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Ukryty potencjał polskiej gospodarki |
 Kobiety nieaktywne zawodowo

List Dyrektora Generalnego
Coca-Cola Poland Services
Z ogromną satysfakcją przekazuję na Państwa ręce drugi raport firm
Deloitte i Coca-Cola, poruszający kwestię aktywności zawodowej
kobiet w Polsce. Badanie „Kobiety nieaktywne zawodowo. Ukryty
potencjał polskiej gospodarki” jest pogłębieniem poprzedniego badania
o przedsiębiorczości kobiet i stara się odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego część Polek nie podejmuje pracy.

Dzięki nowemu podejściu do tematu
– ujęciu badania w przekroju
regionalnym – udało się poznać
główne przyczyny braku aktywności
zawodowej kobiet w poszczególnych
województwach. Jak się okazuje, kobiety
mieszkające w innych regionach Polski
z innych powodów pozostają bierne
zawodowo. To regionalne ujęcie pozwala
znacznie lepiej zaplanować działania,
mogące wpłynąć na poprawę sytuacji
biernych zawodowo kobiet.
4 mln Polek nie pracuje i nie szuka pracy.
To niestety o 5 proc. więcej niż średnia
unijna. Demografia nie działa na naszą
korzyść, bo z roku na rok maleje liczba
osób w wieku produkcyjnym. Biorąc
pod uwagę postępujące starzenie się
społeczeństwa, włączenie tej grupy
kobiet do rynku pracy staje się więc
absolutną koniecznością. Optymizmem
napawa fakt, że nawet będąc poza
rynkiem pracy, kobiety nie przestają
wierzyć w siebie. Uważają, że udałoby im
się znaleźć pracę w momencie, w którym
zaczęłyby odpowiadać na ogłoszenia.
Coraz więcej kobiet odważnie też myśli
o założeniu własnego biznesu.

4

Polki oczekują jednak wsparcia
i elastyczności ze strony osób
bliskich, państwa, a przede wszystkim
pracodawców.
Jestem przekonany, że wraz ze wzrostem
aktywności zawodowej, będzie rosła
także rola kobiet - liderek w firmach.
Naszym obowiązkiem jako pracodawców
jest wspierać kobiety i pomagać im
uwierzyć we własne możliwości.
Zmian nie uda się wprowadzić bez
większego zaangażowania mężczyzn.
Dlatego jako nowy Dyrektor Generalny
Coca-Cola Poland Services sp. z o.o.
z wielką przyjemnością przystąpiłem
do klubu Male Champions of Change,
zajmującego się promowaniem działań
na rzecz równości płci. Głęboko wierzę,
że należy inwestować w kompetencje
i talenty kobiet oraz działać na rzecz
poprawy warunków ich zatrudnienia,
bo zyskują na tym obie strony.
Niezależnie od tego, czy w prywatnej
firmie czy państwowej instytucji,
wpływowi mężczyźni mogą ramię
w ramię współpracować z kobietami tak,
by firma rozwijała się jeszcze lepiej.

Przed nami ogromne wyzwanie
zaktywizowania grupy, w której drzemie
wielki potencjał. Więcej zatrudnionych
kobiet to ogromne korzyści dla
gospodarki, ale także bezpośrednio
dla pracodawców, którzy mogą zyskać
bardzo wartościowych pracowników.
To wreszcie korzyści dla samych kobiet,
dla których praca jest nie tylko źródłem
dochodu, ale też pozwala się rozwijać
i spełniać. Należy jednak podkreślić,
że najsprawniej i najefektywniej działają
zespoły różnorodne pod względem płci.
Kobiety i mężczyźni muszą uzupełniać
się nawzajem pod względem stylu pracy,
podejścia do obowiązków i kompetencji
– taka równowaga to gwarancja sukcesu
każdej firmy.
Zdając sobie sprawę z ogromnego
i dotąd niewykorzystanego
w pełni potencjału żeńskiej części
społeczeństwa, Coca-Cola podjęła
globalne zobowiązanie, by do 2020 r.
zaktywizować zawodowo ponad
5 milionów kobiet. Inspirujemy kobiety
na całym świecie, wzmacniamy ich
wiarę we własne kompetencje oraz

inwestujemy w ich rozwój. Wspólnie
z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką
w 2016 roku zainaugurowaliśmy
program „Sukces TO JA”. W 2017 r. dzięki
warsztatom z trenerami oraz kursom na
platformie e-learningowej przeszkoliliśmy
ponad 8 tys. osób. Od dwóch lat
jesteśmy też partnerem konkursu
„Bizneswoman roku”, gdzie wspieramy
kobiety, które stawiają pierwsze kroki
jako właścicielki firm.
Przedstawione w niniejszym raporcie
wyniki stanowią uzupełnienie
dotychczasowej wiedzy na temat
aktywności zawodowej kobiet,
pomagając lepiej zrozumieć przyczyny
niepodejmowania przez nie pracy
w różnych regionach Polski. Mam
nadzieję, że ten raport otworzy
nowy etap dyskusji na temat
większych możliwości wsparcia kobiet
w ich powrocie na rynek pracy oraz
w poprawie warunków zatrudnienia.
W ciągu ostatnich lat zaszło w tym
obszarze wiele pozytywnych zmian,
ale warto działać wspólnie dalej, aby
w pełni wykorzystać potencjał kobiet.
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Prawie 4 mln Polek nie jest
aktywnych zawodowo.

Kluczowe wnioski
Głównym wyzwaniem polskiego rynku pracy jest spożytkowanie
niewykorzystanych zasobów pracy, w tym wynikających z niższej
aktywności zawodowej Polek.
W związku z tym w październiku 2016 r.
Fundacja Sukces Pisany Szminką i CocaCola zainaugurowały program „Sukces
TO JA”. Jego celem jest zwiększenie
aktywności zawodowej kobiet
poprzez dostarczenie im praktycznej
wiedzy z zakresu kreowania kariery oraz
tworzenia własnego biznesu. Podczas
pierwszej edycji programu w szkoleniach
bezpośrednich oraz umieszczonych na
platformie e-learningowej wzięło udział
blisko 5 500 osób.
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Poniższy raport jest drugą z kolei
publikacją pokazującą – obok korzyści
ekonomicznych związanych
z aktywizacją kobiet – największe
bariery, które uniemożliwiają im podjęcie
pracy. W tym celu przebadanych zostało
tysiąc biernych zawodowo kobiet,
by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
nie pracują i co może się przyczynić do
ich większej aktywności zawodowej.

Pod koniec 2016 r. spośród 11,5 mln
kobiet w wieku 20–64 lat pracowało tylko
7,1 mln, bezrobotnych było niespełna
0,5 mln, a 3,9 mln było biernych
zawodowo1, co oznacza, że osoby te
nie pracowały i nie były gotowe na
podjęcie zatrudnienia. Proporcja kobiet,
które pozostają poza rynkiem pracy do
całej populacji kobiet w wieku 20-64
lat pozostaje w Polsce mniej korzystna
niż w innych krajach Unii. Przeciętnie
29 proc. kobiet w krajach UE jest
poza rynkiem pracy, zajmując się
m.in. domem, czy opiekując się innymi
członkami rodziny. W Polsce ten
odsetek wynosi 34 proc. z czego
zaledwie 4 proc. to te kobiety, które są
zarejestrowane jako bezrobotne. W Unii
jest ich 6 proc. Skala wyzwań stojąca
przed Polską jest więc większa niż przed
innymi krajami europejskimi.

Regiony Polski różnią się
pod względem przyczyn
dezaktywizacji kobiet.
Na Śląsku, Dolnym Śląsku i w opolskiem
zajmowanie się dziećmi jest
najistotniejszą przyczyną dezaktywizacji
kobiet, podobnie jak w innych częściach
Polski. To, co różni te regiony, to jednak
to, że odsetek kobiet wskazujących

opiekę nad dziećmi jako najważniejszą
przyczynę jest tutaj najniższy i wynosi
38 proc. Dla porównania, na południu
Polski, czyli m.in. w województwach:
lubelskim, małopolskim, podkarpackim
odsetek ten wynosi 41 proc., na
północnym zachodzie 45 proc.,
a w kujawsko-pomorskim, podlaskim
i warmińsko-mazurskim 46 proc.
Podobnie jest z zajmowaniem się
domem, które jest najmniej istotne
na Śląsku, a najbardziej na Pomorzu,
Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Trzecią
najczęstszą przyczyną dezaktywizacji,
deklarowaną przez mieszkanki różnych
części Polski, jest brak ofert pracy
w okolicy, w której mieszkają, na
co wskazuje 19-31 proc. kobiet. Jest
to największy problem dla biernych
zawodowo, które mieszkają na
południu Polski w województwach:
lubelskim, małopolskim, podkarpackim
i świętokrzyskim. Dla mieszkanek
Śląska równie ważne jak kondycja
lokalnego rynku pracy jest ich własne
zdrowie, na które narzeka 19 proc.
kobiet. Dla porównania problemy
ze zdrowiem są najmniej ważne dla
mieszkanek północnej Polski. Mieszkanki
południo-wschodnich województw
częściej narzekają na brak kontaktów
i znajomości – 20 proc. z nich mówi
o tym jako o barierze w znalezieniu
pracy. Dla tych ostatnich problemem
jest także poziom wykształcenia,
na który zwraca uwagę 15 proc. z nich
oraz brak certyfikatów i uprawnień
– 14 proc. Z badania wynika więc,
że południe Polski, poza zwiększeniem
dostępności instytucji opieki nad dziećmi
oraz możliwości elastycznej i zdalnej
pracy, wymaga też większego wsparcia
w podnoszeniu kwalifikacji.
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Więcej pracujących kobiet to wyższy wzrost gospodarczy.
Szacunki Deloitte na podstawie deklaracji biernych zawodowo
kobiet z niniejszego badania wskazują, że możliwy jest w krótkim
okresie wzrost liczby aktywnych zawodowo kobiet o 175 tys.,
co przełoży się na 161 tys. pracujących Polek. W efekcie do
2025 roku może to wygenerować dodatkowo nawet ponad
50 mld zł PKB oraz ponad 19 mld zł więcej danin publicznych,
które trafiają do sektora finansów publicznych.

Kobiety są bardzo aktywne,
ale w sferze domowej,
zajmując się dziećmi i osobami
starszymi.
W grupie 18–59-latek, którą objęło
badanie Deloitte, dominującą przyczyną
zaprzestania pracy zarobkowej była
opieka nad dziećmi, na którą
wskazywała ponad jedna trzecia
badanych kobiet (34 proc.) . Rzadszą
przyczyną, ale nabierającą znaczenia
wraz ze starzeniem się społeczeństwa,
jest fakt, że 7 proc. z nich nie pracuje,
bo zajmuje się starszym członkiem
rodziny. O tym, jak ważna jest to
przyczyna, świadczy czas jaki kobiety
przeciętnie przeznaczają na zajmowanie
się rodziną i domem – wynosi on łącznie
ponad 60 godz. tygodniowo. Inną grupą
przyczyn jest zakończenie pracy na
czas określony (bez przedłużenia
umowy), na które wskazuje jedna piąta
kobiet (20 proc.), a także likwidacja
zakładu lub miejsca pracy, na którą
wskazuje 12 proc. biernych zawodowo
Polek. Mniej istotnymi przyczynami
bierności są te związane z dojazdami
i atrakcyjnością finansową pracy.
Jedna dziesiąta (8 proc.) wskazuje na
nieatrakcyjne płace, a jedna dwudziesta
narzeka na trudności w dojazdach
(4 proc.). Zaledwie 3 proc. kobiet
biernych zawodowo nie pracuje,
bo się doszkala.
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Bierne zawodowo kobiety
oczekują elastyczności
pracodawców.

Będąc poza rynkiem pracy,
kobiety nie przestają wierzyć
w siebie.

Tym, co przede wszystkim mogłoby
je skłonić do podjęcia pracy, jest
elastyczny czas pracy – wskazała
go ponad połowa badanych przez
Deloitte kobiet. Większość kobiet
dezaktywizuje się z powodu obowiązków
domowych, które pochłaniają im około
37 godz. tygodniowo. Dlatego też,
możliwość pracy z domu jest niemal
równie popularnym rozwiązaniem
wskazywanym przez badane.
Dodatkowo, przy rosnących płacach
nawet praca na część etatu staje się
kusząca dla części z nich – możliwości
takiej oczekuje ponad jedna czwarta
kobiet. W dalszej kolejności są to dopiero
rozwiązania – już implementowane przez
rząd – takie jak zwiększenie dostępności
żłobków i przedszkoli, na co wskazuje
20 proc. badanych. Same kobiety są
gotowe podjąć pracę – większość
zaakceptowałaby pracę wymagającą
nauczenia się nowych umiejętności
(72 proc.).

Ponad połowa biernych zawodowo
kobiet uważa, że znalazłaby pracę
w momencie, w którym zaczęłyby jej
poszukiwać. Ponadto, kobiety są zdania,
że w dzisiejszych czasach większość
kobiet musi pracować, aby utrzymać
rodzinę (73 proc.), a podobny odsetek
uważa, że zarówno mężczyzna, jak
i kobieta powinni zarabiać na utrzymanie
domu. Co kluczowe, 67 proc. badanych
kobiet uważa, że pracując zawodowo,
dają pozytywny przykład swoim córkom.
Kobiety te nie potrzebują być dodatkowo
przekonywane do aktywności
zawodowej, ale wymagają odpowiedniej
pomocy – na którą same wskazują –
czyli elastyczności pracodawców
i możliwości rozwoju. Ponad dwie
piąte (38 proc.) kobiet rozważyłoby
założenie własnej działalności
gospodarczej, gdyby otrzymało
dofinansowanie z urzędu pracy. Dlatego
promowanie przedsiębiorczości może
być równie skuteczne dla zwiększenia
aktywności zawodowej co promowanie
ruchomego czasu pracy i możliwości
pracy z domu.
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Metodyka badania

Wprowadzenie
Cele raportu
W niniejszym raporcie zbadaliśmy przyczyny, które kobiety
nieaktywne zawodowo wskazały jako bariery niepodejmowania
przez nie pracy zarobkowej.
Jest to pogłębienie problematyki
podjętej w poprzednim raporcie
„Praca i przedsiębiorczość kobiet –
potencjał do wykorzystania w Polsce”2,
przygotowanym na zlecenie Coca-Cola
Services Poland przez Deloitte Polska.
Postawiliśmy sobie za cel opisanie
aktywności zawodowej Polek, również na
tle wybranych krajów europejskich, oraz
podjęliśmy próbę pokazania symulacji
wpływu zwiększonej aktywności
zawodowej kobiet na PKB Polski.
Przedstawiliśmy także kluczowe czynniki
decydujące o aktywności kobiet na rynku
pracy, zidentyfikowane na podstawie
istniejących już badań polskich
i zagranicznych.
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W pełni świadomi skali zjawiska bierności
zawodowej kobiet w Polsce oraz
złożoności czynników, które wpływają na
tę sytuację, zdecydowaliśmy się pogłębić
to zagadnienie, przeprowadzając
dedykowane badanie (dalej: badanie
Deloitte), którego analiza została
przedstawiona w niniejszym raporcie.
Realizacja badania pozwoliła nie
tylko rozpoznać kluczowe bariery
nieaktywności zawodowej, ale także
oszacować, w oparciu o deklaracje
kobiet, korzyści dla gospodarki
i społeczeństwa wynikające z aktywizacji
kobiet biernych zawodowo.

•• Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2017 r.
przez niezależną pracownię badawczą IQS.
•• Z uwagi na tematykę analizowanego zjawiska wykorzystano
metodę badania CAWI w panelu internetowym
(ang. Computer Assisted Web Interview). Struktura panelistek
wiernie odzwierciedla strukturę populacji Polski. W celu
zapewnienia najwyższej jakości badania, z panelu usuwane
były uczestniczki, które wypełniały ankiety niestarannie
lub nierzetelnie.
•• Badaniem objęto reprezentatywną próbę tysiąca
kobiet w wieku 18–59 lat, która w ostatnim tygodniu (od
poniedziałku do niedzieli) nie wykonywała jakiejkolwiek pracy
przynoszącej zarobek lub dochód i nie pomagała w rodzinnej
działalności gospodarczej. W badaniu nie były uwzględnione
kobiety, które czasowo nie wykonywały pracy ze względu
na urlop macierzyński, rodzicielski, wypoczynkowy,
wychowawczy, przez trudne warunki atmosferyczne, strajk,
system pracy, naukę lub podnoszenie kwalifikacji, urlop
bezpłatny i z innych przyczyn. Próba badania podlegała
warstwowaniu (co oznacza podział badanej populacji na
kategorie zwane warstwami, w celu zwiększenia efektywności
schematu losowania – umożliwia to uzyskanie wyników
obarczonych mniejszymi błędami losowymi) ze względu na
płeć, wiek, dochód, wielkość miejsca zamieszkania i region
kraju, tak by odpowiadać populacji biernych zawodowo
kobiet według badania aktywności ekonomicznej ludności
GUS.
•• Do badania zakwalifikowano osoby, które w tzw.
pytaniu screenującym (zadawanym w sposób neutralny,
niesugerującym odpowiedzi) zadeklarowały, że są
kobietami, obecnie nie pracują zarobkowo i nie mają
pracy. Cały kwestionariusz zawierał 46 pytań bez pytań
określających cechy socjo-demograficzne.

•• W celu zapewnienia wiarygodności badania:
–– W ankiecie nie wskazano, że badanie dotyczy zjawiska
bierności społecznej/zawodowej kobiet.
–– Sprawdzono niesprzeczność odpowiedzi respondentów,
dodając do kwestionariusza pytania kontrolne.
Monitorowano również czas wypełnienia ankiety
i dodatkowo sprawdzano badanych, których odpowiedzi
budziły wątpliwości.
•• Jako kluczowe cele przyświecające realizacji badania
wyznaczono:
–– Oszacowanie przyczyn bierności zawodowej kobiet,
ich wcześniejsze losy zawodowe, doświadczenia migracji
oraz szanse na podjęcie pracy.
–– Identyfikację źródeł dochodów (także poprzez deklaracje
dotyczące zarobków partnera).
–– Określenie skłonności do podjęcia zatrudnienia.
–– Określenie determinant porzucenia pracy.
–– Znalezienie czynników determinujących bierność
społeczną/zawodową ankietowanych kobiet względem
podobnych zachowań matek w okresie dorastania
ankietowanych kobiet.
–– Określenie szans na podjęcie pracy przez badane kobiety.
–– Strukturę gospodarstw domowych kobiet biernych
zawodowo.
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Zatrudnienie kobiet w Polsce
w porównaniu z innymi krajami europejskimi
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wyższe od obecnych prognoz średnio
o 0,5–1 proc. Zaangażowanie zawodowe
kobiet to bowiem nie tylko istotna
kwestia z perspektywy ich rozwoju,
budowania poczucia własnej wartości
oraz zapewnienia ciągłości szans na
rynku pracy, ale także realny pozytywny
impuls dla polskiej gospodarki.
W świetle obecnych wyzwań związanych
ze starzeniem się społeczeństwa
włączenie kobiet w rynek pracy staje się
koniecznością, która przyniesie korzyści
nie tylko samym kobietom, ale także
poszczególnym gospodarkom lokalnym
i ostatecznie całej gospodarce krajowej.

Grecja

Według najnowszych danych Eurostatu
w II kwartale 2017 r. 66,6 proc.
obywatelek krajów UE-28 uczestniczyło
w rynku pracy, podczas gdy w Polsce ten
wskaźnik wyniósł 64,2 proc.3 Spośród
państw członkowskich UE liderem
pod względem partycypacji kobiet na
rynku pracy jest Szwecja, gdzie stopa
aktywności zawodowej kobiet w wieku
20–64 lat wynosi 85 proc. Polki są pod
względem aktywności zawodowej bliższe
krajom południa, takim jak Grecja,
Włochy, Malta czy Chorwacja.
Gdyby więcej kobiet pracowało, PKB
Polski w latach 2015–2025 mogłoby być

Jeszcze większą różnicę widać
jednak przy porównaniu wskaźnika
zatrudnienia kobiet oraz mężczyzn
w Polsce. W przypadku mężczyzn wynosi
on 77,9 proc. i jest prawie na poziomie
średniej europejskiej – 78,1 proc.
O ile wskaźnik ten jest niższy niż wśród
liderów, takich jak Wielka Brytania
(83 proc.) czy Szwecja (84,1 proc.),
o tyle różnica ta nie jest tak duża jak
w przypadku wskaźników zatrudnienia
kobiet. Niemniej stopa zatrudnienia
kobiet w ciągu ostatnich lat rośnie
– jeszcze 15 lat temu wynosiła w Polsce
51 proc., a dziś jest 13 pkt proc. wyższa.

Wskaźniki zatrudnienia kobiet w wieku 20–64 lat w Unii w I połowie 2017 r. (proc.)

Polska

Problem niskich wskaźników zatrudnienia kobiet nie dotyka
wszystkich krajów w równym stopniu. Cztery na dziesięć Polek
nie jest aktywnych zawodowo, czyli nie pracuje ani nie szuka
aktywnie pracy. W Europie bierność zawodowa dotyczy blisko
30 proc. kobiet.

Belgia

Kobiety nieaktywne zawodowo
– kontekst ekonomiczny

Dobra koniunktura na rynku pracy
w Polsce sprawiła, że w ostatnich
2 latach stopa zatrudnienia wśród
kobiet w wieku produkcyjnym
(20–64 lat) zwiększyła się z 60,7
proc. w II kwartale 2015 r. do 64,2
proc. w II kwartale 2017 r.4 Mimo to
wskaźnik ten wciąż należy do najniższych
w Europie, a w szczególności jest
poniżej średniej dla krajów UE-28 (66,6
proc.). Bardziej aktywne są choćby
nasze sąsiadki: Niemki – 74,9 proc.,
Litwinki – 72,4 proc., Czeszki – 70,1 proc.
i Słowaczki – 64,6 proc.5

Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie danych Eurostatu.
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Wskaźniki zatrudnienia kobiet w wieku 20–64 lat w Polsce i Unii w latach 2001–2017 (proc.)

Podział populacji kobiet w wieku 20–64 lat w Polsce i Unii
ze względu na aktywność ekonomiczną w 2016 r. (proc.)

70
66

Polska

UE-28

4

6

65
64
60

34

59

29

55
Kobiety w %

51
50
2003

2004

Polska

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I poł.
2017

62

65

UE-28
zatrudnione

Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie danych Eurostatu.

bezrobotne

bierne zawodowo

Podział populacji mężczyzn w wieku 20–64 lat w Polsce i Unii
ze względu na aktywność ekonomiczną w 2016 r. (proc.)

Bierność zawodowa Polek
Liczba osób od 20 do 64 lat, czyli
w wieku produkcyjnym, w Polsce
wyniosła w 2016 roku 22,8 mln osób.
Przy użyciu takiej definicji GUS, Eurostat,
Komisja Europejska i polski rząd
wskazują grupę osób, która przyczynia
się do wytwarzania wartości dodanej
w gospodarce ze względu na edukację na
początku kariery zawodowej i przejście
na emeryturę na jej końcu. Kobiety
stanowią większą część tej grupy –
50,2 proc., czyli 11,5 mln osób. Jednak nie
wszystkie kobiety z tej grupy są aktywne
zawodowo. Pracuje 7,1 mln z nich,
bezrobotnych jest niespełna 0,5 mln,
a 3,9 mln jest biernych zawodowo6,
co oznacza, że osoby te nie pracują

i nie są gotowe podjąć pracy (ale mogą
pozostawać zarejestrowane w urzędzie
pracy, by mieć prawo do zasiłku, ochrony
zdrowia, mogą też pracować w szarej
strefie – to 2 proc. kobiet w wieku 20–64
lat). Ta proporcja osób pozostających
bez pracy jest w Polsce mniej korzystna
niż w innych krajach Unii, gdzie
przeciętnie 29 proc. kobiet jest poza
rynkiem pracy (w Polsce 34 proc.),
a 6 proc. poszukuje pracy (w Polsce tylko
4 proc.). Przy zbliżonych wskaźnikach
zatrudnienia wśród mężczyzn widać
jednak rozbieżność w odsetku mężczyzn,
którzy są bierni zawodowo – w Polsce
jest ich o 3 pkt proc. więcej niż
przeciętnie w Europie.

Polska

UE-28

5

7
19

16

Mężczyźni w %

76

77

zatrudnieni

bierni zawodowo

bezrobotni

Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie danych GUS i Eurostat.
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By zrealizować nawet minimalny
scenariusz wzrostu zatrudnienia
w Polsce, konieczne jest zaktywizowanie
najmłodszych osób od 18 do 24 lat, 50+
i przede wszystkim kobiet.

Aktywność zawodowa Polek
w centrum zainteresowania
działań rządowych
Aktywność zawodowa kobiet i ich
równouprawnienie na rynku pracy to
kluczowa część Celów Zrównoważonego
Rozwoju („Sustainable Development
Goals”), do 2030 realizowanych przez
193 kraje będące członkami ONZ,
w tym Polskę. Cel 5. to osiągnięcie
równości płci oraz wzmocnienie pozycji
kobiet i dziewcząt, a cel 8. zachęca do
tego, by „promować trwały, inkluzyjny
i zrównoważony wzrost gospodarczy,
pełne i produktywne zatrudnienie oraz
godną pracę dla wszystkich ludzi”.
Podobnie jednym z celów Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
przyjętej w 2017 r. przez Radę Ministrów
jest wzrost wskaźnika zawodowego
zarówno kobiet, jak i mężczyzn
(w wieku 20–64 lat) z dzisiejszego
poziomu 68 proc. do 71 proc. w 2020
i 73 proc. w 2030 r. Dodatkowo rząd
chce, by wskaźnik zatrudnienia kobiet
z najmłodszym dzieckiem w wieku
do 5 lat wzrósł z 64 proc. do 65 proc.
w 2020 i 70 proc. w 2030 r.7
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Według strategii rządowej w najbardziej
optymistycznym scenariuszu mamy
szansę na podniesienie wskaźnika
zawodowego do poziomu 76 proc.,
a w najbardziej pesymistycznym
nastąpi spadek do 66 proc. Do 2020 r.
liczba pracujących ma się utrzymać
na stałym poziomie. Będzie się jednak
zmieniać struktura zatrudnienia
– ubędzie miejsc pracy w rolnictwie
i w przemyśle, wzrośnie zaś liczba miejsc
pracy w sektorze usług, szczególnie na
stanowiskach specjalistów. Utrzyma się
popyt na wykwalifikowaną siłę roboczą,
zmniejszy się natomiast zainteresowanie
pracami prostymi, niewymagającymi
wysokich kwalifikacji.
Według Ministerstwa Rozwoju
oczekiwana skala imigracji zarobkowej
nie pozwoli w całości wypełnić luk na
rynku pracy.
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Kluczowe bariery
Badanie Deloitte przeprowadzone
na potrzeby niniejszego raportu
pozwoliło zidentyfikować szereg
istotnych powodów, dla których kobiety
przestały pracować oraz czynników,
które sprawiają, że kobiety nieaktywne
zawodowo nie decydują się na podjęcie
zatrudnienia.
Wśród kluczowych powodów, dla których
kobiety przestały pracować, są m.in.:
•• opieka nad dziećmi (34 proc.),
•• zakończenie pracy na czas określony,
dorywczej, sezonowej (20 proc.),
•• utrata pracy w związku z likwidacją
zakładu pracy lub stanowiska pracy
(12 proc.),
•• inne powody osobiste lub rodzinne
(12 proc.),
•• niezadowalające warunki finansowe
(8 proc.).
Polki zapytane o najważniejsze powody,
dla których nie mogą podjąć pracy,

wskazywały kwestie podobne do tych,
które sprawiły, że z pracy zrezygnowały.
Bariery, które zdecydowanie dominują
przy podejmowaniu pracy przez Polki,
dotyczą obowiązków rodzinnych
i domowych – 7 na 10 niepracujących
Polek właśnie z tego powodu jest
biernych zawodowo.
Co ciekawe, istotnym czynnikiem
okazuje się także lokalizacja miejsca
pracy – dla co czwartej niepracującej
Polki istotne jest, by praca znajdowała
się w pobliżu miejsca zamieszkania.
Można przypuszczać, że jest to
przynajmniej częściowo związane
z koniecznością godzenia życia
zawodowego z życiem prywatnym, tzn.
wykonywania przez kobiety nieodpłatnej
pracy w gospodarstwie domowym lub
opieki nad członkami rodziny, która
może się wiązać z chęcią czy nawet
koniecznością ograniczenia czasu
dojazdu do miejsca pracy.

Wyniki badania Deloitte są spójne z tymi
przedstawianymi w innych raportach
oraz zestawieniach statystycznych
dotyczących aktywności zawodowej
kobiet. W tym miejscu warto dla

oraz nauka, a dopiero w następnej
kolejności obowiązki rodzinne i osobiste
(łącznie 18 proc. wskazań)8.

porównania przytoczyć przyczyny
bierności zawodowej mężczyzn. Jak
pokazują badania, kluczowym powodem
bierności zawodowej mężczyzn jest
zazwyczaj choroba i niepełnosprawność

Przyczyny bierności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat w Polsce w 2016 r. (proc.)

obowiązki rodzinne

37,4

emerytura

27
19,7

opieka nad dziećmi lub osobami starszymi
inne obowiązki rodzinne lub osobiste

17,8
16,5

choroba lub niepełnosprawność
nauka

11,3

zniechęcenie poszukiwaniem pracy

5,5

inne
niegotowość do podjęcia pracy

Kobiety w %

2,1
0,2

% wskazań

Kluczowe bariery w podjęciu pracy przez Polki
choroba lub niepełnosprawność
Opieka nad dzieckiem

41%

Zajmowanie się domem

27%

39,9

emerytura

24,7
15,6

nauka
obowiązki rodzinne

Brak ofert pracy w okolicy

24%

Brak kontaktów, znajomości

16%

10
8

inne obowiązki rodzinne lub osobiste
zniechęcenie poszukiwaniem pracy

7,8

opieka nad dziećmi lub osobami starszymi
Stan zdrowia

16%

Poziom wykształcenia

11%

Wiek

11%

Źródło: badanie Deloitte.
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2

inne
niegotowość do podjęcia pracy

Mężczyźni w %

1,9
0

% wskazań

Respondenci i respondentki mogli wskazywać kilka przyczyn na raz.
Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie danych GUS i Eurostat.
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W przekroju regionalnym
w odpowiedziach dotyczących
kluczowych barier przy podjęciu
pracy przez kobiety można dostrzec
kilka istotnych różnic – zostały
przedstawione w poniższych
zestawieniach.

Trzy kluczowe bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej przez kobiety,
w podziale na województwa

24,9
50,5

24,6

39,7

25,7
36,6

59,1

20,5

22,9

27,6
27,8

31,8
41,6

18,0

22,2
36,7

25,0

29,0
37,0

55,3
19,6

19,1

21,7

32,4
32,7

28,8
28,0

29,6
27,6

21,8
32,3

57,9
17,1

25,5

46,9

33,3
28,8

22,0

27,2

32,4
36,0

22,5

39,6

32,0
50,9

44,9
19,6

29,4

Opieka nad dzieckiem

Zajmowanie się domem

Brak kontaktów, znajomości

Brak oferty pracy w okolicy

Stan zdrowia

Praca sezonowa za granicą

Źródło: badanie Deloitte.
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Bariery w podejmowaniu pracy przez Polki w podziale na najistotniejsze
oraz na najmniej istotne bariery w poszczególnych województwach

Województwo, w którym bariera
miała największe znaczenie

%
wskazań

Województwo, w którym bariera
miała najmniejsze znaczenie

%
wskazań

Opieka nad
dzieckiem

warmińsko-mazurskie

59,1

zachodniopomorskie

22,8

Brak ofert pracy
w okolicy

świętokrzyskie

46,9

kujawsko-pomorskie

Bariera

Województwo, w którym bariera
miała największe znaczenie

%
wskazań

Województwo, w którym bariera
miała najmniejsze znaczenie

%
wskazań

Poziom
wykształcenia

podkarpackie

25,3

świętokrzyskie

0,9

14,7

Opieka nad
rodzicami

świętokrzyskie

17,0

lubuskie

0,0

opolskie

27,2

kujawsko-pomorskie,
mazowieckie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińskomazurskie

0,0

Bariera

Zajmowanie się
domem

warmińsko -mazurskie

39,7

dolnośląskie

17,1

Praca sezonowa
za granicą

Wiek

łódzkie

19,8

pomorskie,
świętokrzyskie

0,0

Nauka lub
dokształcanie

opolskie

20,4

lubuskie

0,0

Stan
zdrowia

łódzkie

22,9

pomorskie

3,6

Brak certyfikatów
i uprawnień

lubelskie

18,5

lubuskie

0,0

Niedogodny
dojazd

łódzkie

22,1

świętokrzyskie

0,5

Opieka nad innym
członkiem rodziny

lubelskie

0,0

kujawsko-pomorskie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie

0,0

Brak kontaktów,
znajomości

świętokrzyskie

29,6

pomorskie

4,2

Opieka nad
teściami

podkarpackie

3,6

dolnośląskie, lubuskie, łódzkie,
małopolskie, opolskie, podlaskie,
pomorskie, świętokrzyskie

0,0

Źródło: Badanie Deloitte.
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Opieka nad dzieckiem
oraz zajmowanie się domem

Kluczowe bariery
– ujęcie krajowe
Jak wynika z naszego badania, opieka nad dzieckiem oraz
zajmowanie się domem pozostają największymi barierami podjęcia
pracy przez kobiety. Kobiety wskazują także na brak odpowiednich
ofert pracy na ich lokalnym rynku pracy lub kontaktów
umożliwiających znalezienie pracy.

24

Opieka nad dzieckiem oraz zajmowanie
się domem stanowiły dwie bariery
najczęściej wskazywane przez Polki –
74 proc. kobiet, które są matkami/
opiekunkami osób do 18. roku
życia (podgrupa ta stanowi 53 proc.
wszystkich uczestniczek badania),
odpowiedziało, że nie może podjąć
pracy ze względu na opiekę nad
dzieckiem/dziećmi.

•• im więcej osób w gospodarstwie
domowym, tym większa bariera,

Bariera związana z niemożliwością
podjęcia pracy z uwagi na opiekę nad
dzieckiem jest oczywiście najbardziej
zauważalna w grupie osób od 25 do
34 lat (73 proc.), co naturalnie wiąże się
z okresem macierzyństwa (mediana
wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko
wynosiła 27,6 roku w 2015 r.). Jest to
jednak istotna bariera również dla kobiet
w przedziale wieku 18–24 oraz 35–44
lat – co druga Polka na nią wskazuje.
Poniższe zmienne również mają wpływ
na to, w jakim stopniu opieka nad
dzieckiem jest postrzegana przez kobiety
jako istotna bariera w podejmowaniu
przez nie pracy:

W taki sam sposób kształtują się
zależności w przypadku zajmowania
się domem jako bariery wskazywanej
przez Polki – aż 27 proc. respondentek
przedstawia to zajęcie jako jeden
z powodów, dla których nie mogą
podjąć pracy. Dla Polek z niższym
wykształceniem, z mniejszych
miejscowości, z niższymi dochodami oraz
z większą liczbą osób w gospodarstwie
domowym bariera ta miała większe
znaczenie.

•• wykształcenie – kobiety o niższym
wykształceniu częściej oznaczały
opiekę nad dzieckiem jako barierę,
•• klasa wielkości miejscowości – im
większa miejscowość, tym mniejsza
istotność bariery,
•• dochód w gospodarstwie domowym
– im większy, tym mniejsza istotność
bariery,

•• im więcej dzieci poniżej 18. roku życia
w gospodarstwie domowym, tym
większa istotność bariery,
•• rozkład regionalny: największe
znaczenie tej bariery w północnowschodniej Polsce, a najmniejsze
w centralnej.

Na przestrzeni na ostatnich kilku lat
możemy zaobserwować w Polsce zwrot
w kierunku partnerskiego modelu
łączenia pracy zawodowej i obowiązków
rodzinnych, nadal jednak opowiadamy
się za bardziej tradycyjnym modelem
niż większość naszych zachodnich
sąsiadów. Co ciekawe jednak, okazuje
się, że istnieje duże zróżnicowanie
postrzegania roli kobiet i mężczyzn
w życiu zawodowym i życiu
rodzinnym w zależności od części
kraju czy nawet województw.
Zróżnicowanie to zostało szerzej
opisane wraz z zestawieniem innych
kluczowych zmiennych powiązanych
z barierami w podejmowaniu
aktywności zawodowej przez kobiety
w poszczególnych województwach.

Wskazane zależności są
zdroworozsądkowe, natomiast nie
dają wglądu w kwestie mentalne czy
kulturowe, które mogą mieć istotne
znaczenie w postrzeganiu ról społecznozawodowych kobiet zarówno przez nie
same, jak i przez bliższe oraz dalsze
otoczenie. W konsekwencji czynniki
mentalne i kulturowe mogą istotnie
wpływać na decyzje kobiet o powrocie
na rynek pracy bądź pozostaniu w grupie
osób nieaktywnych zawodowo.
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Opieka nad starszymi członkami rodziny
Co 20. kobieta wskazuje opiekę nad
starszymi członkami rodziny (rodzice,
teściowie) jako powód bierności
zawodowej. Bariera ta dwukrotnie
częściej jest deklarowana przez
najstarsze badane (podgrupa 45–59
lat), które zdecydowały się przejść na
wcześniejszą emeryturę. Z kolei pozostaje
niezależna od poziomu wykształcenia,
choć częściej wskazywana jest przez
kobiety o wyższym dochodzie netto
w gospodarstwie niż ogół badanych.
Stan zdrowia okazał się czynnikiem
nieistotnym statystycznie w przypadku
podjęcia decyzji o zajęciu się opieką nad
starszymi członkami rodziny. Kobiety te

nawet lepiej oceniają swój stan zdrowia
niż ogół badanych – odpowiednio
36 proc. i 29 proc. respondentek ocenia
swój stan zdrowia jako lepszy bądź
zdecydowanie lepszy. Z kolei partner
co dziesiątej (9,5 proc.) jest przewlekle
chory bądź niepełnosprawny.
Znacznie częściej opiece nad starszymi
członkami rodziny poświęcają się kobiety
mieszkające bez dzieci w miastach
liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.
W szczególności w województwach:
lubelskim (17 proc.), świętokrzyskim
(17 proc.) i mazowieckim (9,9 proc.).

Kobiety średnio poświęcają na
ten rodzaj opieki 29 godzin, czyli
o godzinę więcej niż wskazywana
przez badane przeciętna liczba godzin
przeznaczonych tygodniowo na prace
w gospodarstwie domowym.

znalezieniu. Nieco mniej, bo 46 proc.,
ubiegało się o pracę bezpośrednio
u pracodawcy. Średnia pensja,
która w ocenie kobiet opiekujących
się osobami starszymi byłaby
satysfakcjonująca, to 2232 zł (netto).

37 proc. kobiet opiekujących się
niesamodzielnym członkiem rodziny
byłoby skłonnych podjąć pracę w ciągu
2 tygodni. Połowa z nich deklaruje,
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy
podejmowała nawet próby znalezienia
zatrudnienia – najczęściej prosiły
rodzinę bądź przyjaciół o pomoc w jego

W tej podgrupie aż dwie trzecie
(67 proc.) respondentek deklaruje,
że to z powodu zajmowania się domem
nie może podjąć pracy. Osoby te nie
wskazują na brak ofert pracy ani na
brak kontaktów, poziom wykształcenia
czy problemy z dojazdem jako czynniki
uniemożliwiające podjęcie pracy.

Kluczowe powody zaprzestania pracy wśród kobiet opiekujących się
starszymi członkami rodziny
Opieka nad innymi osobami wymagającymi opieki

53%

Opieka nad dziećmi

36%

Z powodów osobistych lub rodzinnych

18%

Niezadowalające warunki finansowe

9%

Utrata pracy w związku z likwidacją zakładu bądź stanowiska pracy

6%

Przejście na wcześniejszą emeryturę

6%

Podjęcie nauki, szkolenia

6%

Źródło: badanie Deloitte
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Stan zdrowia
Stan zdrowia został wskazany jako
bariera w podjęciu aktywności
zawodowej przez 16 proc. Polek.
Czynnik ten jednak jest znacząco
zróżnicowany ze względu na
województwo (najwięcej biernych
kobiet wymieniło go w województwie
zachodniopomorskim – 22,9 proc.
wskazań, a najmniej w województwie
pomorskim – 3,6 proc.) oraz w istotnej
części zależy od wieku Polek – w grupie
wiekowej 45–59 lat bariera ta jest
najczęściej wskazywaną odpowiedzią:
co trzecia Polka w tej grupie wiekowej
uważa ją za istotną. Kolejnym
najczęstszym wskazaniem u Polek
w wieku 45–59 lat jest właśnie wiek;
można to częściowo interpretować jako

ograniczenie zdrowotne, a częściowo
jako przeszkodę z perspektywy
pracodawcy w związku ze zbliżającym się
okresem przejścia na emeryturę przez
kobietę.
Chociaż postrzeganie swojego stanu
zdrowia wśród kobiet w wieku 45–59
lat jest bardzo dobre, tzn. co trzecia
kobieta ocenia go jako dużo lepszy bądź
lepszy niż innych osób w tym wieku,
to jednak aż 41 proc. z nich wskazuje,
że cierpi na chroniczne lub przewlekłe
schorzenia. Bariera ta istotnie wpływa na
zainteresowanie Polek w tym przedziale
wiekowym poszukiwaniem pracy.
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Brak kontaktów, znajomości
Niemal co piąta Polka wskazuje
na brak kontaktów oraz znajomości
jako na przyczynę niepodejmowania
przez nią aktywności zawodowej.
Bariera ta pojawia się z podobnym

natężeniem w każdym z regionów
Polski. Wiek również nie jest zmienną,
która znacząco wpływa na istotność
tej bariery natomiast, co ciekawe,
wykształcenie owszem – im wyższe,

tym wyższe wskazania tej bariery jako
istotnej (brak kontaktów oraz znajomości
jako barierę wskazała tylko co 10. Polka
z niskim wykształceniem, ale już co 4.
z wykształceniem wyższym).

problemem przy podejmowaniu pracy
jedynie dla 1 z 10 Polek – najczęściej
wskazywały na niego kobiety z niższym
(15 proc.) oraz średnim wykształceniem
(12 proc.), a także kobiety od 18 do 24
lat, co może się wiązać z tym, że nadal
są w trakcie procesu nauczania, oraz

kobiety w wieku 45–59 lat (13 proc.),
co z kolei może wynikać z popytu na
kwalifikacje i kompetencje innego
rodzaju niż te posiadane przez kobiety
w tym wieku.

pracy. Im większa miejscowość, tym
również większe znaczenie tej bariery
– na wsi wskazuje na nią tylko 6 proc.
kobiet, a w miejscowościach powyżej
500 tys. mieszkańców już 2 proc.
kobiet. Według ewidencji aktywności
ekonomicznej Polek to właśnie w grupie

wiekowej 55–59 lat występuje niska
aktywność zawodowa – niewiele ponad
58 proc. – oraz największa dysproporcja
pomiędzy aktywnością zawodową
kobiet i mężczyzn.

Poziom wykształcenia
Wyniki przeprowadzonego badania
potwierdzają statystyki dotyczące
aktywności zawodowej kobiet
w zależności od poziomu wykształcenia
– im jest ono wyższe, tym więcej kobiet
jest aktywnych zawodowo. Jednak warto
zauważyć, że poziom wykształcenia był

Wiek
Wiek na rynku pracy wśród kobiet
zaczyna stawać się barierą w grupie od
35. roku życia, ale nabiera znaczenia
szczególnie w grupie Polek pomiędzy 45.
a 59. rokiem życia – co trzecia Polka w tej
grupie wiekowej wskazuje swój wiek jako
jeden z powodów niepodejmowania
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 Kobiety nieaktywne zawodowo

Województwo łódzkie

74,1

POLSKA CENTRALNA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

32,4

32,7

53,5

55,0

28,8
Kluczowe bariery (proc.)

Kluczowe bariery
– ujęcie regionalne
Powody bierności zawodowej deklarowane przez
kobiety różnią się w zależności od ich miejsca
zamieszkania oraz od ich wieku. To, co je różnicuje,
to także oczekiwania finansowe oraz postrzeganie
roli społecznej kobiety.

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Brak pracy w okolicy

Może podjąć pracę

Zajmowanie się domem

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 261 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin tygodniowo)
27 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym
26 godz. poświęconych na opiekę nad
członkami rodziny
15 godz. poświęconych na działania/zajęcia
poza domem
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3,9

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Nieznacznie większe poparcie dla partnerskiego niż tradycyjnego
podziału ról.
Jednocześnie większe od średniej poparcie dla stwierdzenia
o szkodliwym wpływie aktywności zawodowej kobiet na dziecko oraz
życie rodzinne (odpowiednio 48 proc. i 45 proc. wskazań).
Struktura rozkładu odpowiedzi zbliżona do zanotowanego dla
województwa warmińsko-mazurskiego (w województwie warmińskomazurskim popularniejszy wydaje się partnerski podział ról).
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 Kobiety nieaktywne zawodowo

Województwo mazowieckie

Województwo dolnośląskie

76,3

POLSKA CENTRALNA

71,2

POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

32,3

40,9

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

17,1
Kluczowe bariery (proc.)

3,3
Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Brak kontaktów, znajomości

Może podjąć pracę

Brak pracy w okolicy

Może podjąć pracę

Zajmowanie się domem

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Zajmowanie się domem

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 630 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin tygodniowo)
26 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym
39 godz. poświęconych na opiekę nad
członkami rodziny
15 godz. poświęconych na działania/zajęcia
poza domem
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43,0

54,0

3,6

21,7
Kluczowe bariery (proc.)

21,8

37,0

22,2

36,7

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Nieznacznie większe poparcie dla partnerskiego niż tradycyjnego
podziału ról.
Większy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze
stwierdzeniem, że kobiety powinny mieć możliwość realizować się
przez pracę zawodową tak jak mężczyźni.
Rozkład odpowiedzi w województwie mazowieckim jest bardzo
bliski średniemu rozkładowi odpowiedzi dla całej Polski.

2 239 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin tygodniowo)
20 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym
31 godz. poświęconych na opiekę nad
członkami rodziny
15 godz. poświęconych na działania/
zajęcia poza domem

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia partnerskiego
lub tradycyjnego podziału ról.
Drugi najwyższy odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że prowadzenie domu może dać kobiecie tyle samo zadowolenia,
co praca zawodowa (59 proc.).
Mniejsze od średniej wskazanie, że praca zawodowa kobiet odbywa się
ze szkodą dla dziecka lub życia rodzinnego.
Mniejszy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety pracują zawodowo, ale większość z nich wolałaby prowadzić
dom i wychowywać dzieci (27 proc. vs. 39 proc.).
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Województwo śląskie

Województwo opolskie

69,9

POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

67,3

POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

38,9

32,4

34,1

36,0

27,6

57,9

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

27,2
Kluczowe bariery (proc.)

0,6
Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Brak pracy w okolicy

Może podjąć pracę

Stan zdrowia

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Praca sezonowa za granicą

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 190 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin tygodniowo)
26 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Większe poparcie dla tradycyjnego niż partnerskiego podziału ról –
odsetek kobiet wskazujących, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni
zarabiać na utrzymanie domu, poniżej średniej (53 proc. vs. 64 proc.).

35 godz. poświęconych na opiekę nad
członkami rodziny

Wyższy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że mężczyzna powinien się zajmować zarabianiem pieniędzy, a kobieta
powinna się troszczyć o dom i dzieci.

14 godz. poświęconych na działania/
zajęcia poza domem

Rozkład odpowiedzi w województwie śląskim jest bardzo bliski średniemu
rozkładowi odpowiedzi dla całej Polski, a tym samym również dla
województwa mazowieckiego.

2 279 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)
26 godz. poświęconych na
pracę w gospodarstwie
domowym
50 godz. poświęconych na
opiekę nad członkami
rodziny
17 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem
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22,6

28,9

2,6

22,5
Kluczowe bariery (proc.)

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Większe poparcie dla tradycyjnego niż partnerskiego podziału ról – tylko
niewiele ponad połowa kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że zarówno
mężczyzna, jak i kobieta powinni zarabiać na utrzymanie domu (średni wynik
dla Polski: 64 proc.).
Odsetek kobiet popierających stwierdzenie, że mężczyzna powinien się
zajmować zarabianiem pieniędzy, a kobieta troszczyć o dom i dzieci, większy
od średniej krajowej (36 proc. vs. 29 proc.).
Zbliżone do średniej krajowej poparcie dla stwierdzenia, że praca zawodowa
matki odbywa się ze szkodą dla małego dziecka (5 proc.) i życia rodzinnego
– w przypadku pracy na pełnym etacie (41 proc.).
Niższy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety, pracując zawodowo, dają pozytywny przykład swoim dzieciom
(62 proc. vs. 67 proc. średnia).
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Ukryty potencjał polskiej gospodarki |
 Kobiety nieaktywne zawodowo

Województwo małopolskie

Województwo podkarpackie

69,7

POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

68,5

POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

40,5

32,0

30,5

50,9

39,6

44,9

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Stan zdrowia

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

29,4
Kluczowe bariery (proc.)

24 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym
50 godz. poświęconych na opiekę nad
członkami rodziny
15 godz. poświęconych na działania/
zajęcia poza domem

36

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Trudno jednoznacznie określić, ku któremu modelowi – partnerskiemu
czy tradycyjnemu – przychylają się bardziej mieszkanki województwa
małopolskiego. Z jednej strony odnotowuje się tu większe od średniego
poparcie dla stwierdzenia, że w dzisiejszych czasach kobieta musi
pracować, aby utrzymać rodzinę. Z drugiej strony tylko niewiele ponad
połowa kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że zarówno mężczyzna, jak
i kobieta powinni zarabiać na utrzymanie domu (średni wynik dla Polski:
64 proc.).
Istotnie większy od średniej jest odsetek respondentek zgadzających się
ze stwierdzeniem, że kobiety powinny mieć możliwość realizować się przez
pracę zawodową tak jak mężczyźni (92 proc. wskazań – najwyższy odsetek
w Polsce).

1,5
Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Brak pracy w okolicy

Może podjąć pracę

Zajmowanie się domem

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 163 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin tygodniowo)

40,7

43,4

0,1

19,6
Kluczowe bariery (proc.)

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

2 101 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)
25 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym
37 godz. poświęconych na opiekę
nad członkami rodziny
11 godz. poświęconych na działania/
zajęcia poza domem

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Większe poparcie dla tradycyjnego niż partnerskiego podziału ról –
odsetek kobiet popierających stwierdzenie, że mężczyzna powinien się
zajmować zarabianiem pieniędzy, a kobieta troszczyć o dom i dzieci,
większy od średniej krajowej (34 proc. vs. 29 proc.).
Niższy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że w dzisiejszych czasach większość kobiet musi pracować, aby utrzymać
rodzinę (65 proc. vs. 73 proc. średnia).
Jednocześnie najniższy w kraju odsetek kobiet wskazujących, że praca
zawodowa matki odbywa się ze szkodą dla małego dziecka (tylko 29 proc.
wobec 47 proc. wartości średniej).
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Województwo świętokrzyskie

69,7

POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

38,9

29,6

55,9

46,9

15,1

28,8
Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Brak ofert pracy w okolicy

Poszukuje pracy

Brak kontaktów, znajomości

Może podjąć pracę

Opieka nad dzieckiem

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 234 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)
22 godz. poświęcone na pracę
w gospodarstwie
domowym
25 godz. poświęconych na opiekę
nad członkami rodziny
18 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Skrajnie wysokie poparcie dla partnerskiego modelu podziału ról – 9/10 kobiet
uważa, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni zarabiać na utrzymanie
domu, a także że kobiety powinny mieć możliwość realizować się przez pracę
zawodową tak jak mężczyźni.
Istotnie niższy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że prowadzenie domu może dać kobiecie tyle samo zadowolenia co praca
zawodowa (36 proc. vs. 5 proc. średnia) – najniższy odsetek w Polsce.
Istotnie niższy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety pracują zawodowo, ale większość z nich wolałaby prowadzić dom
i wychowywać dzieci (2 proc. vs. 39 proc. średnia) – najniższy odsetek w Polsce.
Większy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety, pracując zawodowo, dają pozytywny przykład swoim dzieciom
(77 proc. vs. 67 proc. średnia).
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Województwo lubelskie

Województwo kujawsko-pomorskie

69,8

POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

68,1

POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

49,4

28,0

41,3

33,3

Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Brak ofert pracy w okolicy

Poszukuje pracy

Opieka nad dzieckiem

Może podjąć pracę

Brak kontaktów, znajomości

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Kluczowe bariery (proc.)

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Stan zdrowia

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

1 997 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych

21 godz. poświęconych na
pracę w gospodarstwie
domowym

Najniższe w kraju poparcie dla stwierdzenia, że w dzisiejszych czasach
większość kobiet musi pracować, aby utrzymać rodzinę (58 proc. vs. 73 proc.
średnia).

23 godz. poświęcone na pracę
w gospodarstwie domowym

42 godz. poświęcone na opiekę
nad członkami rodziny

Drugi najwyższy w kraju odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety, z uwagi na przerwę w pracy, powinny zarabiać mniej niż mężczyźni
(23 proc. vs. 13 proc. średnia).

30 godz. poświęconych na opiekę
nad członkami rodziny

11 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem

Istotnie niższy odsetek kobiet wskazuje, że praca zawodowa matki odbywa się
ze szkodą dla jej dziecka lub dla życia rodzinnego.
Istotnie niższy odsetek kobiet uważających, że większość kobiet pracujących
zawodowo w rzeczywistości wolałaby prowadzić dom i wychowywać dzieci
(27 proc. wskazań vs. 39 proc. średnia).

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)

Brak możliwości jednoznacznego określenia preferencji względem
partnerskiego bądź tradycyjnego podziału ról.

15,1

18,0

2 142 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

40

55,9

41,6

0,5

22,0

38,9

31,8

14 godz. poświęconych na działania/
zajęcia poza domem

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Większa preferencja względem tradycyjnego podziału ról.
Mniejszy od średniej odsetek kobiet uważających, że w dzisiejszych czasach
większość kobiet musi pracować, by utrzymać rodzinę.
Jednocześnie istotnie mniejszy od średniej odsetek kobiet zgadzających
się ze stwierdzeniem, że z uwagi na to, że kobiety mają przerwy w pracy,
powinny zarabiać mniej niż mężczyźni.
Najniższy w Polsce odsetek kobiet wskazujących na to, że pracując
zawodowo, kobiety dają pozytywny przykład swoim dzieciom (55 proc.
vs. średnia 67 proc.).
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Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo pomorskie

64,4

POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

69,9

POLSKA PÓŁNOCNA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

30,1

39.7

37,8

59,1

Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Brak ofert pracy w okolicy

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin tygodniowo)

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych

18 godz. poświęconych na pracę
w gospodarstwie domowym

Ponad 9 proc. respondentek uważa, że kobieta musi pracować,
aby utrzymać rodzinę – największy odsetek w Polsce.

33 godz. poświęcone na opiekę nad
członkami rodziny

Jednocześnie mniejsze od średniej poparcie dla stwierdzenia, że
kobieta pracująca zawodowo może zapewnić dzieciom tyle samo
ciepła i bezpieczeństwa co kobieta niepracująca zawodowo (51 proc.
vs. 61 proc. średnia).
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Większe poparcie dla partnerskiego niż tradycyjnego podziału ról.

Najwyższy w kraju odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety, pracując zawodowo, dają pozytywny przykład swoim dzieciom.

0,2

24,6
Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Brak ofert pracy w okolicy

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 246 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

2 107 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

11 godz. poświęconych na działania/
zajęcia poza domem

42,0

50,5

2,9

20,5

30,4

24,9

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)
23 godz. poświęcone na pracę
w gospodarstwie
domowym
42 godz. poświęcone na opiekę
nad członkami rodziny
26 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Bardzo wysokie poparcie dla partnerskiego modelu podziału ról – 8/10
respondentek uważa, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni zarabiać
na utrzymanie domu, a 9/10 jest zdania, że kobiety powinny mieć możliwość
realizować się przez pracę zawodową tak jak mężczyźni.
Jednocześnie najwyższy w Polsce odsetek kobiet zgadzających się ze
stwierdzeniem, że prowadzenie domu może dać kobiecie tyle samo zadowolenia
co praca zawodowa (63 proc. vs. 5 proc. średnia).
Istotnie niższy od średniej odsetek kobiet zgadzających się ze stwierdzeniem,
że ich praca zawodowa (na pełnym etacie) odbywa się ze szkodą dla dziecka
oraz życia rodzinnego – drugi najniższy odsetek w Polsce.
Najwyższe w Polsce, na równi z województwem warmińsko-mazurskim, poparcie
dla stwierdzenia, że kobiety, pracując zawodowo, dają pozytywny przykład
swoim dzieciom.
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Województwo podlaskie

Województwo wielkopolskie

71,6

POLSKA WSCHODNIA

70,1

POLSKA ZACHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

46,7

27,6

39,2

27,8

Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Brak kontaktów, znajomości

Może podjąć pracę

Brak ofert pracy w okolicy

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

28 godz. poświęconych na
pracę w gospodarstwie
domowym
26 godz. poświęconych na opiekę
nad członkami rodziny
12 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem
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Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Bardzo duże poparcie dla tradycyjnego modelu podziału ról – kobieta
powinna się zajmować dziećmi, a mężczyzna zarabiać na utrzymanie domu
(4 proc. vs. 29 proc. średnia).
Istotnie niższy procent respondentek zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety
powinny mieć możliwość realizować się przez pracę zawodową tak jak
mężczyźni (69 proc. vs. 83 proc. średnia).
Trzecie najwyższe w kraju poparcie dla stwierdzenia, że kobiety, z uwagi
na przerwy w pracy, powinny zarabiać mniej niż mężczyźni (21 proc.
vs. 13 proc. wskazań).
Jednocześnie wysoki odsetek respondentek zgadzających się ze
stwierdzeniem, że kobiety pracujące zawodowo dają pozytywny przykład
swoim dzieciom (78 proc. wobec 67 proc. średnia).

0,4

19,1
Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Brak ofert pracy w okolicy

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 309 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

2 963 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)

40,4

55,3

0,0

25,5

39,9

25,0

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych

27 godz. poświęconych na
pracę w gospodarstwie
domowym

Największy odsetek respondentek – w porównaniu z pozostałymi
województwami – zgadzających się ze stwierdzeniem, że z uwagi na
przerwy w pracy kobiety powinny zarabiać mniej niż mężczyźni (24 proc.
vs. 13 proc. średnia).

49 godz. poświęconych na
opiekę nad członkami
rodziny

Przekonanie wśród ponad połowy respondentek, że kobiety pracujące
zawodowo wolałyby prowadzić dom i wychowywać dzieci (51 proc. wobec
średniej na poziomie 39 proc.) – drugi najwyższy odsetek odpowiedzi w kraju.

17 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem

Poparcie dla tradycyjnego modelu podziału ról większe od średniego krajowego
poziomu (35 proc. vs. 29 proc. średnia).

Drugie co do wielkości w kraju wskazanie dotyczące szkodliwego wpływu
aktywności zawodowej kobiet na dziecko oraz życie rodzinne (odpowiednio
59 proc. i 46 proc. wskazań).
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Województwo lubuskie

Województwo zachodniopomorskie

69,6

POLSKA ZACHODNIA

67,8

POLSKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

Aktywność zawodowa
kobiet (proc.)

49,4

29,0

41,3

37,0

Kluczowe bariery (proc.)

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Poszukuje pracy

Zajmowanie się domem

Może podjąć pracę

Stan zdrowia

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Kluczowe bariery (proc.)

19 godz. poświęconych na
pracę w gospodarstwie
domowym
29 godz. poświęconych na opiekę
nad członkami rodziny

Poszukuje pracy

Brak kontaktów, znajomości

Może podjąć pracę

Stan zdrowia

Pobiera zasiłek dla bezrobotnych

2 416 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

9 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem
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Trudno jednoznacznie ocenić preferowany model podziału ról.
31 proc. mieszkanek województwa lubuskiego zgadza się ze stwierdzeniem,
że mężczyzna powinien się zajmować zarabianiem pieniędzy, a kobieta
powinna się troszczyć o dom i dzieci (w porównaniu ze średnią krajową na
poziomie 29 proc.).

25 godz. poświęconych na
pracę w gospodarstwie
domowym

Jednocześnie 75 proc. kobiet w województwie lubuskim, w porównaniu ze
średnią krajową wynoszącą 64 proc., uważa, że zarówno mężczyzna, jak
i kobieta powinni zarabiać na utrzymanie domu.
Ponadto wskazanie, że kobiety, pracując zawodowo, dają pozytywny przykład
swoim dzieciom, było na poziomie wyższym niż średni dla kraju.

Wśród kobiet
biernych zawodowo (proc.)

Opieka nad dzieckiem

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych

0,7

22,9

2 187 zł średnie oczekiwane wynagrodzenie netto
Główne źródło utrzymania: obecny współmałżonek/partner

Nieodpłatna praca kobiet
(średnia liczba godzin
tygodniowo)

45,5

36,6

0,5

19,6

38,7

25,7

24 godz. poświęcone na opiekę
nad członkami rodziny
13 godz. poświęconych na
działania/zajęcia poza
domem

Percepcja ról zawodowych i rodzinnych
Skrajnie wysokie poparcie dla tradycyjnego modelu podziału ról – kobieta
powinna się zajmować dziećmi, a mężczyzna zarabiać na utrzymanie domu.
Najwyższe w kraju wskazania dotyczące szkodliwego wpływu aktywności
zawodowej kobiet na dziecko oraz życie rodzinne (odpowiednio 62 proc.
i 56 proc. wskazań).
Przekonanie wśród ponad połowy respondentek, że kobiety pracujące
zawodowo wolałyby prowadzić dom i wychowywać dzieci (55 proc. wobec
średniej na poziomie 39 proc.).
Jednocześnie wysoki odsetek respondentek zgadzających się ze stwierdzeniem,
że kobiety pracujące zawodowo dają pozytywny przykład swoim dzieciom
(76 proc. wobec 67 proc. średnia).
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Zdecydowana większość kobiet
biernych zawodowo chce pracować
(tylko 5 proc. zadeklarowało, że nie
jest tym zainteresowana, a 4 proc.
kobiet mogłoby podjąć pracę w ciągu
najbliższych dwóch tygodni). Biorąc pod
uwagę wcześniej przedstawione bariery,
wejście nieaktywnych zawodowo kobiet
na rynek będzie możliwe jedynie wtedy,
gdy nastąpi wdrożenie rozwiązań na
wielu poziomach, tzn.:

Rozwiązania, które
pozwolą ograniczyć
bariery w aktywizacji
zawodowej kobiet
Ponad połowa (52 proc.) biernych zawodowo kobiet uważa,
że znalazłaby pracę w momencie, w którym zaczęłaby
jej poszukiwać – wynik ten wskazuje, że kobiety pomimo
dezaktywizacji nie przestają w siebie wierzyć. A pytane
o konkretne rozwiązania wskazują przede wszystkim
na rozwiązania ułatwiające im godzenie ról zawodowych
z opieką nad dziećmi, ale też osobami starszymi.
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•• w rodzinie, wśród osób najbliższych
kobiety biernej zawodowo (przede
wszystkim dotyczy to dzielenia
obowiązków pomiędzy partnerami),
•• pracodawcy (w tym oferowanie
elastycznych warunków pracy,
możliwości pracy zdalnej, możliwości
pracy w mniejszym wymiarze godzin),
•• instytucji rządowych i samorządowych
(w tym m.in. przez zapewnianie
zaplecza instytucjonalnego dla
dzieci, subsydiowanie różnych form
zatrudnienia, wprowadzanie kwot
urlopowych dla ojców).
Na kolejnych stronach raportu
przedstawiono kluczowe rozwiązania,
których oczekują kobiety nieaktywne
zawodowo i które jednocześnie mogą
być wdrożone w polskiej gospodarce.
Przedstawione rozwiązania nawiązują
do punktu wyjścia analizy niniejszego
raportu, tzn. kluczowych barier
w podejmowaniu pracy przez Polki.
Tym, co przede wszystkim interesuje
badane kobiety, jest elastyczny czas
pracy – wskazało go 53 proc. z nich.
Dodatkowo jest to możliwość pracy
z domu, na co wskazuje 51 proc.
kobiet. Jedna czwarta (26 proc.)
uważa, że ważna jest możliwość
pracy w niepełnym wymiarze
czasu pracy, trochę mniej, bo jedna
piąta, jest zdania, że konieczne jest
zapewnienie większych możliwości
opieki poza domem nad dziećmi
poniżej 7 lat – m.in. więcej żłobków,
przedszkoli oraz możliwość
dostosowania czasu przebywania
tam dzieci do czasu pracy rodziców.

Piątym, najważniejszym czynnikiem,
który mógłby zwiększyć aktywność
zawodową biernych zawodowo kobiet,
jest pomoc od innych członków
rodziny w obowiązkach domowych.
W dalszej kolejności są to takie czynniki,
jak: więcej dni wolnych w tygodniu,
pomoc od partnera, wyższe zasiłki
niż otrzymywane obecnie (po to, by
np. móc opłacić opiekę dla dzieci lub
osoby dorosłej; tylko 10 proc. badanych
wskazuje na taką potrzebę). Jedynie
9 proc. wskazało, że ważne dla nich
byłoby zachowanie dotychczasowej
wysokości świadczeń społecznych,
a zaledwie co dwudziesta kobieta
zadeklarowała, że nie chce pracować
w ogóle.
Same kobiety również wykazują się
elastyczną postawą – w celu znalezienia
zatrudnienia są gotowe do podjęcia
szeregu działań, począwszy od rozwoju
własnych umiejętności i kompetencji,
przez założenie własnej działalności
gospodarczej, aż po zmianę miejsca
zamieszkania.
Większość kobiet zaakceptowałaby
pracę wymagającą nowych
umiejętności. Nie ma też większego
znaczenia, czy byłaby to posada
w prywatnej firmie czy też w urzędzie
(albo agencji samorządowej). Ponadto
kobiety przyjęłyby pracę tymczasową
lub na czas określony. Połowa badanych
zgodziłaby się pracować, jeżeli wartość
wynagrodzenia byłaby wyższa od
otrzymywanych zasiłków. Co ciekawe,
38 proc. kobiet rozważyłoby założenie
własnej działalności gospodarczej,
gdyby otrzymało dofinansowanie
z urzędu pracy, i to rozwiązanie
wskazywane było częściej niż
ewentualna przeprowadzka do innej
miejscowości, konieczność dłuższych
dojazdów czy zaakceptowanie pracy,
która jest nisko płatna. Niemal
co piąta Polka deklaruje nawet
założenie własnej działalności przy
wykorzystaniu kredytu.
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Rozwiązania, jakich oczekują bierne zawodowo kobiety, by łączyć obowiązki
rodzinne (w tym rodzicielskie) z pracą zawodową (proc.)

Działania, które kobiety bierne zawodowo są skłonne podjąć/warunki,
na które są w stanie przystać w celu otrzymania pracy

Elastyczny czas pracy

Akceptacja pracy wymagającej nowych
umiejętności

53

Możliwość wykonania części pracy w domu

51

Przyjęcie pracy w prywatnej firmie

26

Praca w niepełnym wymiarze
Lepsza możliwość opieki poza domem nad
dziećmi w wieku poniżej 7 lat*
13

Więcej wolnych dni w tygodniu

12

Utrata prawa do zasiłku, pod warunkiem
większych zarobków z pracy najemnej

Dzielenie się obowiązkami domowymi
i opieką nad dziećmi z partnerem/mężem

12

Założenie własnej działalności gospodarczej,
korzystając ze wsparcia urzędu pracy

57
49
38

Założenie własnej działalności gospodarczej,
korzystając z oszczędności

11
10

Zachowanie prawa do otrzymywanych
obecnie świadczeń społecznych

62

Czasowe zatrudnienie

Pomoc od pozostałych członków rodziny
w wykonywaniu obowiązków rodzinnych

Lepsze możliwości opieki poza domem
nad dziećmi w wieku 7-12 lat**

65

Przyjęcie pracy w urzędzie
lub innej instytucji publicznej

20

Wyższe zasiłki

72

25

Przeprowadzka do innej
miejscowości w Polsce

23

9

23

Dłuższy dojazd do pracy

Dłuższy płatny urlop wychowawczy

8

Dogodne warunki pracy i dojazdu do
pracy dla osób niepełnosprawnych

Kobiety w %

5

Możliwość dzielenia urlopu
rodzicielskiego z ojcem dziecka
3

Kobiety w %

21

Założenie własnej działalności gospodarczej,
korzystając z kredytu

4

Inne

Przeprowadzenie się do innego kraju
17

Akceptacja nisko płatnego stanowiska

16

% wskazań

0

*
**

20

(więcej żłobków i przedszkoli, dostosowanie czasu przebywania w nich dzieci do czasu pracy rodziców)

40

60

% wskazań

0

20

40

60

80

Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie badania.

(więcej zajęć pozalekcyjnych w szkołach, świetlice osiedlowe itp.)

Respondentki mogły zaznaczyć maksymalnie trzy możliwe odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie Deloitte.
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Kluczowe proponowane
rozwiązania z perspektywy
instytucjonalnej
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Zmiany w przepisach o telepracy
Wykorzystanie nowoczesnych
technologii pozwala na wykonywanie
całości bądź części obowiązków
zawodowych zdalnie, co znacznie
ułatwia godzenie pracy zawodowej
z życiem prywatnym. Barierę stanowią
obowiązki wynikające z przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy – zniechęcające pracodawców
do korzystania z tego narzędzia.
Dlatego proponuje się przegląd
i modyfikację przepisów utrudniających
stosowanie telepracy, z uwzględnieniem
obowiązków wynikających z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Programy aktywizacji dostosowane
do problemów regionów
Nie ma rozwiązań uniwersalnych, dlatego
polityki samorządów i koordynacja
działań na poziomie krajowym powinny
odpowiadać na zróżnicowane bariery
w aktywności zawodowej kobiet
w Polsce. Przykładowo, województwo
warmińsko-mazurskie szczególnie
wymaga zwiększenia finansowania
żłobków i klubów dziecięcych – wskaźnik
dzieci objętych opieką w żłobkach
i klubach dziecięcych jest najniższy
w całym kraju (52,8%). Poprawa
dostępu do informacji o miejscach
pracy powinna zostać zwiększona m.in.
w województwie świętokrzyskim. Jak
wynika z deklaracji kobiet, województwo
łódzkie powinno położyć większy
nacisk na aktywizację osób starszych,
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uwzględniając stan zdrowia biernych
zawodowo seniorek, dla których daleki
dojazd do potencjalnej pracy decyduje
często o niepodjęciu zatrudnienia.
Według opinii badanych przez nas
kobiet, w województwach podkarpackim,
opolskim i lubelskim brakuje oferty
szkoleń, która odpowiedziałaby na
problem niedopasowania wykształcenia
i wiążących się z nim kompetencji do
oferty lokalnego rynku pracy. Ponadto
kobiety w tych województwach często
rezygnują z pracy zarobkowej, ponieważ
muszą się zajmować starszymi członkami
rodziny, co mogłoby być rozwiązane
przez rozbudowę sieci publicznej opieki
nad seniorami.

Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet
w instytucjach publicznych i spółkach
Skarbu Państwa oraz komunalnych
Polki są skłonne pracować w instytucjach
publicznych niemal tak samo często
jak w prywatnych firmach. Biorąc
pod uwagę, że polityka zatrudnienia
w instytucjach publicznych i spółkach
Skarbu Państwa może być kształtowana
przez decydentów na poziomie
krajowym i samorządowym, relatywnie
łatwym narzędziem jest promowanie
zatrudnienia kobiet w tych miejscach.

W krajach skandynawskich zatrudnienie,
w tym zatrudnienie kobiet na część
etatu, zostało rozpropagowane przez
instytucje publiczne i te podlegające
publicznemu zarządzaniu. W Polsce
61 proc. pracowników w sferze
publicznej stanowią kobiety, ale dla
porównania w Szwecji to 72 proc.,
a w Finlandii 73 proc.
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Wsparcie instytucjonalne w opiece
nad dziećmi i osobami starszymi
Niedostatecznie rozwinięty system
opieki nad dziećmi i edukacji
przedszkolnej w Polsce stanowi poważną
słabość strukturalną. Choć w ostatnim
czasie dokonał się istotny postęp
w tym zakresie, poziom zaspokojenia
potrzeb jest nadal niewystarczający.
W celu zwiększenia liczby gospodarstw
domowych, w których pracują oboje
rodziców, rząd powinien rozwijać
sieć placówek opieki nad dziećmi,
edukacji przedszkolnej i opieki

długotrwałej. Dodatkowo w związku
ze zmianami demograficznymi coraz
większym wyzwaniem, przed jakim stoją
rodziny, jest zapewnienie opieki nad
osobami starszymi, które są częściowo
lub całkowicie niesamodzielne. Należy
rozpocząć debatę nad kształtem
rozwiązań instytucjonalnej opieki nad
osobami starszymi, by kobiety nie
rezygnowały z aktywności zawodowej,
aby zajmować się rodzicami i teściami.

Promowanie przedsiębiorczości
wśród kobiet
Wiele biernych zawodowo kobiet byłoby
w stanie rozważyć założenie własnej
działalności gospodarczej. Potwierdzają
to wyniki badania Deloitte. Warto
zatem wspierać te postawy, a narzędzi
ku temu jest relatywnie dużo. Wśród
podejmowanych inicjatyw są m.in.
środki publiczne przeznaczone dla osób
chcących rozpocząć działalność czy
też udogodnienia dla początkujących
przedsiębiorców i przedsiębiorczyń.
Naprzeciw temu wychodzą m.in.
rządowe propozycje wydłużenia okresu
opłacania obniżonych składek
społecznych. Okres opłacania
„ulgowych” składek na ubezpieczenia
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społeczne ma zostać wydłużony
o rok, tj. do 36 miesięcy. Jak wynika
z badań i danych statystycznych,
trzeci rok działalności jest kluczowy
dla funkcjonowania firmy. Oznacza to,
że dopiero po 3 latach przedsiębiorcy
będą opłacać składki na ubezpieczenia
społeczne w pełnym wymiarze. Możliwe,
że z tego rozwiązania skorzysta wiele
dzisiaj biernych zawodowo kobiet.
W podobnym kierunku idzie także
propozycja obniżenia danin publicznych
opłacanych przez przedsiębiorców,
którzy nie generują wystarczająco
dużych przychodów.
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Wprowadzenie urlopów
rodzicielskich dla ojców
Wejście w życie wydłużonego do
52 tygodni urlopu rodzicielskiego
spowodowało, przy obniżonej do
80 proc. wynagrodzenia wysokości
świadczenia, w wielu przypadkach
dłuższy okres nieobecności w pracy
kobiet posiadających dzieci. Z części
tego przywileju mogą korzystać ojcowie,
jednak nie jest to zjawisko dzisiaj bardzo
popularne, choć rośnie liczba ojców
korzystających z tego rozwiązania.
W 2013 r. z urlopów ojcowskich
skorzystało 28,5 tys. mężczyzn, w 2014 r.
było ich już ponad 129 tys., a w 2015 r.
ponad 148,4 tys. i 146,4 tys. w 2016 r.

Powszechniejsze korzystanie kobiet
z urlopu rodzicielskiego, pomimo
dopuszczenia takiej możliwości także
wśród mężczyzn, wynika z tego, że
w mniejszym stopniu obciąża się budżet
domowy (kobiety przeciętnie zarabiają
mniej od mężczyzn). Żeby zmniejszyć
dysproporcje w wykorzystywaniu tego
uprawnienia między mężczyznami
i kobietami, należy rozważyć
wprowadzenie zasady, że część urlopu
przysługuje wyłącznie ojcu. Ta część
urlopu, o ile nie zostanie wykorzystana
przez ojca, „przepada”, czyli nie może być
wykorzystana przez matkę.
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Uelastycznienie progów
uprawniających do świadczeń
W Polsce świadczenia społeczne
ustalane są na ogół na niskim poziomie,
jednak ich otrzymywanie w wielu
przypadkach uzależnione jest od
spełnienia kryterium dochodowego,
określonego jak stała granica dochodów
na członka gospodarstwa domowego.
Przy tak nieelastycznym sposobie
definiowania uprawnień podjęcie pracy
zarobkowej może być równoznaczne
z utratą całości świadczenia, co przez
członków gospodarstwa domowego
może być potraktowane jako
dodatkowy koszt podjęcia pracy (koszt
utraconych korzyści). W związku z tym
podejmowanie pracy, zwłaszcza na
nisko płatnych stanowiskach, może
być traktowane jako nieopłacalne,

ponieważ zwiększenie ogólnego
budżetu gospodarstwa domowego
będzie niewielkie. Dlatego potrzebny
jest przegląd różnych świadczeń
społecznych pod kątem występowania
progów pieniężnych, które mogą
oddziaływać w opisany sposób na
motywację do podejmowania pracy,
i wprowadzenie zasady stopniowego
ograniczania wysokości świadczenia,
proporcjonalnie do poziomu
przekroczenia progu przewidzianego dla
danego świadczenia. Dobrą praktyką do
wykorzystania jest zmiana wprowadzona
nowelizacją ustawy o świadczeniach
rodzinnych, obowiązująca od 1 stycznia
2016 r., tzw. złotówka za złotówkę.

Zmiana przepisów dotyczących
wynagrodzeń chorobowych wypłacanych
kobietom w okresie ciąży i umożliwienie
korzystania z urlopu rodzicielskiego na
miesiąc przed porodem
Obecnie przez pierwszych 33 dni
zwolnienia chorobowego koszt
wypłaty tego rodzaju wynagrodzeń
spoczywa na pracodawcy. Wskazane
byłoby przeniesienie tego obowiązku
na sektor finansów publicznych np.
przez likwidację wynagrodzenia
„chorobowego” i zastąpienie go
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od razu zasiłkiem chorobowym
finansowanym od pierwszego dnia
przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Dodatkowo, podobnie
jak w Finlandii, kobiety powinny mieć
możliwość wcześniejszego przejścia na
urlop rodzicielski, by nie korzystać ze
zwolnień lekarskich z powodu ciąży.
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Podsumowanie:
znaczenie aktywizacji
kobiet
Społeczno-ekonomiczny wpływ
aktywizacji zawodowej Polek
Dzięki zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet w Polsce
możliwe byłoby osiągnięcie wielu korzyści społecznych
i ekonomicznych, zakładanych w długoterminowych planach
rozwoju Polski, w tym m.in.:

wzrost dochodów
gospodarstw domowych

wzrost podaży pracy
i konkurencji na rynku pracy
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wzrost kapitału ludzkiego
i przedsiębiorczości

wzrost spójności
społecznej

wzrost wpływów z podatków
oraz składek ZUS

spadek wydatków na świadczenia
socjalne, pomoc społeczną itp.

Symulacje dotyczące wpływu wzrostu
aktywności zawodowej kobiet na PKB,
przedstawione w raporcie „Praca
i przedsiębiorczość kobiet – potencjał
do wykorzystania w Polsce” 9, pozwoliły
oszacować wzrost zatrudnienia oraz
PKB według trzech scenariuszy –
maksymalnego, umiarkowanego
oraz minimalnego. Symulacje te
przygotowano w oparciu o założenie
wprowadzonego impulsu do modelu
ekonometrycznego, jakim byłby wzrost
stopy aktywności zawodowej kobiet
do poziomu średniego w krajach UE-15
dla poszczególnych grup wiekowych
od 20 do 64 lat10. Umożliwiło to
oszacowanie potencjalnego11 wpływu
wzrostu aktywności zawodowej kobiet
na gospodarkę, tzn. bez uwzględnienia
zarówno możliwych barier dla
aktywizacji, jak i kosztów tego procesu12.
Dzięki badaniu ankietowemu
przeprowadzonemu na potrzeby
niniejszego raportu możliwe było
urealnienie otrzymanych wyników.
Zgodnie z powszechnie akceptowaną
definicją osób aktywnych zawodowo
podstawą do obliczenia wpływu
w niniejszym raporcie było założenie,
że osoby faktycznie chcące podjąć
pracę aktywnie jej poszukują, a fakt
deklaracji gotowości do pracy jest
niewystarczający.
W związku z tym przyjęty poprzednio
wzrost liczby kobiet, które potencjalnie
mogłyby zasilić grupę kobiet aktywnych
zawodowo, zweryfikowano
z odsetkiem kobiet, które
rzeczywiście zadeklarowały
w badaniu gotowość i możliwość
podjęcia pracy w najbliższym czasie13
(4 proc. odpowiedzi) oraz zestawiono ją
z informacją o odsetku respondentek
poszukujących pracy w ciągu
ostatnich 4 tygodni od momentu
przeprowadzenia badania (7 proc.).

Uwzględnienie łącznie tych dwóch
kryteriów ma jeszcze jeden walor
– pozwala pośrednio skwantyfikować
znaczenie przynajmniej części barier
aktywności zawodowej. To dlatego,
że kobiety, które zdecydowały się
poszukiwać pracy, dostrzegają realną
możliwość i opłacalność podjęcia
zatrudnienia (w warunkach istniejących
w momencie przeprowadzenia badania).
Innymi słowy, przedkładają oczekiwaną
korzyść wynikającą ze znalezienia
pracy nad oczekiwany koszt związany
z jej poszukiwaniem, a także koszt
alternatywny (koszt utraconych
możliwości) związany z ograniczeniem
swojego czasu dostępnego na
inne zajęcia14.
Na potrzeby niniejszego raportu
zaktualizowano również dane dotyczące
stopy aktywności zawodowej kobiet
w całej grupie wiekowej od 20 do 64
lat. W II kwartale 2017 r. 72,8 proc.
obywatelek krajów UE-15 pracowało lub
aktywnie poszukiwało pracy, podczas
gdy w Polsce ten wskaźnik wyniósł
67,4 proc.15 Podobnie jak w poprzednim
raporcie przyjęto, że celem polityki
publicznej powinno być doganianie
krajów UE-15 pod względem
aktywności na rynku pracy. Na
potrzeby obliczeń przyjęto, że wzrost
aktywności zawodowej kobiet w Polsce
możliwy jest w tych grupach wiekowych,
w których wskaźnik ten jest niższy od
średniej UE-1516.
Na podstawie powyższych założeń
oszacowano, że możliwy jest w krótkim
okresie wzrost liczby aktywnych
zawodowo kobiet o 175 tys.,
co w związku z istnieniem tzw.
bezrobocia naturalnego17 przełoży
się na 161 tys. pracujących Polek.
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Skutki ekonomiczne wzrostu aktywności zawodowej kobiet w Polsce18

Wpływ zwiększenia aktywności zawodowej kobiet na PKB i finanse publiczne do 2025 r. (mld zł)

51,22

ZAŁOŻENIA SYMULACJI
Stopa aktywności zawodowej kobiet
w UE-15 (20–64 lata) – 72,8 proc.
Stopa aktywności zawodowej kobiet
w Polsce 20–64 lata) – 67,4proc.

Wzrost aktywności zawodowej
kobiet w Polsce ma miejsce w tych
grupach wiekowych, w których jest
ona niższa niż w UE-15

38,40
Oszacowany możliwy wzrost
zatrudnienia kobiet w Polsce
(w krótkim okresie) – 161 tys.

25,59
14,94

9,95

Scenariusz 1
( 4 godz. pracy)

19,92

łączny dodatkowy przyrost PKB
łączne dodatkowe dochody
sektora finansów publicznych

Scenariusz 2
( 6 godz. pracy)

Scenariusz 3
( 8 godz. pracy)

Źródło: opracowanie Deloitte na podstawie danych za 2016 r. z GUS oraz modelu opracowanego na potrzeby raportu: Deloitte, 2017, Praca i przedsiębiorczość kobiet
– potencjał do wykorzystania w Polsce, Coca-Cola. Kwoty uwzględniają zmienną wartość pieniądza w czasie (są przedstawione jako NPV).

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Jeżeli 161 tys. zaktywizowanych

Jeżeli 161 tys. zaktywizowanych

Jeżeli 161 tys. zaktywizowanych

kobiet będzie pracować przeciętnie:

kobiet będzie pracować przeciętnie:

kobiet będzie pracować przeciętnie:

4 godziny dziennie

6 godzin dziennie

8 godzin dziennie

Polska gospodarka zyska:

Polska gospodarka zyska:

Polska gospodarka zyska:

25,6 mld zł do 2025 r.

38,4 mld zł do 2025 r.

51,2 mld zł do 2025 r.

PKB w tym okresie

PKB w tym okresie

PKB w tym okresie

wzrośnie średnio o:

wzrośnie średnio o:

wzrośnie średnio o:

0,15

0,22

0,3

Punktem odniesienia jest scenariusz braku aktywizacji.
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Wzrost aktywności zawodowej kobiet
może być istotnym czynnikiem
zwiększenia długoterminowej równowagi
w finansach publicznych, zwłaszcza
w obszarze Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z którego ZUS wypłaca
emerytury. Według umiarkowanego
scenariusza 2 finanse publiczne do
2025 r. zyskałyby dodatkowe 14,94 zł
mld zł dochodów z podatków i składek
ubezpieczeniowych. Równowaga fiskalna
w praktyce byłaby jeszcze większa,
gdyż w tej analizie nie uwzględniono
ewentualnego spadku wydatków
sektora finansów publicznych m.in. na
część świadczeń społecznych dzięki
większemu uczestnictwu kobiet w rynku
pracy.
Warto ponieść koszt aktywizacji
kobiet. Według dostępnych wyników
badań19 wiemy, że działania oparte na
zasadzie synergii różnych instrumentów
są najbardziej skuteczne. Działania

z zakresu pośrednictwa pracy,
poradnictwa i doradztwa połączonych
z odpowiednim dostosowaniem
systemu świadczeń i zachęcania do
przedsiębiorczości mają większe szanse
na wywarcie pozytywnych efektów
niż np. subsydiowanie miejsc pracy
w sektorze publicznym czy szkolenia
w krótkim terminie20. Co ważne – takie
czynniki, jak cykl koniunkturalny
czy instytucjonalne cechy rynku
pracy, nie decydują o skuteczności
danego programu, lecz jego rodzaj
sam w sobie stanowi główny czynnik
decydujący o jego skuteczności na
rynku pracy21. Koszt aktywnych form
wsparcia zatrudnienia kobiet to około
12 tys. zł w latach 2012–2015 (według
obliczeń Deloitte)22, ale może rosnąć
do ok. 17 tys. zł, jeśli uwzględni się
skuteczność podejmowanych działań
w celu zatrudnienia kobiety23. Problem
w tym, że do wielu kobiet, o których
piszemy w raporcie, trudno dotrzeć

przez instytucje pośrednictwa pracy
– konieczne byłoby zaangażowanie
ośrodków pomocy społecznej,
przeprowadzenie kampanii
społecznych oraz współpraca
z pracodawcami i organizacjami
pozarządowymi, by osiągnąć
oczekiwany efekt. Jest to jednak koszt
wart poniesienia, bo każda pracująca
kobieta więcej to zysk dla gospodarki,
ale i dla społeczeństwa.
Nasze szacunki wskazują, że możliwy
jest w krótkim okresie wzrost
liczby aktywnych zawodowo kobiet
o 175 tys., co w związku z istnieniem
tzw. bezrobocia naturalnego przełoży się
na 161 tys. pracujących Polek. W efekcie
może to wygenerować dodatkowo
nawet ponad 50 mld zł PKB do 2025
roku oraz ponad 19 mld zł więcej
danin publicznych.
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Przypisy

1.

Osoby bierne zawodowo to część społeczeństwa, którą stanowią
osoby powyżej 15 lub 20 lat, niepracujące i niebędące bezrobotnymi.
Do biernych zawodowo zalicza się: osoby otrzymujące emeryturę, rentę,
alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej, uczniów pobierających
naukę w trybie dziennym, osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
osoby przebywające w domach opieki, osoby uzyskujące dochód
m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum itp., osoby przebywające na urlopie
wychowawczym; por. GUS, 2016, Aktywność ekonomiczna ludności Polski,
IV kwartał 2016 roku.

13. Zdefiniowanym w badaniu jako 2 tygodnie.
14. Koszty poszukiwania pracy zależą m.in. od czasu, który jest potrzebny
na podjęcie zatrudnienia, kosztów ew. zwiększania kwalifikacji itp. oraz
takich czynników, jak instytucje i regulacje wpływające na efektywność
rynku pracy. Z kolei wielkość kosztów alternatywnych zależy m.in. od
dostępności żłobków, przedszkoli czy możliwości pracy w niepełnym
wymiarze lub zdalnie.
15. Często używaną miarą jest również stopa aktywności zawodowej dla
kobiet w wieku od 15 do 64 lat – średnio dla krajów UE-15 wyniosła

2.

Deloitte, 2017, Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania
w Polsce, Coca Cola.

3.

Dane dotyczą kobiet w wieku 20–64 lat.

4.

Eurostat, LFS.

5.

Eurostat, LFS.

6.

Osoby bierne zawodowo to część społeczeństwa, którą stanowią osoby
powyżej 15 lub 20 lat, niepracujące i niebędące bezrobotnymi. Do
biernych zawodowo zalicza się: osoby otrzymujące emeryturę, rentę,
alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej, uczniów pobierających
naukę w trybie dziennym, osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
osoby przebywające w domach opieki, osoby uzyskujące dochód
m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum itp., osoby przebywające na urlopie
wychowawczym. GUS podaje, że bierni zawodowo według przyczyn
bierności to: osoby nieposzukujące pracy, osoby poszukujące pracy,
ale niegotowe do jej podjęcia, oraz pozostali bierni zawodowo. GUS
wśród przyczyn nieposzukiwania pracy uwzględnia: zniechęcenie
bezskutecznością poszukiwań pracy, naukę, uzupełnienie kwalifikacji,
obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu, emeryturę,
chorobę, niepełnosprawność; por. GUS, 2016, Aktywność ekonomiczna
ludności Polski, IV kwartał 2016 roku.

18. Kalkulacje zaktualizowane w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego
przez Deloitte.

7.

Ministerstwo Rozwoju, 2017, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju.

21. J. Kluve, 2006, The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, IZA.

8.

W interpretacji wyników dotyczących mężczyzn oraz kobiet pominięto
wskazanie: emerytura, z uwagi na to, że powód ten dotyczy kobiet
w wieku 60+ oraz mężczyzn 65+, natomiast badaniem Deloitte zostały
objęte kobiety w wieku 18–59 lat.

9.

Deloitte, 2017, Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania
w Polsce, Coca Cola.

10. Interesującym ustaleniem poprzedniego raportu był fakt, że w 3
analizowanych grupach wiekowych (35–39 lat, 40–44 lat, 45–49 lat) stopa
aktywności zawodowej wśród Polek była w 2015 r. wyższa niż średnio
wśród mieszkanek krajów UE-15.
11. Otrzymany wynik pozwolił jednak pokazać wpływ na gospodarkę,
jaki zostałby osiągnięty, gdyby celem polityki publicznej w Polsce było
zwiększenie aktywności zawodowej kobiet do średniego poziomu
w zamożniejszych krajach UE.
12. Przykładową barierą aktywizacji może być np. niedopasowanie
kwalifikacji aktywizowanej grupy do zapotrzebowania na rynku pracy,
co oczywiście nie dotyczy tylko kobiet.
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68,7 proc. w II kwartale 2017 r., a w Polsce 63 proc.
16. To założenie ma istotne implikacje dla późniejszych rekomendacji
odnoszących się do polityki publicznej, gdyż dzięki niemu symulacja
pokazuje możliwe korzyści społeczno- ekonomiczne, jakie przyniosłyby
działania skoncentrowane na kobietach poniżej 35 lat oraz tych powyżej
49 lat. Dzięki temu symulacja nie uwzględnia mało prawdopodobnego
scenariusza wzrostu aktywności zawodowej kobiet w wieku 35–49 lat,
w którym Polska osiąga lepszy wskaźnik niż średnio UE-15.
17. Bezrobocie naturalne, czyli naturalna stopa bezrobocia – jest to wielkość
bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Jest to odsetek siły
roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej
zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni.

19. Jochen Kluve dokonał przeglądu 140 instrumentów aktywnejpolityki
rynku pracy w Europie, głównie z lat 90. XX w.; por. J. Kluve, 2006,
The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, IZA.
20. D. Card, J. Kluve, A. Weber, 2010, Active Labor Market Policy Evaluations:
A Meta-Analysis, NBER Working Paper.

22. Obliczone na podstawie wydatków na aktywną politykę rynku pracy
i liczby beneficjentów.
23. IBC Group, 2014, Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu
pilotażowego pn. „Partnerstwo dla Pracy”.

