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Streszczenie: Aktywno  zawodowa kobiet systematycznie w Polsce ro nie. Wynika to 

z przeobra e  rynku pracy, zmian preferencji yciowych kobiet, wzrostu poziomu ich 

wykszta cenia czy kapita owego systemu emerytalnego, w którym zgromadzony kapita

decyduje o przysz ej emeryturze. Poziom aktywno ci zawodowej kobiet jest w Polsce 

silnie determinowany przez posiadanie potomstwa. Wraz z liczb  dzieci poziom tego 

wska nika znacz co spada. W przypadku kobiet nieposiadaj cych dzieci w 2014 r. 

wska nik zatrudnienia wyniós  73,3%, a ju  w przypadku posiadaj cych troje i wi cej

dzieci zaledwie 54%. W artykule omówiony zostanie wp yw posiadania dziecka na ak-

tywno  zawodow  kobiet w wietle teorii ekonomii, bada  danych statystycznych oraz 

wyników raportu Bilans Kapita u Ludzkiego 2015.

S owa kluczowe: aktywno  zawodowa, kobiety na rynku pracy, wska nik dzietno ci, 

rynek pracy a p e .

Wprowadzenie  

Zmiany na rynku pracy XXI w. i bie ce uwarunkowania ekonomiczne zmu-

szaj  kobiety do zdecydowanie wy szej aktywno ci zawodowej. Podwójny do-

chód jest dzi  niezb dnym warunkiem utrzymania godziwego poziomu ycia ro-

dziny. Jednocze nie w wielu krajach Europy obserwuje si  zmniejszon  dzietno

i odk adanie w czasie posiadania potomstwa na rzecz aktywno ci zawodowej ko-

biet. Z tak  tendencj  mamy do czynienia tak e w Polsce, gdzie dzietno  spad a
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do poziomu 1,29 w 2014 r. i jest to jeden z najni szych poziomów w krajach UE  

i OECD [www 1]. 

Celem artyku u jest zaprezentowanie ró nic w sytuacji na rynku pracy  

w Polsce kobiet i m czyzn oraz ocena wp ywu liczby posiadanych dzieci na 

aktywno  zawodow  kobiet w Polsce w latach 2010-2014. Dla zrealizowania 

celu omówiono tak e wp yw posiadania dziecka na udzia  kobiet w rynku pracy 

w wietle teorii ekonomii. W zako czeniu zaprezentowano wnioski z analizy.  

Przy realizacji celu wykorzystano metod  opisow , analiz  porównawcz ,

proste metody statystyczne i krytyczn  analiz  wyników oraz wyniki bada  za-

prezentowane w raporcie pt. Bilans Kapita u Ludzkiego 2015. Autorka w toku 

rozwa a  podda weryfikacji hipotez , i  p e  jest cech  silnie ró nicuj c  po-

ziom aktywno ci zawodowej i w przypadku kobiet wraz ze wzrostem liczby 

posiadanych dzieci aktywno  zawodowa kobiet w Polsce znacz co maleje.  

1.  Dzieci a udzia  kobiet w rynku pracy  
– przegl d teorii ekonomii 

W gospodarstwie domowym, w którym pojawia si  dziecko, nast puje

zmiana optymalnych wyborów rodziców w odniesieniu zarówno do wydatków, 

jak i do poda y si y roboczej. Przegl d teorii ekonomicznych pozwoli wyja ni ,

jak zmienia si  poda  pracy kobiet i m czyzn oraz wspó czynnik ich udzia u

w rynku pracy. W przypadku kobiet wyja nienia wymaga tak e kwestia ch ci 

kobiet do zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu pracy oraz popyt na pla-

cówki opieki nad dzieckiem.  

 Modele neoklasyczne bra y pod uwag  jedynie zmiany w podziale bud etu

gospodarstw domowych. G. Becker w 1965 r. „opiek  nad dzieckiem” rozpa-

trywa  jako dobro produkowane w gospodarstwie domowym, tym samym wy-

chowywanie dziecka traktowa  jako artyku  rynkowy. Opieka nad dzieckiem 

kosztuje, w tym sensie, e poch ania czas i pieni dze. Z drugiej strony posiada-

nie potomstwa stanowi wybór rodzica, który uzyskuje okre lony poziom u y-

teczno ci w postaci mi o ci dziecka, przyjemno ci i satysfakcji z jego rozwoju, 

kszta cenia i zaspokajania potrzeb materialnych. Rodzice, maj c okre lony czas  

i dochód, b d  wi c dokonywa  wyborów, czy zapewni  wychowanie wi kszej 

czy mniejszej liczbie dzieci. Je eli zdecyduj  si  na wi ksz  liczb  dzieci, to 

opieka dost pna dla ka dego kolejnego dziecka b dzie coraz ni sza z uwagi na 

ograniczone dochody oraz ograniczony czas [Becker, 1965, s. 495].  
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 Wielko  i zakres opieki, na jaki mog  liczy  dzieci, decyduje o tzw. jako ci 

dziecka [Becker, 1981, s. 4], st d w XXI w. obserwuje si  w wielu krajach Euro-

py, i  rodzice przedk adaj  „jako ” nad ich ilo . Podkre li  nale y, e wy sza 

„jako  dziecka” wymaga wi kszej ilo ci towarów rynkowych (np.: w zakresie 

zdrowia, edukacji itp.) i/lub wi kszej ilo ci czasu po wi conego jednemu dziecko. 

Becker wykazywa  wi c, e w przypadku par ma e skich z jednym dzieckiem 

kobieta jest bardziej wydajna w zaj ciach zwi zanych z prowadzeniem domu ni

poza nim i b dzie czerpa a wi cej korzy ci z produkcji dóbr i us ug w gospodar-

stwie domowym, gdy tej sferze po wi ci wi cej czasu. Tym samym specjalizacja 

w rodzinie umo liwia wymian  handlow . Tak  teori  ma e sk  okre lono jako 

tzw. wzorcowy model transakcyjny [Becker, 1981, s. 6]. 

 Wa nym czynnikiem w analizie wyboru dotycz cego posiadania potom-

stwa i aktywno ci zawodowej jest fakt, i  czas i dochody potrzebne do produkcji 

us ugi „opieka nad dzieckiem” mog  by  substytucyjne. Mo na wi c zwi kszy

czas po wi cany na p atn  prac  zawodow  i zwi kszy  dochody rodziny, ko-

rzystaj c z placówek opieki nad dzieckiem ( obka, przedszkola) lub te  zatrud-

niaj c opiekunk  do dziecka. Niemniej jednak s  to towary rynkowe, za które 

nale y zap aci , uszczuplaj c dochód rodziny. Mo liwy jest te  inny wariant 

optymalizacji wyboru, tj. rezygnacja z aktywno ci zawodowej i samodzielne 

wykonywanie us ugi opieki nad dzieckiem. Takie rozwi zanie zaproponowa

w 1980 r. Gronau, który rozszerzy  pierwotny model Beckera.  

 W zmodyfikowanym modelu ekonomii gospodarstwa domowego rozró -

niono wi c trzy typy wykorzystania czasu: p atn  prac , prac  w gospodarstwie 

domowym i czas wolny, w którym nie powstaj adne towary rynkowe [Gronau, 

1980, s. 408]. Ponadto Gronau wskaza , i  poszczególne typy czasu mog  si

zast powa , tym samym partnerzy mog :

– oboje pozosta  aktywni zawodowo i skorzysta  z towarów rynkowych w za-

kresie opieki nad dzieckiem; 

– jedno z nich mo e wycofa  si  z rynku pracy i sprawowa  opiek  nad dzieckiem; 

– jedno lub oboje mog  zdecydowa  si  na aktywno  zawodow  w niepe nym 

wymiarze czasu pracy i dzieli  si  opiek  nad dzieckiem [Gronau, 1980, s. 412].  

 W przypadku, gdy po urodzeniu dziecka oboje partnerzy pozostaj  aktywni 

zawodowo, znacz co zwi kszaj  si  wydatki gospodarstwa domowego. Wynika 

to z jednej strony z zakupów dóbr niezb dnych do wychowania dzieci, ale tak e

z kosztów korzystania ze zorganizowanej opieki nad dzie mi. Niemniej jednak, 

jak wskaza  Moffitt, poziom dochodów rodziny b dzie wy szy ni  wtedy, gdy 

jedno z rodziców wycofa si  z rynku pracy na czas opieki nad ma ym dzieckiem. 

Ponowny powrót do pracy zawodowej jest cz sto trudny i przy mniejszej p acy 
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[Moffitt, 1984, s. 265]. Wynika to z faktu, i  wycofanie z rynku oznacza strat

kapita u ludzkiego u nieaktywnego rodzica, mimo e w tym czasie inwestuje  

w kapita  ludzki dziecka. D ugookresowe nast pstwa ca kowitego wycofania si

z rynku pracy s  mniej korzystne ni  krótkoterminowe, na co wskazywa  Becker 

w swoim modelu [Becker, 1981, s. 4]. Wnioski te stanowi  wa ny argument 

przeciw wyd u aniu d ugo ci urlopów macierzy skich i wychowawczych. Po-

nadto warte uwagi jest skorzystanie ze zinstytucjonalizowanej opieki nad dziec-

kiem, która podnosi jako  kapita u ludzkiego dziecka, nie uszczuplaj c kapita u

ludzkiego rodzica.  

 Szczególnym przypadkiem s  gospodarstwa domowe z jednym rodzicem. 

Dochód rodziny wypracowuje jeden rodzic i maj c do dyspozycji 24-godzinn

dob , musi podzieli  czas na p atn  prac , nieodp atn  prac  w gospodarstwie 

domowym oraz czas wolny. Je eli poziom wykszta cenia rodzica jest niski, ry-

nek pracy zaoferuje mu nisk  p ac , wówczas cz sto dochodzi do rezygnacji  

z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad dzieckiem i wtedy dochód rodziny po-

chodzi z zasi ku na dziecko oraz wiadcze  socjalnych [Moffitt, 1984, s. 267]. 

Tym samym wzrost aktywno ci zawodowej nast pi wówczas, gdy rodzic po-

dejmie prac  przy p acy wy szej ni wiadczenia socjalne lub gdy wiadczenia 

socjalne zmniejsz  si .

 Z kolei przegl d teorii „nowej ekonomii gospodarstwa domowego” pozwa-

la wskaza  wa ne ramy zachowa  gospodarstw domowych wspó cze nie, tj.:  

– Prawdopodobie stwo uczestnictwa w rynku pracy zwi ksza si  wraz ze 

wzrostem poziomu p ac.  

– Im wy sze p ace, tym wi cej czasu po wi ca si  na prac  zawodow . Jednak 

na pewnym poziomie (dochód optymalny) wzrost p ac mo e spowodowa

efekt spadku poda y pracy, tzw. efekt dochodowy zmiany poziomu p ac. 

– Je eli optymalny podzia  pracy mi dzy partnerami prowadzi do skrajnej spe-

cjalizacji, tj. jeden partner po wi ca si  pracy zawodowej, a drugi  pracy w go-

spodarstwie domowym, to w d ugim okresie nast pi wzrost poziomu p ac oso-

by aktywnej zawodowo i spadek dochodów drugiej osoby, co w rezultacie 

prowadzi do niepo danej zale no ci osoby pozostaj cej w domu od osoby 

pracuj cej zawodowo. D ugookresowym skutkiem b d  te  du e dysproporcje 

w poziomie przysz ej emerytury, podstawowego zabezpieczenia spo ecznego 

na staro .

– Im ni sza cena profesjonalnej opieki nad dzieckiem i wy szy jej standard, tym 

wi ksze prawdopodobie stwo uczestnictwa rodziców w rynku pracy i wi ksza 

liczba przepracowanych przez nich godzin [Dijkstra, 2003, s. 42].  
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  Specjalizacja zalecana dla rodzin z dzie mi w modelu Beckera zosta a pod-

wa ona przez model podzia u pracy w rodzinie Otto, wykorzystuj cy model nego-

cjacyjny oraz model dyskryminacji Rosen. Otó  Otto zauwa y a, e kobieta chc c

po czy ycie rodzinne z karier  zawodow  dociera do punktu, w którym u yt-

kowanie czasu przez ni  i partnera wzajemnie ze sob  koliduj . Je eli kobieta 

zrezygnuje z pracy zarobkowej i specjalizuje si  w pracy w gospodarstwie domo-

wym, nara a si  na strat  w swoim kapitale ludzkim, dlatego te  Otto uwa a, i

nie istnieje wspólna funkcja u yteczno ci gospodarstwa domowego i w rodzinie 

odbywa si  proces negocjacji podzia u pracy zale ny od si y przetargowej ma -

onków [Otto, 1995, s. 3].  

 Dwa kolejne modele, które wp ywaj  na decyzje zwi zane z godzeniem y-

cia zawodowego i rodzinnego, dotycz  dyskryminacji na rynku pracy. Mecha-

nizm dyskryminacji w modelu Rosen polega na tym, e kobiety maj  mniej ofert 

pracy ni  m czy ni, w przeciwie stwie do modelu Beckera, w którym s  one 

gorzej wynagradzane. W przypadku modelu Beckera rezygnacja z rynku pracy 

przez kobiet  w obliczu uzyskiwania mniejszego wynagrodzenie oznacza dla 

rodziny ni sze koszty alternatywne, ani eli w przypadku rezygnacji z pracy za-

wodowej przez m czyzn . Tym samym uzasadni  mo na fakt, i  us ugi „opieki 

nad dzieckiem” wykonuj  kobiety, rezygnuj c z rynku pracy. W sytuacji wy -

szych dochodów kobiety w porównaniu z jej partnerem zasadne stanie si  jej 

pozostanie na rynku pracy i rezygnacja (tym samym specjalizacja w pracy  

w domu) partnera. Model  Rosen polega za  na z ym doborze pracowników do 

stanowiska pracy, co obni a wydajno  pracy kobiet i zmniejsza ich szans  na 

rynku pracy [Rosen, 1993, s. 5]. Wykorzystuj c wnioski z modelu Rosen mo na

zauwa y , i  w obliczu mniejszej liczby ofert pracy dla kobiet i mniejszych 

szans na znalezienie pracy kobiety mog  cz ciej decydowa  si  na sprawowa-

nie opieki nad dzieckiem i rezygnowa  z aktywno ci zawodowej. 

 Omówione powy ej modele ekonomii gospodarstwa domowego pozwalaj

okre li  zale no ci mi dzy uczestnictwem kobiet w rynku pracy a obecno ci

dzieci w gospodarstwie domowym i stanowi  niew tpliwie warsztat do wspó -

czesnych bada  w tym obszarze.  

2.  Dzieci a praca kobiet i m czyzn w Polsce – ró nice na rynku pracy  
w wietle Bilansu Kapita u Ludzkiego 2015

Ró nice na rynku pracy wynikaj ce z p ci s  przedmiotem zainteresowa

od wielu lat i pojawiaj  si  w analizach czynnikowych ró nych bada . W rapor-



Aktywno  zawodowa kobiet posiadaj cych dzieci… 163 

cie Bilans Kapita u Ludzkiego (dalej BKL) z 2015 r. szczególnie wnikliwie zaj -

to si  analiz  aktywno ci zawodowej kobiet i m czyzn w Polsce z uwzgl dnie-

niem wykszta cenia i posiadania dzieci.

W wyniku przeprowadzonych bada  wykazano, i  najwi ksze dysproporcje 

mi dzy aktywno ci  zawodow  kobiet i m czyzn w Polsce przypadaj  na wiek 30-

35 lat, po czym stopniowo si  zmniejszaj , a  do zrównania po 45. roku ycia 

[Czarnik, 2015, s. 3]. Jednoznacznie te  w grupie badanych Polaków osi gni to

znacznie ni sze wska niki zatrudnienia dla kobiet w wieku 26-45 lat, gdy posiada y

one dziecko w wieku do lat 6, ni  w analogicznej grupie m czyzn. Szczegó owe 

dane dotycz ce wska nika zatrudnienia Polaków w wieku 26-45 lat z uwzgl dnie-

niem p ci, faktu posiadania dziecka i wykszta cenia prezentuje tabela 1.  

Tabela 1.  Wska nik zatrudnienia (%) Polaków w wieku 26-45 lat  

z uwzgl dnieniem p ci, wykszta cenia i faktu posiadania dziecka  

w wietle bada Bilans Kapita u Ludzkiego

Wykszta ce-

nie badanych 

Wska nik zatrudnienia (%)  

w grupie osób badanych dla:
Ró nica

wska nik 

zatrudnie-

nia kobiet 

a m czyzn

z dziec-

kiem 

(w pkt. 

proc.) 

Ró nica

wska nik 

zatrudnie-

nia kobieta 

a m czy-

zna bez 

dzieci 

(w pkt. 

proc.) 

Ró nica

wska nik 

zatrudnie-

nia 

kobieta  

a m czy-

zna

z dziec-

kiem 

(w pkt. 

proc.) 

m czy-

zna

 bez 

dziecka 

m czy-
zna  

z dziec-
kiem 

kobieta  

bez

dziecka 

kobieta  
z dziec-
kiem 

Ni sze

(podstawowe 

i zawodowe) 

68 79 62 43 - 36 - 6 -36 

rednie 83 90 77 58 - 32 -6 -32 

Wy sze 90 95 98 78 -17 +8 -17 

redni 

wska nik 

zatrudnienia 

dla wszyst-

kich pozio-

mów wy-

kszta cenia 

80 88 79 59 -29 -1  -29 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych Czarnik i Turek [2015, s. 8]. 

W przypadku osób z najni szym wykszta ceniem ró nica mi dzy wska ni-

kiem zatrudnienia kobiet a m czyzn wynosi a a  36 pkt. proc. na korzy  m -

czyzn. W przypadku osób z wykszta ceniem rednim a  o 32 pkt. proc. wy szy 

by  wska nik zatrudnienia m czyzn ni  kobiet posiadaj cych dzieci. Z kolei  
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w grupie osób z wy szym wykszta ceniem ró nica we wska niku zatrudnienia 

wynios a 17 pkt. proc. na korzy  m czyzn.  

Interesuj cy jest fakt, i  wska nik zatrudnienia w ród m czyzn posiadaj -

cych dzieci (we wszystkich poziomach wykszta cenia) jest wy szy ni  wska nik

zatrudnienia dla m czyzn, którzy dzieci nie posiadaj . Sytuacj  mo na t uma-

czy  faktem, i  pojawienie si  dziecka wi e si  z konieczno ci  ponoszenia 

dodatkowych kosztów w rodzinie lub zwi zku partnerskim i wówczas praca 

zarobkowa m czyzny jest ród em finansowania zwi kszonych wydatków.  

Wska nik zatrudnienia w przypadku zarówno m czyzn, jak i kobiet ro nie

wraz ze wzrostem posiadanego wykszta cenia. W badanej grupie w przypadku 

kobiet z wy szym wykszta ceniem bezdzietnych wska nik zatrudnienia jest  

o 8 pkt. proc. wy szy, ani eli u m czyzn z wy szym wykszta ceniem nieposia-

daj cych dzieci. W przypadku wykszta cenia niskiego lub redniego zarówno  

u kobiet, jak i m czyzn nieposiadaj cych dzieci wska nik zatrudnienia ró ni si

jedynie o 6 pkt. proc. na korzy  m czyzn. Z kolei w przypadku kobiet posia-

daj cych dzieci warto  wska nika zatrudnienia jest tym ni sza, im ni sze wy-

kszta cenie posiada kobieta i waha si  od 43% przy wykszta ceniu niskim do 

78% przy wykszta ceniu wy szym. W przypadku wykszta cenia podstawowego  

i zawodowego ró nica we wska niku zatrudnienia wynosi a  36 pkt. proc. na 

niekorzy  kobiet (43% do 79% u m czyzn). Niewiele lepszy wynik uzyskuje-

my w grupie osób ze rednim wykszta ceniem – tutaj ró nica wynosi 32 pkt. 

proc. na korzy  m czyzn (58% kobiety i 90% w ród badanych m czyzn). 

Najmniejszy, cho  nadal wysoki, bo o 17 pkt. proc.  ni szy jest wska nik za-

trudnienia dla kobiet z wy szym wykszta ceniem posiadaj cych dzieci wzgl -

dem analogicznej grupy m czyzn. Tym samym wraz z posiadaniem dziecka  

i niskim lub rednim wykszta ceniem sytuacja kobiet na rynku pracy znacznie 

si  pogarsza w stosunku do poziomów zatrudnienia m czyzn z tym samym 

poziomem wykszta cenia i sytuacj  rodzinn .

W badaniach BKL 2015 analizowano tak e utrudnienia w podj ciu pracy, dzie-

l c badanych na dwie grupy: szukaj cy pracy i osoby, które nie mog  podj  pracy 

ze wzgl du na sytuacj  osobist . I tak w grupie osób szukaj cych pracy zarówno 

badane kobiety, jak i m czy ni wskazywali jako najwi kszy problem „brak ofert 

pracy” – waga tego problemu by a zbli ona od 2,12 u m czyzn do 2,23 u kobiet. 

Inne wa ne utrudnienie w grupie szukaj cych pracy to „brak kontaktów i znajomo-

ci” i tu równie  m czy ni i kobiety wskazali na podobn  wag  problemu – m -

czy ni 1,54, kobiety 1,64. Natomiast zdecydowanie wysokie by o zró nicowanie 

wagi problemu w grupie szukaj cych prac  je li chodzi o czynnik „opieka nad 

dzieckiem”. W przypadku kobiet opieka nad dzieckiem by a utrudnieniem ocenio-
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nym przez kobiety na poziomie 0,57, za  u m czyzn zaledwie 0,13, co pokazuje, i

w Polsce wci  mamy do czynienia z tradycyjnym podzia em ról w zwi zkach  

i rodzinach [BKL, 2015, s. 12].   

Z kolei opieka nad dzieckiem by a utrudnieniem zdecydowanie silniejszym 

dla osób, które ze wzgl du na sytuacj  osobist  nie mog y podj  pracy. W tej 

grupie kobiet „opieka nad dzieckiem” zosta a wskazana jako najpowa niejsze 

utrudnienie w podj ciu zatrudnienia i oszacowana na poziomie 1,31 (kolejne 

miejsce w rankingu utrudnie  u kobiet zaj  „brak ofert pracy w okolicy” z wag

1,11). W przypadku m czyzn, którzy nie mogli podj  pracy, utrudnienie zwi -

zane z „opiek  nad dzieckiem” uzyska o wag  na poziomie zaledwie 0,24  

(u m czyzn zdecydowanie silniejszym utrudnieniem by  „stan zdrowia” z wag

1,8) [BKL, 2015, s. 12]. Tym samym konieczno  sprawowania „opieki nad 

dzieckiem” jest ponownie zdecydowanie silniejsza w przypadku kobiet ani eli 

m czyzn w obu badanych grupach i silnie ró nicuje sytuacj  na rynku pracy.  

Kolejnych informacji o wp ywie posiadania dziecka na wska nik zatrud-

nienia dostarcza analiza wp ywu wieku dziecka na zatrudnienie z uwzgl dnie-

niem p ci rodziców. Wyniki bada  wskaza y, i  wska nik zatrudnienia dla m -

czyzn bez wzgl du na wiek dziecka (0-18 lat) jest zawsze na znacznie wy szym 

poziomie ni  u kobiet i mie ci si  w przedziale 80%-90%, przy czym 80% uzy-

skano dla 9. i 14. roku ycia dziecka, za  wska niki 90% w okresie 0-7 lat i od 

15 lat. Z kolei w przypadku kobiet w momencie urodzenia dziecka wska nik 

zatrudnienia osi ga poziom zaledwie 45% i ro nie do 60%, gdy dziecko uko czy

4. rok ycia i nast pnie osi ga 70% wraz z 7. rokiem ycia dziecka. Od 7. do 18. 

roku ycia wska niki zatrudnienia w grupie badanych kobiet oscylowa y mi dzy

72% a 78%, osi gaj c maksimum, gdy dziecko osi ga o 15. rok ycia. Wiek 

dziecka jest wi c kolejnym czynnikiem silnie oddzia uj cym na wska nik za-

trudnienia kobiet i m czyzn i pogarsza sytuacj  zawodow  kobiet. 

3. Liczba dzieci a aktywno  zawodowa kobiet  
w Polsce w latach 2010-2014

Uwarunkowania ekonomiczne i zmiany zachodz ce na wspó czesnym ryn-

ku pracy, a tak e zmiana priorytetów yciowych wspó czesnych kobiet dopro-

wadzi y do wzrostu ich aktywno ci zawodowej. Jednocze nie jednak fakt posia-

dania dziecka mocno determinuje poziom tej aktywno ci i zmienia przebieg 

wska nika zatrudnienia kobiety w cyklu jej ycia.  
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W XXI w. podwójny dochód jest niezb dnym warunkiem utrzymania go-

dziwego poziomu ycia rodziny, a w przypadku samotnych kobiet aktywno

zawodowa jest wr cz niezb dna [Giddens, 2010, s. 412]. Tym samym dotych-

czasowy tzw. single breadwinner model, czyli tradycyjny model rodziny,  

w którym m czyzna jest jedynym ywicielem rodziny, coraz silniej dezaktuali-

zuje si  na rzecz modelu rodziny partnerskiej. Zjawisko wzrostu aktywno ci

zawodowej kobiet, jak wykazano w raporcie Bilans Kapita u Ludzkiego 2015,

jest silnie determinowane przez posiadanie potomstwa. Analiza danych staty-

stycznych dotycz ca wska nika zatrudnienia kobiet w powi zaniu z liczb  po-

siadanych dzieci (tabela 2) pozwoli wskaza  wnioski szczegó owe.

Tabela 2.  Wska nik zatrudnienia kobiet w wieku 25-49 lat w zale no ci od liczby  

posiadanych dzieci w Polsce w latach 2010-2013  

Wska nik 

zatrudnienia 

kobiet w wieku 

25-49 

a liczba dzieci 

Rok redni wska nik 

zatrudnienia 

w badanym 

okresie 

Ró nica

rok 2014 a 2010 

(pkt. proc.) 2010 2011 2012 2013 2014 

Kobiety niepo-

siadaj ce dzieci 
78,3 77,9 77,0 76,6 73,3 76,6 -5,0 

Kobiety posiada-

j ce 1 dziecko 
73,8 73,4 73,1 72,6 74,1 73,4 +0,3 

Kobiety posiada-

j ce 2 dzieci 
67,9 67,3 67,8 67,5 69,6 68,0 +1,7 

Kobiety posiada-

j ce 3 i wi cej 

dzieci 

57,0 54,4 55,5 54,0 54,0 55,0 -3,0 

Ró nica wska nik zatrudnienia kobiet w wieku 25-49 a liczba posiadanych dzieci (pkt. proc.) 

Kobiety

posiadaj ce: 
2010 2011 2012 2013 2014 

rednia ró nica

(pkt. proc.) 

1 dziecko  

a 0 dzieci 
-4,5 -4,5 -3,9 -4,0 0,8 -3,2 

2 dzieci  

a 0 dzieci 
-10,4 -10,6 -9,2 -9,1 -3,7 -8,6 

2 dzieci  

a 1 dziecko 
-5,9 -6,1 -5,3 -5,1 -4,5 -5,4 

3 dzieci  

a 0 dzieci 
-21,3 -23,5 -21,5 -22,6 -19,3 -21,6 

3 dzieci  

a 1 dziecko 
-16,8 -19,0 -17,6 -18,6 -20,1 -18,4 

3 dzieci  

a 2 dzieci  
-10,9 -12,9 -12,3 -13,5 -15,6 -13,0 

xx – warto ci maksymalne w poszczególnych grupach 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych GUS za lata 2010-2014 [www 2].  
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Analiza danych statystycznych w Polsce za lata 2010-2014 pozwala wska-

za , i redni wska nik zatrudnienia kobiet w badanym okresie maleje wraz ze 

wzrostem liczby posiadanych dzieci. W przypadku kobiet nieposiadaj cych 

dzieci wyniós rednio 76,6%, przy czym poziom maksymalny wska nika za-

trudnienia osi gni to w 2010 r., a nast pnie wska nik ten spada , by w 2014 r. 

osi gn  poziom 73,3%. Nast pi  tu najwi kszy w badanym okresie spadek 

wska nika zatrudnienia kobiet – a  o 5 pkt. proc., co mo na powi za  m.in. ze 

zmniejszeniem liczby miejsc pracy dla kobiet i wzrostem liczby bezrobotnych 

kobiet w badanym okresie.  

W grupie kobiet posiadaj cych jedno dziecko rednioroczny wska nik za-

trudnienia by  o 3,2 pkt. proc. ni szy od kobiet nieposiadaj cych dzieci i wyniós

73,4%. Swoje maksimum osi gn  w 2014 r. (74,1%) i w badanym okresie nie 

notowano wi kszych zmian. Ró nica mi dzy 2014 r. a pocz tkiem okresu ba-

dawczego, tj. rokiem 2010, wynios a zaledwie 0,3 pkt. proc.  

Kobiety posiadaj ce dwoje dzieci osi gn y rednioroczny wska nik zatrud-

nienia w badanym okresie na poziomie 68% i by  to wynik o 8,6 pkt. proc. ni szy 

ani eli u kobiet nieposiadaj cych dzieci i o 5,4 pkt. proc. ni szy ani eli u kobiet 

posiadaj cych jedno dziecko. Wska nik zatrudnienia w tej grupie kobiet osi gn

swoje maksimum w 2014 r. na poziomie 69,9% i by  to przyrost o 1,7 pkt. proc. 

wzgl dem roku 2010.  

Z kolei w grupie kobiet posiadaj cych troje i wi cej dzieci rednioroczny 

wska nik zatrudnienia wyniós  55% i by  o 21,6 pkt. proc. ni szy wzgl dem

kobiet nieposiadaj cych dzieci, o 18,4 pkt. proc. ni szy wzgl dem wska nika

zatrudnienia kobiet posiadaj cych jedno dziecko i o 13 pkt. proc. ni szy od 

wska nika zatrudnienia kobiet posiadaj cych dwoje dzieci. Dodatkowo odnoto-

wano negatywn  tendencj  (spadek o 3 pkt. proc.) tego wska nika mi dzy 2014 r. 

a 2010 r., co niew tpliwie wiadczy o wyj tkowo trudnej sytuacji na rynku pra-

cy kobiet posiadaj cych troje i wi cej dzieci. Niski poziom zatrudnienia w tej 

grupie kobiet nale y oceni  negatywnie z uwagi na wysokie ryzyko pogorszenia 

si  sytuacji finansowej rodziny i cz sto spadek dochodu na jednego cz onka w 

rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo brak zatrudnienia w tej grupie kobiet 

negatywnie wp ynie na ich przysz  emerytur  (nie zgromadz  odpowiedniego 

poziomu kapita u).

Negatywn  tendencj  obserwujemy tak e we wska nikach bezrobotnych 

kobiet, które po urodzeniu dziecka powracaj  na rynek pracy, nie mog c znale

pracy. Udzia  takich kobiet, które zasili y zasoby osób bezrobotnych, systema-

tycznie ro nie od 2010 r. z poziomu 9,5% do poziomu 12,3% w 2014 r. Tym 

samym nale y stwierdzi , i  sytuacja kobiet posiadaj cych dzieci w Polsce, 
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szczególnie troje dzieci i wi cej, jest coraz trudniejsza. Wymaga to intensyfika-

cji dzia a  maj cych na celu wdro enie rozwi za  z zakresu Life Work Balance,

by u atwi  kobietom w Polsce godzenie pracy zawodowej z rodzinn  [R kas, 

2013, s. 100].  

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza pozwoli a zweryfikowa  postawion  hipotez  ba-

dawcz . Wyniki analiz wykaza y bowiem, i  wska nik zatrudnienia kobiet  

i m czyzn jest w Polsce silnie zdeterminowany posiadaniem dzieci – ich liczby 

i wieku. W przypadku kobiet i m czyzn w wieku 26-45 lat wska nik zatrudnie-

nia znacz co si  ró ni i wynosi dla m czyzn posiadaj cych dzieci rednio 88%, 

a dla kobiet posiadaj cych dzieci jedynie 59%, co stanowi ró nic  na poziomie 

a  29 pkt. proc. W przypadku braku dzieci ró nica ta mi dzy kobietami i m -

czyznami wynosi zaledwie 1 pkt. proc.  

Poziom wska nika zatrudnienia i to zarówno u m czyzn, jak i kobiet, ro-

nie wraz z posiadaniem wy szego wykszta cenia. Przy czym nale y podkre li ,

i  fakt posiadania dziecka przez kobiety na ka dym szczeblu wykszta cenia

oznacza znacznie ni szy wska nik zatrudnienia ni  u m czyzn posiadaj cych to 

samo wykszta cenie i dziecko. Jedynie w przypadku kobiet z wy szym wy-

kszta ceniem, a nieposiadaj cych dzieci, odnotowano wska nik zatrudnienia 

wy szy ni  u m czyzn nieposiadaj cych dzieci, a legitymuj cych si  wy szym 

wykszta ceniem.  

Na wska nik zatrudnienia silnie oddzia uje tak e wiek dziecka. I tu uzysku-

jemy wyniki analogiczne jak te w przypadku posiadania dziecka, tj. wiek dziec-

ka nie ma znacz cego wp ywu na wska nik zatrudnienia u m czyzn, a niezwy-

kle silnie oddzia uje na spadek wska nika zatrudnienia kobiet szczególnie  

w wieku 0-6 lat. Podobnie opieka nad dzieckiem stanowi siln  barier  w poszu-

kiwaniu lub podejmowaniu zatrudnienia u kobiet i ma niewielki wp yw na sytu-

acj  m czyzn na rynku pracy.  

Liczba posiadanych dzieci równie  stanowi czynnik silnie wp ywaj cy na 

poziom wska nika zatrudnienia kobiet. Najtrudniejsz  sytuacj  na rynku pracy 

odnotowano w grupie kobiet posiadaj cych troje i wi cej dzieci. W badanym 

okresie w tej grupie kobiet wska nik zatrudnienia by  najni szy ( rednio wyniós

jedynie 55%, wobec 76,6% dla kobiet nieposiadaj cych dzieci). Dodatkowo  

w okresie badawczym spad  o kolejne 3 pkt. proc., z poziomu 57% do 54% na 

koniec okresu badawczego.   
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Potwierdza to, i  w Polsce wci  mamy do czynienia z dominacj  tradycyj-

nego podzia u ról w rodzinie i zwi zkach partnerskich. Sytuacja kobiet na rynku 

pracy pogarsza si  wraz z liczb  posiadanych dzieci, co jest jednym z powodów 

pogarszaj cego si  z roku na rok wska nika dzietno ci w Polsce. W obliczu ne-

gatywnych tendencji demograficznych grupa kobiet decyduj cych si  na posia-

danie dzieci powinna by  w Polsce dodatkowo wspierana. Szczególnie po dane 

s  aktywne programy agodz ce konflikt rodzina-praca, tak by nie dochodzi o do 

dyskryminacji opisanej w modelu  Rosen, bowiem skutkiem tego modelu jest 

coraz ni sza aktywno  zawodowa kobiet. Niezwykle wa ne jest te  niwelowa-

nie problemu „opieki nad dzieckiem”, gdy , jak wykazuj  badania, jest to czyn-

nik oddzia uj cy silnie negatywnie na zatrudnienie kobiet. U atwienie powrotu 

kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka stanowi  powinno centralny instru-

ment wspó czesnej polityki prorodzinnej w Polsce.  

W badanym okresie odnotowano równie  spadek o 5 pkt. proc. wska nika 

zatrudnienia kobiet nieposiadaj cych dzieci, co stanowi niepokoj cy sygna  p y-

n cy z rynku pracy w Polsce i stanowi  b dzie przedmiot pog bionych analiz  

w kolejnych opracowaniach autorki.  
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ACTIVITY OF PROFESSIONAL WOMEN WITH CHILDREN  
IN POLAND IN THE YEARS 2010-2013 

Summary: The professional activity of women in Poland is growing steadily. This is due 

to the transformation of the labour market, changes in the preferences of life of women, 

increase their level of education, whether funded pension system, which determines the 

accumulated capital of a future retirement. The level of activity of women in Poland is 

strongly determined by having children. With the number of children, the level of this ratio 

drops significantly. In the case of women with children in 2014. Employment rate stood at 

73.3%, as is already the case with 3 or more children only 54%. This article will discuss 

the impact of having a child on the professional activity of women in the light of economic 

theory, research, statistical data and report results Human Capital in 2015. 

Keywords: professional activity, women in the labour market, fertility rate, the labour 

market and gender. 


