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AKTYWNOĝû ZAWODOWA KOBIET
POSIADAJĄCYCH DZIECI W POLSCE
W LATACH 2010-2014
Streszczenie: AktywnoĞü zawodowa kobiet systematycznie w Polsce roĞnie. Wynika to
z przeobraĪeĔ rynku pracy, zmian preferencji Īyciowych kobiet, wzrostu poziomu ich
wyksztaácenia czy kapitaáowego systemu emerytalnego, w którym zgromadzony kapitaá
decyduje o przyszáej emeryturze. Poziom aktywnoĞci zawodowej kobiet jest w Polsce
silnie determinowany przez posiadanie potomstwa. Wraz z liczbą dzieci poziom tego
wskaĨnika znacząco spada. W przypadku kobiet nieposiadających dzieci w 2014 r.
wskaĨnik zatrudnienia wyniósá 73,3%, a juĪ w przypadku posiadających troje i wiĊcej
dzieci zaledwie 54%. W artykule omówiony zostanie wpáyw posiadania dziecka na aktywnoĞü zawodową kobiet w Ğwietle teorii ekonomii, badaĔ danych statystycznych oraz
wyników raportu Bilans Kapitaáu Ludzkiego 2015.
Sáowa kluczowe: aktywnoĞü zawodowa, kobiety na rynku pracy, wskaĨnik dzietnoĞci,
rynek pracy a páeü.

Wprowadzenie
Zmiany na rynku pracy XXI w. i bieĪące uwarunkowania ekonomiczne zmuszają kobiety do zdecydowanie wyĪszej aktywnoĞci zawodowej. Podwójny dochód jest dziĞ niezbĊdnym warunkiem utrzymania godziwego poziomu Īycia rodziny. JednoczeĞnie w wielu krajach Europy obserwuje siĊ zmniejszoną dzietnoĞü
i odkáadanie w czasie posiadania potomstwa na rzecz aktywnoĞci zawodowej kobiet. Z taką tendencją mamy do czynienia takĪe w Polsce, gdzie dzietnoĞü spadáa
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do poziomu 1,29 w 2014 r. i jest to jeden z najniĪszych poziomów w krajach UE
i OECD [www 1].
Celem artykuáu jest zaprezentowanie róĪnic w sytuacji na rynku pracy
w Polsce kobiet i mĊĪczyzn oraz ocena wpáywu liczby posiadanych dzieci na
aktywnoĞü zawodową kobiet w Polsce w latach 2010-2014. Dla zrealizowania
celu omówiono takĪe wpáyw posiadania dziecka na udziaá kobiet w rynku pracy
w Ğwietle teorii ekonomii. W zakoĔczeniu zaprezentowano wnioski z analizy.
Przy realizacji celu wykorzystano metodĊ opisową, analizĊ porównawczą,
proste metody statystyczne i krytyczną analizĊ wyników oraz wyniki badaĔ zaprezentowane w raporcie pt. Bilans Kapitaáu Ludzkiego 2015. Autorka w toku
rozwaĪaĔ podda weryfikacji hipotezĊ, iĪ páeü jest cechą silnie róĪnicującą poziom aktywnoĞci zawodowej i w przypadku kobiet wraz ze wzrostem liczby
posiadanych dzieci aktywnoĞü zawodowa kobiet w Polsce znacząco maleje.

1. Dzieci a udziaá kobiet w rynku pracy
– przegląd teorii ekonomii
W gospodarstwie domowym, w którym pojawia siĊ dziecko, nastĊpuje
zmiana optymalnych wyborów rodziców w odniesieniu zarówno do wydatków,
jak i do podaĪy siáy roboczej. Przegląd teorii ekonomicznych pozwoli wyjaĞniü,
jak zmienia siĊ podaĪ pracy kobiet i mĊĪczyzn oraz wspóáczynnik ich udziaáu
w rynku pracy. W przypadku kobiet wyjaĞnienia wymaga takĪe kwestia chĊci
kobiet do zatrudnienia w niepeánym wymiarze czasu pracy oraz popyt na placówki opieki nad dzieckiem.
Modele neoklasyczne braáy pod uwagĊ jedynie zmiany w podziale budĪetu
gospodarstw domowych. G. Becker w 1965 r. „opiekĊ nad dzieckiem” rozpatrywaá jako dobro produkowane w gospodarstwie domowym, tym samym wychowywanie dziecka traktowaá jako artykuá rynkowy. Opieka nad dzieckiem
kosztuje, w tym sensie, Īe pocháania czas i pieniądze. Z drugiej strony posiadanie potomstwa stanowi wybór rodzica, który uzyskuje okreĞlony poziom uĪytecznoĞci w postaci miáoĞci dziecka, przyjemnoĞci i satysfakcji z jego rozwoju,
ksztaácenia i zaspokajania potrzeb materialnych. Rodzice, mając okreĞlony czas
i dochód, bĊdą wiĊc dokonywaü wyborów, czy zapewnią wychowanie wiĊkszej
czy mniejszej liczbie dzieci. JeĪeli zdecydują siĊ na wiĊkszą liczbĊ dzieci, to
opieka dostĊpna dla kaĪdego kolejnego dziecka bĊdzie coraz niĪsza z uwagi na
ograniczone dochody oraz ograniczony czas [Becker, 1965, s. 495].
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WielkoĞü i zakres opieki, na jaki mogą liczyü dzieci, decyduje o tzw. jakoĞci
dziecka [Becker, 1981, s. 4], stąd w XXI w. obserwuje siĊ w wielu krajach Europy, iĪ rodzice przedkáadają „jakoĞü” nad ich iloĞü. PodkreĞliü naleĪy, Īe wyĪsza
„jakoĞü dziecka” wymaga wiĊkszej iloĞci towarów rynkowych (np.: w zakresie
zdrowia, edukacji itp.) i/lub wiĊkszej iloĞci czasu poĞwiĊconego jednemu dziecko.
Becker wykazywaá wiĊc, Īe w przypadku par maáĪeĔskich z jednym dzieckiem
kobieta jest bardziej wydajna w zajĊciach związanych z prowadzeniem domu niĪ
poza nim i bĊdzie czerpaáa wiĊcej korzyĞci z produkcji dóbr i usáug w gospodarstwie domowym, gdy tej sferze poĞwiĊci wiĊcej czasu. Tym samym specjalizacja
w rodzinie umoĪliwia wymianĊ handlową. Taką teoriĊ maáĪeĔską okreĞlono jako
tzw. wzorcowy model transakcyjny [Becker, 1981, s. 6].
WaĪnym czynnikiem w analizie wyboru dotyczącego posiadania potomstwa i aktywnoĞci zawodowej jest fakt, iĪ czas i dochody potrzebne do produkcji
usáugi „opieka nad dzieckiem” mogą byü substytucyjne. MoĪna wiĊc zwiĊkszyü
czas poĞwiĊcany na páatną pracĊ zawodową i zwiĊkszyü dochody rodziny, korzystając z placówek opieki nad dzieckiem (Īáobka, przedszkola) lub teĪ zatrudniając opiekunkĊ do dziecka. Niemniej jednak są to towary rynkowe, za które
naleĪy zapáaciü, uszczuplając dochód rodziny. MoĪliwy jest teĪ inny wariant
optymalizacji wyboru, tj. rezygnacja z aktywnoĞci zawodowej i samodzielne
wykonywanie usáugi opieki nad dzieckiem. Takie rozwiązanie zaproponowaá
w 1980 r. Gronau, który rozszerzyá pierwotny model Beckera.
W zmodyfikowanym modelu ekonomii gospodarstwa domowego rozróĪniono wiĊc trzy typy wykorzystania czasu: páatną pracĊ, pracĊ w gospodarstwie
domowym i czas wolny, w którym nie powstają Īadne towary rynkowe [Gronau,
1980, s. 408]. Ponadto Gronau wskazaá, iĪ poszczególne typy czasu mogą siĊ
zastĊpowaü, tym samym partnerzy mogą:
– oboje pozostaü aktywni zawodowo i skorzystaü z towarów rynkowych w zakresie opieki nad dzieckiem;
– jedno z nich moĪe wycofaü siĊ z rynku pracy i sprawowaü opiekĊ nad dzieckiem;
– jedno lub oboje mogą zdecydowaü siĊ na aktywnoĞü zawodową w niepeánym
wymiarze czasu pracy i dzieliü siĊ opieką nad dzieckiem [Gronau, 1980, s. 412].
W przypadku, gdy po urodzeniu dziecka oboje partnerzy pozostają aktywni
zawodowo, znacząco zwiĊkszają siĊ wydatki gospodarstwa domowego. Wynika
to z jednej strony z zakupów dóbr niezbĊdnych do wychowania dzieci, ale takĪe
z kosztów korzystania ze zorganizowanej opieki nad dzieümi. Niemniej jednak,
jak wskazaá Moffitt, poziom dochodów rodziny bĊdzie wyĪszy niĪ wtedy, gdy
jedno z rodziców wycofa siĊ z rynku pracy na czas opieki nad maáym dzieckiem.
Ponowny powrót do pracy zawodowej jest czĊsto trudny i przy mniejszej páacy
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[Moffitt, 1984, s. 265]. Wynika to z faktu, iĪ wycofanie z rynku oznacza stratĊ
kapitaáu ludzkiego u nieaktywnego rodzica, mimo Īe w tym czasie inwestuje
w kapitaá ludzki dziecka. Dáugookresowe nastĊpstwa caákowitego wycofania siĊ
z rynku pracy są mniej korzystne niĪ krótkoterminowe, na co wskazywaá Becker
w swoim modelu [Becker, 1981, s. 4]. Wnioski te stanowią waĪny argument
przeciw wydáuĪaniu dáugoĞci urlopów macierzyĔskich i wychowawczych. Ponadto warte uwagi jest skorzystanie ze zinstytucjonalizowanej opieki nad dzieckiem, która podnosi jakoĞü kapitaáu ludzkiego dziecka, nie uszczuplając kapitaáu
ludzkiego rodzica.
Szczególnym przypadkiem są gospodarstwa domowe z jednym rodzicem.
Dochód rodziny wypracowuje jeden rodzic i mając do dyspozycji 24-godzinną
dobĊ, musi podzieliü czas na páatną pracĊ, nieodpáatną pracĊ w gospodarstwie
domowym oraz czas wolny. JeĪeli poziom wyksztaácenia rodzica jest niski, rynek pracy zaoferuje mu niską páacĊ, wówczas czĊsto dochodzi do rezygnacji
z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad dzieckiem i wtedy dochód rodziny pochodzi z zasiáku na dziecko oraz ĞwiadczeĔ socjalnych [Moffitt, 1984, s. 267].
Tym samym wzrost aktywnoĞci zawodowej nastąpi wówczas, gdy rodzic podejmie pracĊ przy páacy wyĪszej niĪ Ğwiadczenia socjalne lub gdy Ğwiadczenia
socjalne zmniejszą siĊ.
Z kolei przegląd teorii „nowej ekonomii gospodarstwa domowego” pozwala wskazaü waĪne ramy zachowaĔ gospodarstw domowych wspóáczeĞnie, tj.:
– PrawdopodobieĔstwo uczestnictwa w rynku pracy zwiĊksza siĊ wraz ze
wzrostem poziomu páac.
– Im wyĪsze páace, tym wiĊcej czasu poĞwiĊca siĊ na pracĊ zawodową. Jednak
na pewnym poziomie (dochód optymalny) wzrost páac moĪe spowodowaü
efekt spadku podaĪy pracy, tzw. efekt dochodowy zmiany poziomu páac.
– JeĪeli optymalny podziaá pracy miĊdzy partnerami prowadzi do skrajnej specjalizacji, tj. jeden partner poĞwiĊca siĊ pracy zawodowej, a drugi pracy w gospodarstwie domowym, to w dáugim okresie nastąpi wzrost poziomu páac osoby aktywnej zawodowo i spadek dochodów drugiej osoby, co w rezultacie
prowadzi do niepoĪądanej zaleĪnoĞci osoby pozostającej w domu od osoby
pracującej zawodowo. Dáugookresowym skutkiem bĊdą teĪ duĪe dysproporcje
w poziomie przyszáej emerytury, podstawowego zabezpieczenia spoáecznego
na staroĞü.
– Im niĪsza cena profesjonalnej opieki nad dzieckiem i wyĪszy jej standard, tym
wiĊksze prawdopodobieĔstwo uczestnictwa rodziców w rynku pracy i wiĊksza
liczba przepracowanych przez nich godzin [Dijkstra, 2003, s. 42].
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Specjalizacja zalecana dla rodzin z dzieümi w modelu Beckera zostaáa podwaĪona przez model podziaáu pracy w rodzinie Otto, wykorzystujący model negocjacyjny oraz model dyskryminacji Rosen. OtóĪ Otto zauwaĪyáa, Īe kobieta chcąc
poáączyü Īycie rodzinne z karierą zawodową dociera do punktu, w którym uĪytkowanie czasu przez nią i partnera wzajemnie ze sobą kolidują. JeĪeli kobieta
zrezygnuje z pracy zarobkowej i specjalizuje siĊ w pracy w gospodarstwie domowym, naraĪa siĊ na stratĊ w swoim kapitale ludzkim, dlatego teĪ Otto uwaĪa, iĪ
nie istnieje wspólna funkcja uĪytecznoĞci gospodarstwa domowego i w rodzinie
odbywa siĊ proces negocjacji podziaáu pracy zaleĪny od siáy przetargowej maáĪonków [Otto, 1995, s. 3].
Dwa kolejne modele, które wpáywają na decyzje związane z godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego, dotyczą dyskryminacji na rynku pracy. Mechanizm dyskryminacji w modelu Rosen polega na tym, Īe kobiety mają mniej ofert
pracy niĪ mĊĪczyĨni, w przeciwieĔstwie do modelu Beckera, w którym są one
gorzej wynagradzane. W przypadku modelu Beckera rezygnacja z rynku pracy
przez kobietĊ w obliczu uzyskiwania mniejszego wynagrodzenie oznacza dla
rodziny niĪsze koszty alternatywne, aniĪeli w przypadku rezygnacji z pracy zawodowej przez mĊĪczyznĊ. Tym samym uzasadniü moĪna fakt, iĪ usáugi „opieki
nad dzieckiem” wykonują kobiety, rezygnując z rynku pracy. W sytuacji wyĪszych dochodów kobiety w porównaniu z jej partnerem zasadne stanie siĊ jej
pozostanie na rynku pracy i rezygnacja (tym samym specjalizacja w pracy
w domu) partnera. Model Rosen polega zaĞ na záym doborze pracowników do
stanowiska pracy, co obniĪa wydajnoĞü pracy kobiet i zmniejsza ich szansĊ na
rynku pracy [Rosen, 1993, s. 5]. Wykorzystując wnioski z modelu Rosen moĪna
zauwaĪyü, iĪ w obliczu mniejszej liczby ofert pracy dla kobiet i mniejszych
szans na znalezienie pracy kobiety mogą czĊĞciej decydowaü siĊ na sprawowanie opieki nad dzieckiem i rezygnowaü z aktywnoĞci zawodowej.
Omówione powyĪej modele ekonomii gospodarstwa domowego pozwalają
okreĞliü zaleĪnoĞci miĊdzy uczestnictwem kobiet w rynku pracy a obecnoĞcią
dzieci w gospodarstwie domowym i stanowią niewątpliwie warsztat do wspóáczesnych badaĔ w tym obszarze.

2. Dzieci a praca kobiet i mĊĪczyzn w Polsce – róĪnice na rynku pracy
w Ğwietle Bilansu Kapitaáu Ludzkiego 2015
RóĪnice na rynku pracy wynikające z páci są przedmiotem zainteresowaĔ
od wielu lat i pojawiają siĊ w analizach czynnikowych róĪnych badaĔ. W rapor-
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cie Bilans Kapitaáu Ludzkiego (dalej BKL) z 2015 r. szczególnie wnikliwie zajĊto siĊ analizą aktywnoĞci zawodowej kobiet i mĊĪczyzn w Polsce z uwzglĊdnieniem wyksztaácenia i posiadania dzieci.
W wyniku przeprowadzonych badaĔ wykazano, iĪ najwiĊksze dysproporcje
miĊdzy aktywnoĞcią zawodową kobiet i mĊĪczyzn w Polsce przypadają na wiek 3035 lat, po czym stopniowo siĊ zmniejszają, aĪ do zrównania po 45. roku Īycia
[Czarnik, 2015, s. 3]. Jednoznacznie teĪ w grupie badanych Polaków osiągniĊto
znacznie niĪsze wskaĨniki zatrudnienia dla kobiet w wieku 26-45 lat, gdy posiadaáy
one dziecko w wieku do lat 6, niĪ w analogicznej grupie mĊĪczyzn. Szczegóáowe
dane dotyczące wskaĨnika zatrudnienia Polaków w wieku 26-45 lat z uwzglĊdnieniem páci, faktu posiadania dziecka i wyksztaácenia prezentuje tabela 1.
Tabela 1. WskaĨnik zatrudnienia (%) Polaków w wieku 26-45 lat
z uwzglĊdnieniem páci, wyksztaácenia i faktu posiadania dziecka
w Ğwietle badaĔ Bilans Kapitaáu Ludzkiego
WskaĨnik zatrudnienia (%)
w grupie osób badanych dla:
Wyksztaácenie badanych

RóĪnica
wskaĨnik
zatrudnienia kobiet
a mĊĪczyzn
z dzieckiem
(w pkt.
proc.)

RóĪnica
wskaĨnik
zatrudnienia kobieta
a mĊĪczyzna bez
dzieci
(w pkt.
proc.)

RóĪnica
wskaĨnik
zatrudnienia
kobieta
a mĊĪczyzna
z dzieckiem
(w pkt.
proc.)

mĊĪczyzna
bez
dziecka

mĊĪczyzna
z dzieckiem

kobieta
bez
dziecka

kobieta
z dzieckiem

NiĪsze
(podstawowe
i zawodowe)

68

79

62

43

- 36

-6

-36

ĝrednie

83

90

77

58

- 32

-6

-32

WyĪsze

90

95

98

78

-17

+8

-17

ĝredni
wskaĨnik
zatrudnienia
dla wszystkich poziomów wyksztaácenia

80

88

79

59

-29

-1

-29

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Czarnik i Turek [2015, s. 8].

W przypadku osób z najniĪszym wyksztaáceniem róĪnica miĊdzy wskaĨnikiem zatrudnienia kobiet a mĊĪczyzn wynosiáa aĪ 36 pkt. proc. na korzyĞü mĊĪczyzn. W przypadku osób z wyksztaáceniem Ğrednim aĪ o 32 pkt. proc. wyĪszy
byá wskaĨnik zatrudnienia mĊĪczyzn niĪ kobiet posiadających dzieci. Z kolei
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w grupie osób z wyĪszym wyksztaáceniem róĪnica we wskaĨniku zatrudnienia
wyniosáa 17 pkt. proc. na korzyĞü mĊĪczyzn.
Interesujący jest fakt, iĪ wskaĨnik zatrudnienia wĞród mĊĪczyzn posiadających dzieci (we wszystkich poziomach wyksztaácenia) jest wyĪszy niĪ wskaĨnik
zatrudnienia dla mĊĪczyzn, którzy dzieci nie posiadają. SytuacjĊ moĪna táumaczyü faktem, iĪ pojawienie siĊ dziecka wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią ponoszenia
dodatkowych kosztów w rodzinie lub związku partnerskim i wówczas praca
zarobkowa mĊĪczyzny jest Ĩródáem finansowania zwiĊkszonych wydatków.
WskaĨnik zatrudnienia w przypadku zarówno mĊĪczyzn, jak i kobiet roĞnie
wraz ze wzrostem posiadanego wyksztaácenia. W badanej grupie w przypadku
kobiet z wyĪszym wyksztaáceniem bezdzietnych wskaĨnik zatrudnienia jest
o 8 pkt. proc. wyĪszy, aniĪeli u mĊĪczyzn z wyĪszym wyksztaáceniem nieposiadających dzieci. W przypadku wyksztaácenia niskiego lub Ğredniego zarówno
u kobiet, jak i mĊĪczyzn nieposiadających dzieci wskaĨnik zatrudnienia róĪni siĊ
jedynie o 6 pkt. proc. na korzyĞü mĊĪczyzn. Z kolei w przypadku kobiet posiadających dzieci wartoĞü wskaĨnika zatrudnienia jest tym niĪsza, im niĪsze wyksztaácenie posiada kobieta i waha siĊ od 43% przy wyksztaáceniu niskim do
78% przy wyksztaáceniu wyĪszym. W przypadku wyksztaácenia podstawowego
i zawodowego róĪnica we wskaĨniku zatrudnienia wynosi aĪ 36 pkt. proc. na
niekorzyĞü kobiet (43% do 79% u mĊĪczyzn). Niewiele lepszy wynik uzyskujemy w grupie osób ze Ğrednim wyksztaáceniem – tutaj róĪnica wynosi 32 pkt.
proc. na korzyĞü mĊĪczyzn (58% kobiety i 90% wĞród badanych mĊĪczyzn).
Najmniejszy, choü nadal wysoki, bo o 17 pkt. proc. niĪszy jest wskaĨnik zatrudnienia dla kobiet z wyĪszym wyksztaáceniem posiadających dzieci wzglĊdem analogicznej grupy mĊĪczyzn. Tym samym wraz z posiadaniem dziecka
i niskim lub Ğrednim wyksztaáceniem sytuacja kobiet na rynku pracy znacznie
siĊ pogarsza w stosunku do poziomów zatrudnienia mĊĪczyzn z tym samym
poziomem wyksztaácenia i sytuacją rodzinną.
W badaniach BKL 2015 analizowano takĪe utrudnienia w podjĊciu pracy, dzieląc badanych na dwie grupy: szukający pracy i osoby, które nie mogą podjąü pracy
ze wzglĊdu na sytuacjĊ osobistą. I tak w grupie osób szukających pracy zarówno
badane kobiety, jak i mĊĪczyĨni wskazywali jako najwiĊkszy problem „brak ofert
pracy” – waga tego problemu byáa zbliĪona od 2,12 u mĊĪczyzn do 2,23 u kobiet.
Inne waĪne utrudnienie w grupie szukających pracy to „brak kontaktów i znajomoĞci” i tu równieĪ mĊĪczyĨni i kobiety wskazali na podobną wagĊ problemu – mĊĪczyĨni 1,54, kobiety 1,64. Natomiast zdecydowanie wysokie byáo zróĪnicowanie
wagi problemu w grupie szukających pracĊ jeĞli chodzi o czynnik „opieka nad
dzieckiem”. W przypadku kobiet opieka nad dzieckiem byáa utrudnieniem ocenio-
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nym przez kobiety na poziomie 0,57, zaĞ u mĊĪczyzn zaledwie 0,13, co pokazuje, iĪ
w Polsce wciąĪ mamy do czynienia z tradycyjnym podziaáem ról w związkach
i rodzinach [BKL, 2015, s. 12].
Z kolei opieka nad dzieckiem byáa utrudnieniem zdecydowanie silniejszym
dla osób, które ze wzglĊdu na sytuacjĊ osobistą nie mogáy podjąü pracy. W tej
grupie kobiet „opieka nad dzieckiem” zostaáa wskazana jako najpowaĪniejsze
utrudnienie w podjĊciu zatrudnienia i oszacowana na poziomie 1,31 (kolejne
miejsce w rankingu utrudnieĔ u kobiet zająá „brak ofert pracy w okolicy” z wagą
1,11). W przypadku mĊĪczyzn, którzy nie mogli podjąü pracy, utrudnienie związane z „opieką nad dzieckiem” uzyskaáo wagĊ na poziomie zaledwie 0,24
(u mĊĪczyzn zdecydowanie silniejszym utrudnieniem byá „stan zdrowia” z wagą
1,8) [BKL, 2015, s. 12]. Tym samym koniecznoĞü sprawowania „opieki nad
dzieckiem” jest ponownie zdecydowanie silniejsza w przypadku kobiet aniĪeli
mĊĪczyzn w obu badanych grupach i silnie róĪnicuje sytuacjĊ na rynku pracy.
Kolejnych informacji o wpáywie posiadania dziecka na wskaĨnik zatrudnienia dostarcza analiza wpáywu wieku dziecka na zatrudnienie z uwzglĊdnieniem páci rodziców. Wyniki badaĔ wskazaáy, iĪ wskaĨnik zatrudnienia dla mĊĪczyzn bez wzglĊdu na wiek dziecka (0-18 lat) jest zawsze na znacznie wyĪszym
poziomie niĪ u kobiet i mieĞci siĊ w przedziale 80%-90%, przy czym 80% uzyskano dla 9. i 14. roku Īycia dziecka, zaĞ wskaĨniki 90% w okresie 0-7 lat i od
15 lat. Z kolei w przypadku kobiet w momencie urodzenia dziecka wskaĨnik
zatrudnienia osiąga poziom zaledwie 45% i roĞnie do 60%, gdy dziecko ukoĔczy
4. rok Īycia i nastĊpnie osiąga 70% wraz z 7. rokiem Īycia dziecka. Od 7. do 18.
roku Īycia wskaĨniki zatrudnienia w grupie badanych kobiet oscylowaáy miĊdzy
72% a 78%, osiągając maksimum, gdy dziecko osiągaáo 15. rok Īycia. Wiek
dziecka jest wiĊc kolejnym czynnikiem silnie oddziaáującym na wskaĨnik zatrudnienia kobiet i mĊĪczyzn i pogarsza sytuacjĊ zawodową kobiet.

3. Liczba dzieci a aktywnoĞü zawodowa kobiet
w Polsce w latach 2010-2014
Uwarunkowania ekonomiczne i zmiany zachodzące na wspóáczesnym rynku pracy, a takĪe zmiana priorytetów Īyciowych wspóáczesnych kobiet doprowadziáy do wzrostu ich aktywnoĞci zawodowej. JednoczeĞnie jednak fakt posiadania dziecka mocno determinuje poziom tej aktywnoĞci i zmienia przebieg
wskaĨnika zatrudnienia kobiety w cyklu jej Īycia.
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W XXI w. podwójny dochód jest niezbĊdnym warunkiem utrzymania godziwego poziomu Īycia rodziny, a w przypadku samotnych kobiet aktywnoĞü
zawodowa jest wrĊcz niezbĊdna [Giddens, 2010, s. 412]. Tym samym dotychczasowy tzw. single breadwinner model, czyli tradycyjny model rodziny,
w którym mĊĪczyzna jest jedynym Īywicielem rodziny, coraz silniej dezaktualizuje siĊ na rzecz modelu rodziny partnerskiej. Zjawisko wzrostu aktywnoĞci
zawodowej kobiet, jak wykazano w raporcie Bilans Kapitaáu Ludzkiego 2015,
jest silnie determinowane przez posiadanie potomstwa. Analiza danych statystycznych dotycząca wskaĨnika zatrudnienia kobiet w powiązaniu z liczbą posiadanych dzieci (tabela 2) pozwoli wskazaü wnioski szczegóáowe.
Tabela 2. WskaĨnik zatrudnienia kobiet w wieku 25-49 lat w zaleĪnoĞci od liczby
posiadanych dzieci w Polsce w latach 2010-2013
WskaĨnik
zatrudnienia
kobiet w wieku
25-49
a liczba dzieci
Kobiety nieposiadające dzieci
Kobiety posiadające 1 dziecko
Kobiety posiadające 2 dzieci
Kobiety posiadające 3 i wiĊcej
dzieci

Rok

ĝredni wskaĨnik
zatrudnienia
w badanym
okresie

RóĪnica
rok 2014 a 2010
(pkt. proc.)

2010

2011

2012

2013

2014

78,3

77,9

77,0

76,6

73,3

76,6

-5,0

73,8

73,4

73,1

72,6

74,1

73,4

+0,3

67,9

67,3

67,8

67,5

69,6

68,0

+1,7

57,0

54,4

55,5

54,0

54,0

55,0

-3,0

RóĪnica wskaĨnik zatrudnienia kobiet w wieku 25-49 a liczba posiadanych dzieci (pkt. proc.)
Kobiety
posiadające:
1 dziecko
a 0 dzieci
2 dzieci
a 0 dzieci
2 dzieci
a 1 dziecko
3 dzieci
a 0 dzieci
3 dzieci
a 1 dziecko
3 dzieci
a 2 dzieci

ĝrednia róĪnica
(pkt. proc.)

2010

2011

2012

2013

2014

-4,5

-4,5

-3,9

-4,0

0,8

-3,2

-10,4

-10,6

-9,2

-9,1

-3,7

-8,6

-5,9

-6,1

-5,3

-5,1

-4,5

-5,4

-21,3

-23,5

-21,5

-22,6

-19,3

-21,6

-16,8

-19,0

-17,6

-18,6

-20,1

-18,4

-10,9

-12,9

-12,3

-13,5

-15,6

-13,0

xx – wartoĞci maksymalne w poszczególnych grupach
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS za lata 2010-2014 [www 2].
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Analiza danych statystycznych w Polsce za lata 2010-2014 pozwala wskazaü, iĪ Ğredni wskaĨnik zatrudnienia kobiet w badanym okresie maleje wraz ze
wzrostem liczby posiadanych dzieci. W przypadku kobiet nieposiadających
dzieci wyniósá Ğrednio 76,6%, przy czym poziom maksymalny wskaĨnika zatrudnienia osiągniĊto w 2010 r., a nastĊpnie wskaĨnik ten spadaá, by w 2014 r.
osiągnąü poziom 73,3%. Nastąpiá tu najwiĊkszy w badanym okresie spadek
wskaĨnika zatrudnienia kobiet – aĪ o 5 pkt. proc., co moĪna powiązaü m.in. ze
zmniejszeniem liczby miejsc pracy dla kobiet i wzrostem liczby bezrobotnych
kobiet w badanym okresie.
W grupie kobiet posiadających jedno dziecko Ğrednioroczny wskaĨnik zatrudnienia byá o 3,2 pkt. proc. niĪszy od kobiet nieposiadających dzieci i wyniósá
73,4%. Swoje maksimum osiągnąá w 2014 r. (74,1%) i w badanym okresie nie
notowano wiĊkszych zmian. RóĪnica miĊdzy 2014 r. a początkiem okresu badawczego, tj. rokiem 2010, wyniosáa zaledwie 0,3 pkt. proc.
Kobiety posiadające dwoje dzieci osiągnĊáy Ğrednioroczny wskaĨnik zatrudnienia w badanym okresie na poziomie 68% i byá to wynik o 8,6 pkt. proc. niĪszy
aniĪeli u kobiet nieposiadających dzieci i o 5,4 pkt. proc. niĪszy aniĪeli u kobiet
posiadających jedno dziecko. WskaĨnik zatrudnienia w tej grupie kobiet osiągnąá
swoje maksimum w 2014 r. na poziomie 69,9% i byá to przyrost o 1,7 pkt. proc.
wzglĊdem roku 2010.
Z kolei w grupie kobiet posiadających troje i wiĊcej dzieci Ğrednioroczny
wskaĨnik zatrudnienia wyniósá 55% i byá o 21,6 pkt. proc. niĪszy wzglĊdem
kobiet nieposiadających dzieci, o 18,4 pkt. proc. niĪszy wzglĊdem wskaĨnika
zatrudnienia kobiet posiadających jedno dziecko i o 13 pkt. proc. niĪszy od
wskaĨnika zatrudnienia kobiet posiadających dwoje dzieci. Dodatkowo odnotowano negatywną tendencjĊ (spadek o 3 pkt. proc.) tego wskaĨnika miĊdzy 2014 r.
a 2010 r., co niewątpliwie Ğwiadczy o wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy kobiet posiadających troje i wiĊcej dzieci. Niski poziom zatrudnienia w tej
grupie kobiet naleĪy oceniü negatywnie z uwagi na wysokie ryzyko pogorszenia
siĊ sytuacji finansowej rodziny i czĊsto spadek dochodu na jednego czáonka w
rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo brak zatrudnienia w tej grupie kobiet
negatywnie wpáynie na ich przyszáą emeryturĊ (nie zgromadzą odpowiedniego
poziomu kapitaáu).
Negatywną tendencjĊ obserwujemy takĪe we wskaĨnikach bezrobotnych
kobiet, które po urodzeniu dziecka powracają na rynek pracy, nie mogąc znaleĨü
pracy. Udziaá takich kobiet, które zasiliáy zasoby osób bezrobotnych, systematycznie roĞnie od 2010 r. z poziomu 9,5% do poziomu 12,3% w 2014 r. Tym
samym naleĪy stwierdziü, iĪ sytuacja kobiet posiadających dzieci w Polsce,
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szczególnie troje dzieci i wiĊcej, jest coraz trudniejsza. Wymaga to intensyfikacji dziaáaĔ mających na celu wdroĪenie rozwiązaĔ z zakresu Life Work Balance,
by uáatwiü kobietom w Polsce godzenie pracy zawodowej z rodzinną [RĊkas,
2013, s. 100].

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwoliáa zweryfikowaü postawioną hipotezĊ badawczą. Wyniki analiz wykazaáy bowiem, iĪ wskaĨnik zatrudnienia kobiet
i mĊĪczyzn jest w Polsce silnie zdeterminowany posiadaniem dzieci – ich liczby
i wieku. W przypadku kobiet i mĊĪczyzn w wieku 26-45 lat wskaĨnik zatrudnienia znacząco siĊ róĪni i wynosi dla mĊĪczyzn posiadających dzieci Ğrednio 88%,
a dla kobiet posiadających dzieci jedynie 59%, co stanowi róĪnicĊ na poziomie
aĪ 29 pkt. proc. W przypadku braku dzieci róĪnica ta miĊdzy kobietami i mĊĪczyznami wynosi zaledwie 1 pkt. proc.
Poziom wskaĨnika zatrudnienia i to zarówno u mĊĪczyzn, jak i kobiet, roĞnie wraz z posiadaniem wyĪszego wyksztaácenia. Przy czym naleĪy podkreĞliü,
iĪ fakt posiadania dziecka przez kobiety na kaĪdym szczeblu wyksztaácenia
oznacza znacznie niĪszy wskaĨnik zatrudnienia niĪ u mĊĪczyzn posiadających to
samo wyksztaácenie i dziecko. Jedynie w przypadku kobiet z wyĪszym wyksztaáceniem, a nieposiadających dzieci, odnotowano wskaĨnik zatrudnienia
wyĪszy niĪ u mĊĪczyzn nieposiadających dzieci, a legitymujących siĊ wyĪszym
wyksztaáceniem.
Na wskaĨnik zatrudnienia silnie oddziaáuje takĪe wiek dziecka. I tu uzyskujemy wyniki analogiczne jak te w przypadku posiadania dziecka, tj. wiek dziecka nie ma znaczącego wpáywu na wskaĨnik zatrudnienia u mĊĪczyzn, a niezwykle silnie oddziaáuje na spadek wskaĨnika zatrudnienia kobiet szczególnie
w wieku 0-6 lat. Podobnie opieka nad dzieckiem stanowi silną barierĊ w poszukiwaniu lub podejmowaniu zatrudnienia u kobiet i ma niewielki wpáyw na sytuacjĊ mĊĪczyzn na rynku pracy.
Liczba posiadanych dzieci równieĪ stanowi czynnik silnie wpáywający na
poziom wskaĨnika zatrudnienia kobiet. Najtrudniejszą sytuacjĊ na rynku pracy
odnotowano w grupie kobiet posiadających troje i wiĊcej dzieci. W badanym
okresie w tej grupie kobiet wskaĨnik zatrudnienia byá najniĪszy (Ğrednio wyniósá
jedynie 55%, wobec 76,6% dla kobiet nieposiadających dzieci). Dodatkowo
w okresie badawczym spadá o kolejne 3 pkt. proc., z poziomu 57% do 54% na
koniec okresu badawczego.
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Potwierdza to, iĪ w Polsce wciąĪ mamy do czynienia z dominacją tradycyjnego podziaáu ról w rodzinie i związkach partnerskich. Sytuacja kobiet na rynku
pracy pogarsza siĊ wraz z liczbą posiadanych dzieci, co jest jednym z powodów
pogarszającego siĊ z roku na rok wskaĨnika dzietnoĞci w Polsce. W obliczu negatywnych tendencji demograficznych grupa kobiet decydujących siĊ na posiadanie dzieci powinna byü w Polsce dodatkowo wspierana. Szczególnie poĪądane
są aktywne programy áagodzące konflikt rodzina-praca, tak by nie dochodziáo do
dyskryminacji opisanej w modelu Rosen, bowiem skutkiem tego modelu jest
coraz niĪsza aktywnoĞü zawodowa kobiet. Niezwykle waĪne jest teĪ niwelowanie problemu „opieki nad dzieckiem”, gdyĪ, jak wykazują badania, jest to czynnik oddziaáujący silnie negatywnie na zatrudnienie kobiet. Uáatwienie powrotu
kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka stanowiü powinno centralny instrument wspóáczesnej polityki prorodzinnej w Polsce.
W badanym okresie odnotowano równieĪ spadek o 5 pkt. proc. wskaĨnika
zatrudnienia kobiet nieposiadających dzieci, co stanowi niepokojący sygnaá páynący z rynku pracy w Polsce i stanowiü bĊdzie przedmiot pogáĊbionych 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.

