania i wykorzystanie tych 
informacji do rozwoju ram odniesienia, które wspomagałyby 
wszystkie państwa członkowskie UE w rozwoju własnych polityk dla 
obszaru PHS. 

 

Projekt Ad-PHS miał 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. Podkreśla on 
znaczenie obszaru PHS dla Unii 
Europejskiej i proponuje kierunki 
działań dla analizy tego sektora 
na poziomie krajowym. 

Ten projekt jest finansowany 
przez Unię Europejską 
(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

Niniejszy dokument przedstawia poglądy jedynie 
jego autorów, a Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialno ści za jakiekolwiek możliwe użycie 
zawartych w nim informacji. 
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Ściślej mówiąc, cele określane są poprzez przygotowanie informacji ogólnych oraz zainicjowanie 
warsztatów tematycznych w każdym kraju, jak i zbieranie oraz analizowanie danych, a także określanie 
przy kładów dobrych praktyk. Przewiduje się również stworzenie propozycji dla rozwoju sektora PHS w 
różnych warunkach (zalecenia dla struktur dialogu społecznego, systemów kuponów socjalnych, 
profesjonalizacji, praw i obowiązków zainteresowanych stron, platform i sieci online, spółdzielni 
pracowników); a także zainicjowanie ogólnoeuropejskiego dialogu, szczególnie poprzez końcową 
konferencję. 

 
 
Centralna rola i znaczenie sektora PHS 
Komisja Europejska 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.”1 
 

Jeśli chodzi o ten sektor, państwa członkowskie posiadają obecnie zróżnicowany stopień profesjonalizacji 
i formalizacji. Duża zależność od łańcuchów migracyjnych, 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 (Zielona Księga w 
sprawie starzenia się, Gwarancja dla dzieci, Strategia na rzecz równości płci 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 
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. 

 
 
Usługi opiekuńcze i nieopiekuńcze 
Kategoryzacja usług powinna być stworzona i dostępna, aby móc szczegółowo omówić obecną sytuację 
sektora PHS w Europie oraz spełnić ogólne cele projektu. Dwie podstawowe kategorie czynności w obrębie 
PHS stanowi więc praca opiekuńcza oraz nieopiekuńcza, zwana też reprodukcyjną. Praca opiekuńcza 
zapewniana jest osobie w domu przez zewnętrznego opiekuna oraz centra opieki. Praca ta wspomaga 
fizyczne samopoczucie osoby oraz oferuje jej dostęp do praw człowieka i uczestnictwa w życiu społecznym 
(w tym przypadku mającym miejsce w domu). Czynności nieopiekuńcze są zazwyczaj skoncentrowane na 
przedmiotach, pomagają w utrzymaniu lub przygotowywaniu przestrzeni lub przedmiotu bezpośrednio 
związanego z domem. 

 

 
1 Komisja Europejska (2012): Dokument roboczy służb Komisji dotyczący wykorzystania potencjału zatrudnienia w sektorze usług 
osobistych i usług dla gopodarstw domowych, towarzyszący dokumentowi: „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Zmierzając ku odnowie gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu”, str. 4. 
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Stosunek pracy i zaangażowane strony 
Definicja i interpretacja usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych wymaga jednoznacznego 
zrozumienia relacji między odbiorcą usług (osobą lub gospodarstwem domowym zlecającym na zewnątrz 
czynności obszaru PHS); pracownikiem (osobą zatrudnioną i wynagradzaną za świadczenie usług w 
obrębie PHS); pracodawcą (dostawcą usług lub samym odbiorcą) oraz rządem (centralny szczebel, który 
usta-la zasady gry oferując finansowanie, tworząc i wdrażając standardy prawne, opracowując 
instrumenty, regulując umowy i dokonując inspekcji). 

 
 
Zróżnicowane modele organizacji pracy 
Organizacja pracy między podmiotami sektora PHS przybiera różne formy. Jedną z nich jest zatrudnienie 
bezpośrednie (Francja jest jednym z krajów, w którym ten model jest dominujący) charakteryzujące się 
tym, że końcowy odbiorca jest uprawniony do działania jako pracodawca pracownika obszaru PHS. 
Czasami końcowy odbiorca zleca pośrednikowi/agencji zarządzanie relacją między nim a pracownikiem. 
Kolejną formą organizacji pracy w sektorze PHS jest skorzystanie z dostawcy usług. Te modele stanowią 
obecnie większość form organizacji pracy w obszarze PHS w Unii Europejskiej (Belgia posiada silne 
rozwinięty i publicznie wspierany system dostawców usług, w którym standardy zatrudnienia są określane 
przez układ zbiorowy pracy, a firmy są odpowiedzialne za zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami; 
podobnie do Finlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii i innych krajów). Jeden z nowszych wariantów pracy przez 
pośredników wiąże się z rozwojem platform online, na przykład w Austrii, Niemczech, Danii i Irlandii. 
Często jednak takie oferty usługowe pochodzą od prywatnych firm nastawionych na zysk, które działają 
na pograniczu prawa i nie zawsze są częścią oficjalnie przyjętego systemu usług. Organizacja zatrudnienia 
przez pośrednika może uwzględniać osoby samozatrudnione, najczęściej w obszarze usług 
nieopiekuńczych (np. w Szwecji). W przypadku samozatrudnionych dostawców usług, „agencja” składa się 
w całości z pracownika/właściciela firmy w sektorze PHS, który 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). 

 

 
Wyzwania w formalizowaniu sektora PHS 
Jak dotąd w wielu krajach obszar usług PHS nie jest brany pod uwagę z politycznego punktu widzenia lub 
jest tylko częściowo regulowany, co odzwierciedla wciąż powszechne strukturalne lekceważenie znaczenia 
tego sektora. Z drugiej strony, projekt Ad-PHS proponuje położyć większy nacisk na ogromny wkład tych 
usług we wszystkie społeczne aspekty społeczeństwa, co czyni sektor PHS nadrzędnym przykładem 
inwestycji społecznych. Jednym z największych wyzwań obszaru PHS jest jego tendencja do uciekania się 
do nierejestrowanych stosunków pracy (której sprzyjają np. określone struktury rynku pracy, koszt 

formalnego zatrudnienia, polityka oraz reżimy migracyjne). 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. 
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Ocena instrumentów wspierających rozwój obszaru PHS 

Obszar PHS cierpi na brak przejrzystości usług (w zakresie, w jakim cel i cechy instrumentu mają być jasne 
i zrozumiałe dla wszystkich stron); dostępności usług (wszyscy końcowi odbiorcy usług i pracownicy mają 
możliwość korzystania z instrumentu); 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 
oraz zarządzanie jakością. Raport z projektu odnosi się do wielu sposobów na stawienie czoła tym wyzwaniom. 

 
Mechanizmy w ramach instrumentów sektora PHS 
Obejmują one 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. 
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; przy czym 
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. Ponadto, 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. 

 
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. Zgromadzenie wyczerpujących informacji na 
temat sektora PHS we wszystkich państwach członkowskich UE 
uczestniczących w projekcie stanowiło jednak wyzwanie. Mimo 
wszystko, ze względu na oczywistą konieczność uregulowania obszaru 
PHS oraz duże zainteresowanie wdrożeniem instrumentów 
umożliwiających jego rozwój, nie można zaprzestać dalszego 
pogłębiania wiedzy w tym zakresie. 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. 
Uważamy za konieczne podkreślić, że pomimo znaczącego wkładu dla naszego społeczeństwa, sektor PHS 
jest wciąż niewystarczająco uznawany i wspierany przez instytucje europejskie oraz krajowe organy 
publiczne. To niedoreprezentowanie może mieć wpływ zarówno na pracowników jak i końcowych 
odbiorców sektora usług PHS. 
 
Niemniej jednak, zauważyliśmy pewną kompatybilność na poziomie polityk i programów UE – 
najważniejsze z nich są wypisane poniżej. 

Aby poznać więcej rekomendacji, 
przeczytaj memorandum 
projektu Ad- PHS z maja 2019 
roku pod tytułem „Rozwój usług 
osobistych i usług dla 
gospodarstw domowych – dzisiaj 
potrzeba, jutro konieczność” dla 
nowej Komisji Europejskiej i 
Parlamentu. 
Dokument jest dostępny tutaj. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf


5 

Ten projekt jest finansowany 

przez Unię Europejską  

(Ad- PHS - VS/2018/0344) 

 

 

 
Kompatybilność programowa 
 

• 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. 

• Europejski filar praw socjalnych wdrożony przez europejskich przywódców jest silnie 
skoncentrowany na równych szansach i dostępie do pracy dla wszystkich, a także na wspieraniu 
mobilności zawodowej i rekonwersji gospodarczej. W związku z tym, przyszły Plan działania 
powinien brać pod uwagę środki mające na celu zwiększenie przystępności cenowej i dostępu do 
usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych, a także polepszenie warunków pracy w 
sektorze. 

• Najnowsza Strategia Komisji na rzecz równości płci 2020-2025 wyznacza kluczowe działania na 
kolejne pięć lat oraz stawia za cel silniejsze uwzględnienie perspektywy genderowej we wszystkich 
politykach i istotnych inicjatywach UE. 

• 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, 
ważnymi 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. Dodatkowo w 2021 roku 
Europejska Platforma zajmująca się problemem niezgłoszonej pracy ma być zintegrowana z 
Europejskim Urzędem ds. Pracy. 

• 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.  


