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Usługi osobiste i usługi dla gospodarstw domowych (ang. Personal and Household Services, PHS) to sektory wymagające 
wysokiego nakładu pracy. Praca domowa i opieka w domu są jednymi z najszybciej rozwijających się zawodów w 
dzisiejszej gospodarce usług. Według najnowszych szacunków do 2025 roku zostanie utworzonych dodatkowych 2,8 
miliona stanowisk dla pracowników z branży usług osobistych.1 Według oficjalnych danych szacuje się, że w Europie w 
2020 roku liczba legalnie zatrudnionych pracowników świadczących usługi osobiste i domowe wynosiła 6,3 miliona.2 
Szacuje się również, że w Europie pracę tę wykonuje milion pracowników (często migrantów) o nieudokumentowanym 
statusie.3 Należy zauważyć, że pracownicy o nieudokumentowanym statusie to nie to samo, co pracownicy niezgłoszeni 
do oficjalnego zatrudnienia – często jednak te kategorie się ze sobą pokrywają. 

Pracownik o nieudokumentowanym statusie nie posiada odpowiednich dokumentów wymaganych przez prawo, aby 
wykonywać daną pracę. Z drugiej strony, pracownik niezgłoszony do oficjalnego zatrudnienia to ktoś, kto pracuje poza 
ustanowionymi ramami prawnymi (i często nie płaci podatków). Główną różnicą jest to, że pracownicy niezgłoszeni 
mogą posiadać zezwolenie na pracę na terenie UE. Pokrywanie się obu zjawisk ma miejsce wtedy, gdy pracownicy o 
nieudokumentowanym statusie wykonują niezgłoszoną pracę, a na szczeblu krajowym jest praktycznie niemożliwe 
namierzyć lub oszacować liczbę takich osób. Obie kategorie pracowników są narażone na szczególne trudności i 
doświadczają większej dyskryminacji. 

Mimo że sektor PHS pozwala na wyższy udział obywateli w innych obszarach gospodarki dzięki temu, że rodziny mają 
więcej czasu na inne aktywności, nadal jest on niedoceniany. W wielu krajach stanowiska te charakteryzują się brakiem 
lub niskim poziomem ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego, co ostatecznie skutkuje nierównowagą sił między 
pracownikami sektora PHS a ich pracodawcami. Ta nierównowaga sił powstaje głównie z uwagi na to, że domy ludzi stają 
się miejscem pracy, co naraża pracowników na podwyższone ryzyko, dyskryminację i podatność na szczególne trudności 
z tym związane. Założenia kulturowe, zgodnie z którymi sektor PHS jest niewykwalifikowany i nie jest postrzegany jako 
zawód prowadzą do tego, że niektórzy pracodawcy nie postrzegają siebie jako pracodawców i w związku z tym nie 
widzą potrzeby przyjęcia formalnej roli pracodawcy. Nie biorą oni pod uwagę warunków pracy ani nie poczuwają się 
odpowiedzialni za organizację środowiska pracy w bardziej uporządkowany sposób. To, że wielu pracodawców może 
jednocześnie być osobami znajdującymi się w sytuacjach narażonych na szczególne trudności (przede wszystkim w 
przypadku opieki domowej) również prowadzi do nadużyć przeciwko pracodawcom.4 Przykładowo, jeśli pracodawca jest 
osobą z niepełnosprawnością, jest on narażony na wyższe ryzyko wystąpienia wobec niego nadużyć. 

Obecnie istnieje zbyt wiele systemów, które odstępują od normalnych warunków pracy (jak na przykład mini-jobs w 
Niemczech, specjalny system dla pracowników domowych w Hiszpanii lub usługi świadczone w gospodarstwie domowym 
w Holandii – patrz krajowe raporty).  Systemy te istnieją głównie po to, by obniżać koszty (mniej składek na ubezpieczenie 
społeczne jest powiązanych z mniejszą ilością praw). 

W niektórych państwach europejskich, pewnie rodzaje pracy domowej i opieki w domu nadal nie są uznawane za „pracę”, 
a co za tym idzie, nie są zgłaszane i nie posiadają oficjalnego statusu. Jak dotąd tylko siedem państw członkowskich UE 
(Belgia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia i Szwecja) ratyfikowało Konwencję Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) nr 189. Z tego względu uważamy, że ratyfikacja owej konwencji jest niezbędnym pierwszym krokiem do 
wykonania. Niemniej jednak zaniedbaniem byłoby założenie, że ratyfikacja ta automatycznie polepszyłaby prawa 
pracowników sektora PHS; wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia we wszystkich krajach. Wielu pracowników z branży 
nadal nie posiada tych samych praw co inni pracownicy i często pracuje w szarej strefie. Wyniki ankiety, w której wzięło 
udział 400 kobiet będących migrantkami i wykonujących pracę domową w Czechach wskazały, że 53% z nich nie posiadało 
umowy o pracę.5 W głównej mierze to właśnie kobiety imigrantki pracują w tych zawodach, często bez świadczenia 
chorobowego, emerytury, urlopu czy innych standardowych świadczeń. W Irlandii ankieta badająca 500 pracowników 
będących migrantami o nieudokumentowanym statusie wykazała, że 30% z nich było zatrudnionych w prywatnych 
domach jako pracownicy domowi, w większości opiekujący się osobami starszymi.6 

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_the_
trends_for_the_future____2_

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Association for Integration and Migration): Praca domowa – pomijana i niedoceniana, https://picum.org/
worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Patrz: Ośrodek praw migrantów w Irlandii: Irlandia jest domem. Analiza obecnej sytuacji migrantów o nieudokumentowanym statusie w Irlandii, 
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Te warunki pracy przemawiają za tym, by dążyć do lepszego zrozumienia praw i obowiązków pracodawców, pracowników 
i innych zainteresowanych stron, w tym końcowych odbiorców usług jak na przykład osób starszych, dzieci i osób z 
niepełnosprawnościami. 

Zainteresowanymi stronami w obszarze PHS są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, ale należy uwzględnić też odbiorcę 
usług, którego określa się też klientem końcowym. Klient końcowy może, ale nie musi jednocześnie być pracodawcą. Gdy 
klient końcowy jest też pracodawcą, trzeba mieć na uwadze pewien stopień ostrożności, ponieważ osoba ta może również 
należeć do grupy narażonej na szczególne trudności. 

Zgodnie z wytycznymi Eurodiaconii w sprawie usług opieki domowej, „kluczowe jest, by władze publiczne zapewniały 
ochronę odbiorcom usług przed dostawcami usług opieki domowej niskiej jakości oraz zaopatrywały odbiorców i/lub ich 
rodziny w konieczne narzędzia dla wykonywania swoich praw”.7 Z uwagi na to, że obecnie stawia się coraz większy nacisk 
na „usługi skoncentrowane na osobie”, należy przy nich uwzględniać prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, 
a także klientów końcowych. Opieka skoncentrowana na osobie daje klientowi końcowemu większą autonomię oraz 
przyznaje mu bardziej aktywną rolę i większą kontrolę w relacji z opiekunem. 

Aby można było świadczyć usługi opieki skoncentrowanej na osobie, potrzebne są szkolenia na odpowiednim poziomie, a 
także zwiększona świadomość wszystkich zainteresowanych stron. Ten obowiązek nie może spaść tylko na jedną ze stron; 
wszyscy razem muszą wspólnie stworzyć właściwe środowisko dla wdrożenia takiej opieki. Przykładowo możemy odnieść 
się do art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, który stanowi, że osoby niepełnosprawne będą miały 
prawo „do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi osobami” i który wymaga, 
by państwo zapewniło im dostęp  do „szerokiego zakresu usług wspierających świadczonych w domu lub w placówkach 
zapewniających zakwaterowanie oraz do innych usług wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do 
pomocy osobistej niezbędnej do życia i włączenia w społeczność oraz zapobiegającej izolacji i segregacji społecznej”. 

Jeśli chodzi o odbiorców usług opieki długoterminowej, Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych przyjęte przez 
Zgromadzenie Ogólne rezolucją 46/91 z dnia 16 grudnia 1991 roku stanowią, że „osoby starsze powinny mieć możliwość 
życia w warunkach, które zapewniają bezpieczeństwo i które można dostosować do indywidualnych preferencji i 
zmiennego poziomu psychofizycznej sprawności” oraz że „osoby starsze powinny mieć możliwość zamieszkiwania w 
domu tak długo, jak jest to możliwe”.8 Powszechnie przyjmuje się, że proces starzenia często wiąże się z  długofalowym 
obniżeniem sprawności, a to oznacza, że Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych dotyczą też osób starszych z 
potrzebami wsparcia.9 Możemy wpływać na owe pozostałe istniejące ramy prawne, aby ulepszać sektor PHS.   

Powinniśmy jednak skupić się na egzekwowaniu artykułu 3.2 Konwencji MOP nr 189, który stanowi, że istnieją cztery 
obszary podstawowych praw pracowników domowych w pracy dotyczących: „a) swobody zrzeszania się i skutecznego 
uznania prawa do rokowań zbiorowych, b) eliminacji wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej, c) skutecznej 
likwidacji pracy dzieci, oraz d) likwidacji dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu”. Co więcej, państwa 
członkowskie powinny ustalić i wdrożyć najniższy wiek dopuszczenia do zatrudnienia w sektorze pracy domowej, który 
będzie zgodny z Konwencjami MOP nr 138 i 182. 

W krajach, w których dokonano ratyfikacji tej konwencji, należy kontrolować jej realizację i zapewnić przestrzeganie 
jej zasad. Na szczeblu europejskim Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał niedawno opinię dotyczącą 
opiekunów zamieszkałych w domu podopiecznego, która stanowi, że: „zatrudnionych opiekunów zamieszkujących w 
domu podopiecznego nie należy wyłączać z zakresu odpowiednich przepisów UE i państw członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia, obejmujących m.in. właściwe wynagrodzenie, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo, zabezpieczenie społeczne 
oraz prawo wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych”.10 To tylko kilka przykładów aktualnych ram prawnych, w 
których obowiązki zostały ustalone. Należy przeprowadzić pełniejszy przegląd sytuacji, który przedstawiałby wszystkie 
istniejące ramy prawne. Powinien on też uwzględnić wpływ tych przepisów na rzeczywistość oraz to, czy są one skutecznie 
wdrożone w kontekście lokalnym.  

7https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx 
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Umowy o pracę istnieją w wielu różnych kontekstach, ale należy podkreślić, że tam, gdzie nie ma dialogu społecznego i 
negocjacji zbiorowych, niektóre kraje i organizacje stworzyły modele umowy o pracę na użytek rodzin chcących zatrudnić 
pracownika. Pracownicy mają prawo do umowy o pracę, w której znajdą się, między innymi, odniesienia do odpowiednich 
przepisów, przejrzystych i przewidywalnych godzin oraz warunków pracy. Istnieją również zalecenia i strony internetowe, 
które mają na celu wspierać pracodawców i pracowników negocjujących nową umowę. W przypadku braku negocjacji 
zbiorowych pojedynczy pracownicy są na słabszej pozycji i często nie mają siły przebicia do wynegocjowania lepszych 
warunków pracy. Kobiety, migranci, osoby o innym kolorze skóry niż biały oraz osoby posługujące się innym językiem 
niż ten dominujący w miejscu pracy są na zdecydowanie gorszej pozycji, jeśli chodzi o umowy o pracę. Podobne sytuacje 
stwarzają idealne warunki do wyzysku pracownika. 

Zgodnie z Caritas Europa, „opiekuni zamieszkali w domu podopiecznego muszą mieć te same prawa pracownicze jak 
inni pracownicy w kraju docelowym”.11 W związku z tym zastosowanie powinny mieć przepisy kraju, w którym osoba 
wykonuje pracę. Zastosowanie się do tego wymusi na państwach członkowskich UE współpracę między sobą. Aby 
zapewnić ochronę tych podstawowych praw pracowniczych, konieczne jest, by państwa członkowskie UE „nie wiązały 
pozwoleń na pracę z jedną konkretną pracą czy pracodawcą, ale umożliwiały zmianę rodzaju pozwolenia i statusu 
w danym państwie”.12 Konwencja MOP nr 189 w artykułach 16-18 stanowi o skutecznym dostępie do sądów i innych 
mechanizmów rozstrzygania sporów. W wielu przypadkach konieczne będzie, by aktualnie pracujące w tym sektorze 
osoby uregulowały swój status. Zaleca się, by państwa członkowskie stworzyły „firewall”, czyli wyraźne rozgraniczenie 
między organami administracji pracy i organami ds. imigracji. Ponadto państwa członkowskie powinny zagwarantować 
skuteczne i łatwo dostępne mechanizmy zgodności oraz wdrożyć przepisy w kwestiach inspekcji pracy, egzekwowania 
prawa i sankcji.

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Istnieje wiele różnych modeli lub sposobów organizacji zatrudnienia, w tym przez organizacje non-profit, organizacje 
pozarządowe czy publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa. Z jednej strony mamy do czynienia z bezpośrednim 
zatrudnieniem, z drugiej zaś istnieją też pośrednicy lub dostawcy usług. W innych przypadkach pracownicy sektora PHS 
działają jako osoby samozatrudnione.13 Istnieją również systemy kuponów na usługi wdrożone przez rząd oraz agencje 
zatrudnienia, które bezpośrednio przymują pracowników do pracy. Zgodnie z Konwencją MOP nr 189, art. 15: 

• pracodawcy mają obowiązek chronić pracowników domowych przed nieuczciwymi praktykami podczas 
zatrudniania;

• opłaty pobierane przez prywatne agencje zatrudnienia nie będą potrącane z wynagrodzenia pracowników 
domowych.

Zgodnie z Caritas Europa, „aby proces rekrutacji zakończył się pomyślnie z perspektywy wszystkich zainteresowanych 
stron, międzynarodowa rekrutacja/wymiana pracowników musi być uczciwa, ludzka, charakteryzować się poszanowaniem 
praw człowieka i być odpowiedzialnie zaprojektowana”.14

Warto też pamiętać, że wszyscy pracodawcy z sektora usług opieki domowej powinni upewnić się, że: 

„zapewniani pracownicy pielęgnacyjni i opiekuńczy otrzymują na miejscu pomoc w postaci pytań technicznych i 
osobistych, a do ich dyspozycji jest osoba kontaktowa, która mówi w wybranym przez nich języku. Doświadczenie bycia 
pozostawionym samemu z niedającymi się przewidzieć zagrożeniami w gospodarstwie domowym jednej osoby, która 
wymaga długoterminowej opieki, bądź też braku możliwości skontaktowania się z członkiem rodziny w poważnych 
sytuacjach decyzyjnych to jedno ze szczególnych obciążeń pracowników stałej opieki, któremu należy zapobiegać, 
planując zatrudnienie”.15 

Powyższe dotyczy wszystkich pracodawców sektora PHS i musi być częścią ich najlepszych praktyk. 

13 Definicje różnych modeli zatrudnienia zawarte są w raporcie o stanie prac Ad-PHS.

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf - odnosi się to do agencji pośrednic-
twa pracy, jednak konsorcjum Ad-PHS uważa, że dotyczy wszystkich podmiotów.
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Organizacja pracowników sektora PHS jest trudna. Pracują oni w stosunkowo odizolowanym otoczeniu, samodzielnie w 
jednym lub wielu domach każdego dnia. W niektórych przypadkach mogą minąć dni, tygodnie lub nawet miesiące zanim 
pracownik wejdzie w kontakt z innym kolegą/koleżanką z branży, a ci, którzy są bezpośrednio zatrudnieni przez klienta mają 
bardzo niewiele okazji do rozmowy z innymi pracownikami poza swoim miejscem pracy. Niektóre organizacje pracują nad 
jednoczeniem tych pracowników poprzez eksponowanie powszechnych problemów w branży, takich jak bezpieczeństwo 
i higiena pracy. EFFAT, czyli Europejska Federacja Związków Zawodowych ds. Żywności, Rolnictwa i Turystyki, stworzyła 
zestaw narzędzi wspierających związki zawodowe w ich wysiłkach na rzecz organizacji tych pracowników, a inne obiecujące 
praktyki zostały przygotowane przez związki zawodowe.16 

We Francji, Niemczech i Włoszech mają miejsce negocjacje zbiorowe między związkami zawodowymi a stowarzyszeniami 
reprezentującymi pracodawców z prywatnych gospodarstw domowych. Istnieją też negocjacje zbiorowe między związkami 
zawodowymi a konkretnymi przedsiębiorstwami zapewniającymi pracowników do gospodarstw domowych w państwach 
członkowskich UE, takich jak między innymi Belgia, Finlandia czy Szwecja. Związki zawodowe negocjują osobne układy z 
każdą z tych firm.  

Niektóre kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zawieraniu układów zbiorowych to: 

• Pracownicy sektora PHS często żyją w biedzie;

• Nie powinno się wprowadzać działań odwetowych przeciwko pracownikom, którzy poskarżą się pracodawcy na 
łamanie przepisów prawa pracy;

• Zapracowani pracownicy: należy określić przewidywalne i przejrzyste godziny pracy, aby pracownicy domowi mogli 
brać udział w działaniach związków zawodowych;

• Dostęp do informacji w wybranym języku poprzez media społecznościowe, email, SMS itp.;

• System kuponów w Belgii przyczynił się do organizacji pracodawców, dzięki czemu negocjacje zbiorowe mogły być 
pożyteczne.

Jednym z najważniejszych praw dla pracowników i pracodawców zawartych w Konwencji MOP nr 189 jest wolność 
zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych. To prawo powinno iść w parze z prawem do organizowania się w tej 
w głównej mierze kobiecej branży. Państwa członkowskie muszą stworzyć odpowiednie warunki na poziomie krajowym 
do utworzenia dialogu społecznego w sektorze. Unia Europejska powinna wspierać rozwój i strukturyzację organizacji 
pracodawców i pracowników na poziomie europejskim, czego długofalowym celem powinno być wypracowanie 
europejskiego dialogu społecznego. Organizacje te powinny dążyć do redukcji nielegalnej pracy, występującej głównie przy 
bezpośrednim zatrudnieniu pracownika przez klienta końcowego, a także do promowania praw jednostek w kontekście 
zbiorowym. Celem tego w istocie jest regulacja stosunków pracy między pracodawcami a pracownikami oraz uświadomienie 
wszystkich zainteresowanych stron o ich prawach i obowiązkach. 

Dla polepszenia sytuacji w tej branży kluczową kwestią jest to, by ci zapracowani pracownicy mogli korzystać ze swojego 
prawa do organizowania się i uczestniczyć w działaniach związków zawodowych. Państwa członkowskie UE muszą 
zagwarantować im przewidywalne i przejrzyste godziny pracy w zgodzie z europejską dyrektywą w sprawie czasu pracy, 
dyrektywą dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy17 oraz dyrektywą w sprawie równowagi między 
życiem prywatnym a zawodowym.18 Poza tym istnieje też wiele dobrych praktyk spoza Unii Europejskiej, które mogą 
zapewnić pracownikom sektora PHS dostęp do ich praw. Przykładowo, prawo stanu Nowy Jork zakazuje pracodawcom 
„podejmować działania odwetowe przeciwko pracownikowi/pracownikom za poskarżenie się pracodawcy lub 

amerykańskiemu departamentowi pracy na łamanie przepisów prawa pracy”.19 

Pracownicy nie powinno się obawiać zgłaszania naruszeń, ale oprócz tego, że ten zakaz może obowiązywać, to będą 
oni mogli wyrazić swój przeciw również poprzez zbiorowe działania i dodatkowe wsparcie, szczególnie jeśli chodzi o 
pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez klienta końcowego. W niektórych krajach europejskich negocjacje 
zbiorowe doprowadziły do podpisania układów zbiorowych mających na celu polepszenie jakości zatrudnienia i warunków 
pracy dla pracowników w branży usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych. 

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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We Włoszech partnerzy społeczni z sektora zatrudnienia bezpośredniego wykazali, że słaba znajomość języka włoskiego, a 
nawet często analfabetyzm występujące u pracowników migrujących stanowią barierę w dostępie do ich praw i układów 
zbiorowych pracy. W tym kontekście oraz aby umożliwić znacznie większej ilości pracowników poznanie swoich praw, 
układ zbiorowy został przetłumaczony na sześć języków, wprowadzając do obiegu w ten sposób wersje po rosyjsku i 
po rumuńsku obok tych już istniejących w języku włoskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Partnerzy społeczni 
powszechnie uznali ten projekt za sukces, ponieważ przyczynił się on we Włoszech do lepszego zrozumienia sektora. W 
dalszym ciągu jednak wyzwaniem pozostaje fakt, że te układy zbiorowe pracy nie są wystarczająco dobrze nagłośnione. 

Skuteczna ochrona przed wszelkimi rodzajami nadużyć, mobbingu oraz przemocy (Konwencja MOP nr 189, art. 5) 

Łatwo jest powiedzieć, że pracownicy nie powinni tolerować nadużyć, ale jak wspomniano już wcześniej, ci pracownicy 
są często odizolowani. Należy wynegocjować odpowiednią ochronę przeciwko wszystkim rodzajom nadużyć, mobbingu 
i przemocy, w tym fizycznej, psychologicznej i seksualnej (z uwagi na płeć, tożsamość płciową, przynależność etniczną, 
religię itp.), co można osiągnąć poprzez dialog społeczny, organizację pracowników, a przede wszystkim poprzez negocjacje 
zbiorowe. 

Jednym z podstawowych praw, które musi być zagwarantowane, jest poszanowanie prywatności (Konwencja MOP nr 
189, art. 6) zarówno pracownika, jak i końcowego odbiorcy usług (Zasady ONZ odnoszące się do osób starszych, 14). Ani 
pracownicy sektora, ani odbiorcy usług opiekuńczych i nieopiekuńczych nie powinni tolerować jakichkolwiek nadużyć. 
To właśnie w tym kontekście Eurodiaconia przemawia za „opieką dla opiekunów” z uwagi na to, że „przeciwdziała ona 
wypaleniu zawodowemu”.20

Przejrzysty i przewidywalny czas pracy (Konwencja MOP nr 189, art. 7, art. 10) 

Wielu pracowników nie ma jasno określonych godzin pracy, biorąc pod uwagę, że potrzeby i wymagania klientów są 
elastyczne. Takie warunki pracy nie powinny jednak pogarszać obecnych problemów nierówności. Jak wspomniano 
powyżej, dyrektywa UE w sprawie czasu pracy oraz niedawna dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych 
warunków pracy21 zapewniają podstawowe prawa pracownikom oraz wskazują, jak pracodawcy powinni ich o tych 
prawach informować. Nie należy jednak zapominać, że pracownicy sektora PHS zatrudnieni bezpośrednio przez rodziny 
lub gospodarstwa domowe są wyłączeni z zakresu ostatniej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych 
warunków pracy, jeśli ich faktyczny czas pracy (na każde gospodarstwo domowe) jest równy lub mniejszy niż średnia trzech 
godzin tygodniowo w odniesieniu do okresu czterech kolejnych tygodni. Co równie interesujące i warte podkreślenia, 
to że przewiduje ona, że „państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia przepisów szczegółowych 
wyłączających osoby działające w charakterze pracodawców pracowników domowych w gospodarstwie domowym z 
wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do następujących spraw: rozpatrywania wniosków o inny 
rodzaj zatrudnienia i udzielania odpowiedzi na takie wnioski, zapewnienia obowiązkowego nieodpłatnego szkolenia oraz 
zapewnienia mechanizmów dochodzenia roszczeń opartych na domniemaniach korzystnych dla pracownikaw przypadku 
braku niektórych informacji w dokumentacji, która ma być przekazywana pracownikowi zgodnie z niniejszą dyrektywą.”

Wyłączenia te powodują większe prawdopodobieństwo, że pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez swoich klientów 
mogą doświadczać nadużyć.  

Zgodnie z Konwencją MOP nr 189, pracownicy sektora PHS są upoważnieni do normalnego czasu pracy z dziennymi i 
tygodniowymi limitami przepracowanych godzin, cotygodniowym i codziennym odpoczynkiem oraz płatnym urlopem 
wypoczynkowym: 

• minimum 24 nieprzerwane godziny cotygodniowego odpoczynku;

• wynagrodzenie za nadgodziny;

• gdy pracownik pozostaje w gotowości na wezwanie: elastyczne warunki takiego układu, ale potrzebna jest ochrona 
przed niekończącymi się godzinami pracy.

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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Należy zauważyć, że zgodnie z dyrektywą UE w sprawie przejrzystego i przewidywalnego czasu pracy (Dyrektywa 2003/88/
WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca organizacji czasu pracy), czas pracy nie może być przeciętnie dłuższy niż 13 godzin 
dziennie i 48 godzin tygodniowo (w tym nadgodziny), mając na uwadze 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Minimalny 
odpoczynek w okresie siedmiodniowym wynosi 35 nieprzerwanych godzin odpoczynku (24 godziny plus minimalny 
odpoczynek dobowy 11 godzin), a w przypadku, gdy dzień roboczy jest dłuższy niż sześć godzin, każdy pracownik jest 
uprawniony do przerwy na odpoczynek, której szczegóły ustala się w przepisach krajowych lub układach zbiorowych pracy. 
Te warunki mogą ulec zmianie w sytuacjach, gdy potrzebna jest ciągła opieka, a więc mimo że ta dyrektywa ma dobre 
intencje, jej egzekwowanie może nie być możliwe we wszystkich kontekstach. Dyrektywa może być również zastąpiona 
przez negocjacje zbiorowe oraz przez różne sposoby jej wdrożenia na poziomie krajowym. 

Wielu pracowników ma niejasny czas pracy i wielu z nich jest zatrudnionych przez agencje na umowy nieregulujące godzin 
pracy. Umowy tego typu prowadzą do długich godzin pracy bez odpoczynku i do wyzysku pracowników. 
Aby móc ulepszyć umowy, należy wziąć pod uwagę niektóre elementy, które powinny zostać wyszczególnione przez 
pracodawcę na odcinkach wypłaty dla pracownika:
 

• terminy płatności (co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc);

• stawkę za godzinę pracy;

• szczegóły dotyczące płacy za nadgodziny w odniesieniu do wszystkich godzin przepracowanych ponad ustaloną 
normę;

• szczegóły wszystkich potrąceń za podatki i składki na ubezpieczenie społeczne;

• szczegóły innych potrąceń z wynagrodzenia (które mogą byc dokonane jedynie po uprzedniej zgodzie pracownika).

Czas pracy powinien być ujęty w umowie, a pracodawcy i związki zawodowe powinni go uwzględnić w swoich sektorowych 
układach zbiorowych lub przepisach. Przykładowo, włoska Ustawa nr 339 w sprawie pracy domowej z 1958 roku stanowi 
o czasie pracy, cotygodniowym odpoczynku i urlopie wypoczynkowym. 

Związki zawodowe twierdzą, że w kluczowy sposób przyczyniła się ona do uznania płatnej pracy domowej za „pracę”. 

Prawa pracownicze (Konwencja MOP nr 189, art. 8)

Zgodnie z wytycznymi Eurodiaconii w sprawie usług opieki domowej, „kluczowe jest, by władze publiczne zapewniały 
ochronę odbiorcom usług przed dostawcami usług opieki domowej niskiej jakości oraz zaopatrywały odbiorców i/lub ich 
rodziny w konieczne narzędzia dla wykonywania swoich praw”.

• Zastosowanie powinny mieć przepisy prawa kraju, w którym osoba pracuje;

• Według Caritas Europa „pracownicy na stale mieszkający z klientem muszą mieć te same prawa pracownicze jak inni 
pracownicy w kraju docelowym”;22

• Państwa członkowskie powinny ze sobą współpracować;

• Aby zapewnić prawa pracownicze, konieczne jest „nie wiązanie pozwoleń na pracę z jedną konkretną pracą czy 
pracodawcą i umożliwianie zmiany rodzaju pozwolenia i statusu w danym państwie”, jak zasugerował okrągły stół 
zorganizowany przez PICUM wspólnie z COFACE Families Europe, EASPD (Europejskie Stowarzyszenie Dostawców 
Usług dla Osób Niepełnosprawnych, ang. The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), 
Eurocarers oraz UNI Europa.23

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Z uwagi na to, że pracownicy sektora PHS często żyją w biedzie, Konwencja MOP nr 189, artykuł 11 stanowi, że muszą oni 
otrzymywać regularne wynagrodzenie, najlepiej co tydzień oraz mieć dostęp do ubezpieczenia społecznego. Państwa 
członkowskie również powinny ograniczyć ilość wynagrodzeń w naturze i zagwarantować minimalny płatny urlop 
macierzyński, aby pracownice tego sektora nie traciły dochodów wtedy, gdy najbardziej go potrzebują. 
Jeśli pracownicy branży PHS mają świadczyć profesjonalne usługi wysokiej jakości, muszą być wynagradzani tak, aby 
mogli prowadzić stabilne finansowo życie. W wielu krajach będzie to minimalne ustawowe wynagrodzenie, bez względu 
na płeć czy tożsamość płciową. 

System deklaratywnych kuponów na uniwersalne wykupienie usług (CESU)24 umożliwia prywatnym pracodawcom 
zgłoszenie swoich pracowników poprzez platformę. Deklaracja ta automatycznie generuje odcinki wypłaty, biorąc pod 
uwagę wskazane przez pracodawcę liczby godzin pracy oraz stawki i dodatkowe świadczenia do wypłacenia pracownikowi. 
Gwarantuje to pracownikowi dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla bezrobotnych, emerytury itp. Gdy 
comiesięczne dane są wprowadzone online na stronie internetowej CESU, system automatycznie przelicza podatek oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne i dokonuje bezpośredniego przelewu z konta pracodawcy.  
Pracodawca jest odpowiedzialny za przekazywanie szczegółowych odcinków wypłaty pracownikowi, które będą zawierać: 

• terminy płatności (co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc);

• stawkę za godzinę pracy;

• szczegóły dotyczące płacy za nadgodziny w odniesieniu do wszystkich godzin przepracowanych ponad ustaloną 
normę;

• szczegóły wszystkich potrąceń za podatki i składki na ubezpieczenie społeczne;

• szczegóły innych potrąceń z wynagrodzenia (które mogą byc dokonane jedynie po uprzedniej zgodzie pracownika).

24 Ważne jest rozróżnienie deklaratywnego kuponu CESU i przedpłaconego kuponu CESU wdrożonego we Francji. Mimo że używają tego samego 
akronimu, są to dwa osobne narzędzia. Deklaratywny kupon CESU jest częścią systemów deklaratywnych i wynagradzających, natomiast 
przedpłacony kupon CESU wchodzi w skład programów kuponów socjalnych. W związku z tym niniejszy dokument skupia się jedynie na 
deklaratywnym kuponie CESU.  
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Środowisko pracy w sektorze PHS jest wyjątkowe z uwagi na to, że ma miejsce w domach ludzi, czyli w otoczeniu, które nie 
zostało zaprojektowanie z myślą o opiece, jak na przykład kliniki lub ośrodki opieki. Wiele względów tego otoczenia może 
wymagać wzięcia pod uwagę i przedyskutowania: 

• Pracownik nie może być obarczony kosztami za uszkodzenia lub inne mniejsze wypadki, które mają miejsce podczas 
normalnego wykonywania pracy. W przypadku szczególnej szkody, można pobrać od niego pewien procent z 
wynagrodzenia, który jednak nie stanowiłby kwoty wyższej niż ta uznawana za uczciwą i rozsądną, biorąc pod 
uwagę wszystkie uzasadnione okoliczności.

Jeśli chodzi o tego typu politykę, problemem jest niejednoznaczność co do tego, jaka kwota jest uznawana za rozsądną, a 
dodatkowo należy zaznaczyć, że wiele przedmiotów w naszych domach ma wartość sentymentalną, w związku z tym jest 
nie do zastąpienia. 

• Pracodawca zapewni pełne ubezpieczenie pracownikowi w każdej sytuacji i podczas wszelkiej działalności związanej 
z jego zatrudnieniem.

Jest to obowiązek pracodawców; by jednak móc go realizować, muszą oni posiadać pewien poziom wiedzy na temat tego 
zobowiązania. Powinni też, wtedy, gdy będzie to konieczne, podejmować racjonalne działania dla zapewnienia szkolenia 
swoim pracownikom dotyczącego technik zapobiegania wypadkom. 

Transport 

Pracownicy sektora PHS, który spędzają wiele czasu przemieszczając się z jednego domu do drugiego, powinni otrzymać 
zapłatę za czas transportu. Bardzo ważnym zwycięstwem było orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które 
stanowiło, że pracownicy nieposiadający stałego lub głównego biura powinni uznać czas spędzony na dojazdach ze swoich 
domów do siedziby pierwszego i ostatniego miejsca zatrudnienia za część swojego czasu pracy.25 Transport i powiązane 
koszty są kolejną kwestią, która musi być wzięta pod uwagę podczas negocjowania umowy o pracę. 

• Pracodawca powinien zapewnić szybki zwrot kosztów pracownikowi za wszystkie wydatki poniesione jego własnej 
kieszeni w okresie zatrudnienia (na przykład za opłaty przewozowe, opłaty za dzieci lub podopiecznych, wejściówki 
do różnych miejsc itp.).

Codzienna praca z końcowym odbiorcą świadczonych usług oznacza, że z pewnością pojawią się jakieś dodatkowe koszty, 
na przykład brakujące składniki do przygotowania posiłku czy nagłe wyczerpanie zapasu środków czystości. Pracownicy 
muszą wiedzieć, że gdy będą musieli ponieść koszty za jakąś opłatę, dostaną zwrot kosztów tak szybko, jak to możliwe. 
Dla części pracowników oczekiwanie na zwrot kosztów do momentu otrzymania wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia 
może oznaczać, że nie będą mieć wystarczających środków na swoje utrzymanie. 

Niektóre z kluczowych wniosków końcowych: 

• Pracodawca będzie szanować prywatność i godność osobistą pracownika. W przypadku pracowników domowych 
mieszkających u pracodawcy (Konwencja nr 189, art. 15 poniżej), należy zapewnić im odpowiednie osobne 
zakwaterowanie, tj. prywatne pomieszczenia, do których nie ma dostępu nikt inny, chyba że za zgodą pracownika.

• Pracodawca pozwoli pracownikowi na swobodne wykonywanie prywatnych aktywności, w tym wypoczynku i 
sportu, uczestnictwa w obrzędach religijnych, spotykania się i brania udziału w wydarzeniach towarzyskich itp.

• Pracodawca będzie odpowiedzialny za to, by jego pracownik znał i miał świadomość swoich ustawowych uprawnień, 
na przykład wręczając mu broszury czy ulotki wyjaśniające itp. Ułatwi mu także dostęp do informacji i doradztwa w 
związku z tymi prawami poprzez związek zawodowy, agencję rzecznictwa itd. Zgodne z zasadami międzynarodowego 
i krajowego prawa, pracodawca w żaden sposób nie będzie ograniczał praw pracownika do przynależności do 
związku zawodowego i reprezentacji związkowej. Do poprawy tej sytuacji przyczyni się oczywiście dialog społeczny, 

który ostatecznie zwiększy dostęp do negocjacji zbiorowych.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549
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>> 
BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENA PRACY 
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Konwencja nr 189 Międzynarodowej Organizacji Pracy w artykule 13 określa minimalne standardy bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla pracowników domowych. Z uwagi na charakterystykę sektora PHS, tylko niewielka część jego 
pracowników może skorzystać ze środków zapobiegawczych i szkoleń z zakresu BHP. W istocie obecna Dyrektywa ramowa 
UE w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy26  uwzględnia formalnie zatrudnionych pracowników 
branży PHS, z wyłączeniem tych bezpośrednio zatrudnionych przez prywatne gospodarstwa domowe. Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ang. The European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) skupia się na 
pojawiających się problemach, które dotyczą pracowników w branży, ale najbardziej istotne wyzwanie nadal stanowi to, 
że ciężko jest dotrzeć do tych pracowników, a egzekwowanie regulacji jest trudne.

Środki mające na celu redukcję ryzyka zawodowego są utrudnione przez trzy nieodłączne elementy występujące przy 
świadczeniu usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych:

• miejsce pracy w większości przypadków jest prywatnym domem odbiorcy usług;
• pracownicy z branży PHS działają w pojedynkę lub w kontakcie z odbiorcami usług;
• pracownicy z branży PHS średnio pracują w kilkunastu różnych prywatnych gospodarstwach domowych.

Kampania „Healthy Workplaces Campaign” przeprowadzona przez EU-OSHA w latach 2018-2019 odnosiła się do pracy z 
niebezpiecznymi substancjami. Była ona ukierunkowana dla osób niebędących specjalistami, by zwiększyć świadomość 
pracy ze środkami chemicznymi wśród pracowników, którzy nie posiadali wcześniejszej wiedzy na temat tego, jak się z 
nimi obchodzić. Zagrożenia biologiczne obejmują niehigieniczne warunki, schorzenia zdrowotne pacjentów, wodę niskiej 
jakości, ostre narzędzia i ugryzienia zwierząt. W związku z tym, zagrożenia biologiczne i chemiczne często powiązanie są 
z ryzykiem zawodowym. Jeśli chodzi o substancje niebezpieczne, głównie chodzi o produkty czyszczące i dezynfekujące. 
Kolejnym obszarem zagrożenia jest obchodzenie się ze sprzętem medycznym i odpadami farmaceutycznymi.

Konwencja MOP nr 170 dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy stanowi 
wzór dla rozsądnego zarządzania środkami chemicznymi. Konwencja określa obowiązki pracodawcy, producenta oraz 
dostawcy produktów, a także prawa i obowiązki pracownika, w tym prawo dostępu do informacji.

Europejska Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnia wszystkich pracowników zatrudnionych 
przez pracodawców, w tym praktykantów, ale nie obejmuje pracowników domowych zatrudnionych przez prywatne 
gospodarstwa domowe. W związku z tym Międzynarodowa Federacja Pracowników Domowych (ang. International 
Domestic Workers Federation, IDWF) przyjęła w listopadzie 2018 roku rezolucję dotyczącą BHP, aby potwierdzić swoje 
zaangażowanie w ochronę pracowników, którzy nie mają odpowiednio zapewnionego bezpieczeństwa i higieny pracy w 
swoich miejscach pracy. Rezolucja ta zaleca wzięcie pod uwagę BHP dla pracowników domowych podczas wykonywania 
swoich obowiązków; rozwój podręcznika obejmującego kształcenie w ramach bezpieczeństwa zawodowego w pracy w 
sektorze PHS; szkolenia z profilaktyki zdrowotnej i BHP dla pracowników domowych; oraz zwiększanie świadomości i 
szerzenie edukacji w zakresie używania środków ochrony osobistej przez pracowników domowych.

W Belgii system kuponów socjalnych jest oficjalnym i dotowanym sektorem pracy domowej, w którym zatrudnienie 
znajduje 125 000 pracowników. Każdy pracownik ma umowę o pracę zgodną z układem zbiorowym pracy, który reguluje 
warunki pracy i dostęp do ubezpieczeń społecznych. W tym kontekście utworzono fundusz szkoleniowy, który zapewnia 
pracownikom domowym szkolenia z zakresu ergonomii pracy (sprzątanie i prasowanie), BHP, profilaktyki bólów pleców 
oraz bezpieczeństwa przy stosowaniu środków czyszczących. 

26  https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Co więcej, w belgijskim systemie kuponów powołano nowy fundusz zrównoważonego rozwoju, który skupia się na 
tym, jak należy używać środków chemicznych oraz produktów ekologicznych, które niekoniecznie są bezpieczne.
Zorganizowane zostaną dalsze szkolenia w tym obszarze dla pracowników domowych. Dodatkowo Wolny Uniwersytet 
w Brukseli przeprowadził badania skupione na zagrożeniach zdrowia w sektorze sprzątania. Badanie ujawniają istotne 
fakty, głównie jeśli chodzi o różnice we wskaźnikach śmiertelności między osobami zajmującymi się sprzątaniem, 
pracownikami fizycznymi i pracownikami umysłowymi, które wykazują, że liczba zgonów jest wyższa dla osób 
zawodowo sprzątających.27 Śmiertelność wydaje się być spowodowana nowotworami płuc, zapaleniem płuc, chorobą 
niedokrwienną serca oraz chorobami naczyniowo-mózgowymi. Mimo że badanie nie analizowało dalszych przyczyn 
niekorzystnych skutków zdrowotnych, zasadne jest stwierdzenie, że osoby sprzątające mogą być narażone na produkty 
chemiczne, zagrożenia biologiczne, trudne warunki pracy i wiele czynników ryzyka psychologicznego. 

Start People prowadzi działania zwiększające świadomość, w tym projekt realizowany we współpracy z funduszem 
szkoleniowym sektora, w ramach którego szkoleni są trenerzy osób zarządzających domem, którzy mogą informować 
swoich  kolegów po fachu  o potencjalnych zagrożeniach  w pracy.  Start People stworzył też wiele narzędzi przeznaczonych 
zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, takich jak: 

• broszury informacyjne dla klientów, w których mogą zapisywać wnioski o usługi specjalne oraz pakiet narzędzi dla 
pracowników, dzięki którym mogą przekazywać komentarze i zapytania dotyczące tych wniosków;

• ulotka dla nowych klientów z poradami, które warto znać oraz informacjami operacyjnymi na temat kwestii 
bezpieczeństwa;

• od 2018 roku zniżki na produkty przyjazne środowisku;

• newslettery wysyłane zarówno do klientów jak i pracowników z artykułami o tematyce BHP;

• książeczki bezpieczeństwa dla pracowników stworzone we współpracy z firmą ubezpieczeniową;

• środki ochrony osobistej dla pracowników;

• wiele sesji szkoleniowych na tematy związane z ochroną zdrowia, w tym podstawowe szkolenie w zakresie BHP i 
wiedzy o produktach;

• usługi wsparcia psychologicznego i zespół medyczny do dyspozycji pracowników z chronicznymi schorzeniami;

• wreszcie szkolenie dla doradców zawodowych i kierowników, by potrafili lepiej zarządzać aspektami stosunku 
pracy. Zaprasza się ich też na szkolenie z zakresu zarządzania domem.

W świetle powyższego, państwa członkowskie powinny przyjąć następujące stanowiska dla zapewnienia standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników sektora PHS: 

• Pracodawca musi zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami zdrowotnymi dla wszelkiej działalności 
wykonywanej prze pracowników w branży. Obowiązek ten rozciąga się na każdą osobę, której mogłaby dotyczyć 
działalność organizacji (np. inne osoby obecne w domu podczas pracy pracownika);

• Z uwagi na to, że praca w sektorze PHS odbywa się bez nadzoru w miejscu pracy, należy wdrożyć polityki i 
procedury dla zapewnienia jasnych procesów raportowania i reagowania;

• Pracownicy z sektora PHS powinni mieć dostęp do telefonu komórkowego w przypadku nagłych zdarzeń oraz by 
zapewnić otwartą komunikację między pracodawcami i pracownikami;

• Powinien powstać podręcznik na temat zarządzania ludźmi, w który, opisane zostałyby zadania, nakład pracy, 
otoczenie oraz indywidualne cechy osoby;

• Role i obowiązki dotyczące dostarczania, konserwacji i naprawy sprzętu muszą zostać jasno ustalone między 
klientem a dostawcą usług PHS poprzez ocenę środowiska domowego.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/

18

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/


Istnieje również wiele wspólnych dla usług w branży PHS problematycznych kwestii związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, jak na przykład: 

• brak dostępu do zwolnienia chorobowego;

• praca na nocne zmiany może mieć poważne konsekwencje zdrowotne;

• z uwagi na to, że czyjś dom staje się miejscem pracy, prawne wymogi dotyczące BHP muszą zostać spełnione;

• pracodawcy nie przyjmują odpowiedzialności za przeciwdziałanie zagrożeniom;

• zagrożenia biologiczne;

• poślizgnięcia, potknięcia i upadki

• samotni pracownicy (plany dla nagłych wypadków, telefon komórkowy, komunikacja między pracownikiem a 
pracodawcą);

• ręczne przenoszenie rzeczy i osób, w tym podnoszenie, kąpanie i toaleta (opis zadania, nakład pracy, otoczenie 
i indywidualne cechy osoby)

Ochrona zdrowia w miejscu pracy będzie nadal stanowić spore wyzwanie w przyszłości. Problem ten powinien być 
rozpatrywany w ramach dialogu społecznego. 

Podsumowując, istnieje wiele wytycznych dla pracodawców i pracowników co do ich obowiązków. Należy jeszcze raz 
podkreślić, że dialog społeczny i negocjacje zbiorowe są potrzebne dla promocji praw pracodawców i pracowników 
w tym sektorze. 

Państwa członkowskie muszą wdrożyć systemy, które obniżają ceny dla klientów bez ograniczania praw pracowników. 
W związku z tym konieczne jest, by unikać systemów derogacyjnych na korzyść systemów wspierających popyt, jak 
na przykład systemy kuponów socjalnych czy ulg podatkowych, które pozwalają na uregulowanie warunków pracy. 
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