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Wynagrodzenie i warunki pracy 

w opiece społecznej: WICARE 
 

Celem WICARE jest weryfikacja posiadanych przez związki zawodowe informacji na temat pensji i 
warunków pracy w sektorze opieki społecznej w całej Europie. Jest to wspólna inicjatywa EPSU , dwóch 
instytutów badawczych — AIAS  z Uniwersytetu w Amsterdamie i CELSI z Bratysławy — oraz fundacji 
WageIndicator . Projekt będzie realizowany od grudnia 2013 roku do grudnia 2014 przy wsparciu Komisji 
Europejskiej (nr VS/2013/0404). Wszystkie wyniki będą dostępne na stronie internetowej projektu WICARE , 
w tym podsumowanie najważniejszych ustaleń w 22 językach. WICARE obejmuje działalność domów opieki, 
opiekę domową i nad dziećmi, pracę społeczną, poradnictwo, opiekę społeczną, pomoc społeczną dla 
uchodźców i społeczności lokalnej oraz inne usługi z tego zakresu.  
 
WICARE zamierza zebrać informacje od poszczególnych pracowników opieki społecznej za pomocą 
sondażu internetowego i ankiet w formie drukowanej. Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące pensji i 
dodatkowych świadczeń, czasu pracy, programów emerytalnych, warunków pracy i obciążenia pracą, 
rodzaju podpisanej umowy o pracę, struktury zawodowej i umiejętności respondentów, kwestii objęcia 
systemem rokowań zbiorowych oraz satysfakcji z wynagrodzenia. Oczywiście został on przygotowany w 
języku narodowe. Oczekuje się, że związki stowarzyszone w EPSU odegrają aktywną rolę w akcji 
promującej projekt, nakłaniając swoich członków i innych pracowników opieki społecznej do wypełnienia 
sondażu. 
 
Sondaż internetowy może zostać wypełniony w trybie online. Oto link do niego w Państwa kraju 
twojezarobki.com/wicare. Prosimy zamieścić banner reklamowy na wszystkich odpowiednich stronach 
internetowych związków zawodowych, a także na innych stosownych stronach, udostępniając go jak 
największej liczbie administratorów stron internetowych, i dbając o to, by był wszędzie widoczny. Sondaż 
internetowy został również zamieszczony na krajowej stronie internetowej WageIndicator 
twojezarobki.com/wicare. 

Sondaż w wersji drukowanej (w formacie PDF i Word) zostanie przesłany pocztą elektroniczną do 
związków stowarzyszonych w EPSU, które będą mogły następnie wydrukować odpowiednią liczbę 
egzemplarzy. Poproszono związki stowarzyszone w EPSU, aby rozpowszechniły sondaż, publikując go w 
wydawanych przez siebie czasopismach, rozdając kopie na spotkaniach i w miejscach pracy, lub korzystając 
z wszelkich innych możliwości. Wypełnione kwestionariusze należy zebrać do urn wystawionych w 
miejscach pracy, spotkań bądź w lokalach związkowych, w przeciwnym wypadku ― przesłać pocztą. 
Związki zawodowe mogą opatrzyć kwestionariusze pieczątką z adresem zwrotnym. Na koniec urny z 
wypełnionymi kwestionariuszami należy zwrócić do CELSI z Bratysławy (przesyłka bezpłatna).  
 
Związki stowarzyszone w EPSU zachęca się do podjęcia tak wielu działań promocyjnych, jak to możliwe, 
przy wykorzystaniu różnych, dostępnych środków przekazu. Działania te mogą obejmować publikację w 
czasopismach wydawanych przez związki zawodowe, gazetach, programach telewizyjnych czy audycjach 
radiowych, lub mediach społecznościowych. Okres promowania akcji potrwa do 1 października 2014 roku 
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