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Arkadiusz Durasiewicz 

ROZDZIAŁ8 

GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO 

W OPINII KOBIET SUBREGIONU RADOMSKIEGO 

Proces funkcjonowania polityki rodzinnej powinien być przejawem coraz po
wszechniejszego przekonania o konieczności traktowania dziecka i trwałego 
związku w kategoriach dobra publicznego, tj. dobra, którego produkcja związana 
jest z koniecznością ponoszenia zdecydowanej większości kosztów materialnych 
przez jednostki i rodziny, a z którego korzyści materialne czerpane są przede 
wszystkim przez społeczeństwo. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę z punktu 
widzenia możliwości prowadzenia polityki rodzinnej mającej na celu ułatwienie 
godzenia kariery rodzicielskiej i zawodowej, jest rozbudowana i dostosowana do 
indywidualnych potrzeb pomoc w opiece nad małym dzieckiem. 

W związku z powyższym istnieje silna potrzeba realizacji nowoczesnej poli
tyki rodzinnej, to znaczy takiej, która stwarza przyjazny klimat dla rodzicielstwa, 
minimalizuje uciążliwości życiowe związane z posiadaniem dziecka, oferuje sze

roki dostęp do „usług publicznych" wspierających proces wychowywania dzieci, 
takich jak: żłobki, przedszkola czy oferta pozalekcyjna szkół podstawowych. Nie 
da się także uciec, myśląc o polityce rodzinnej, od problemów materialnych (ła
twość znalezienia pracy i możliwość godzenia jej z życiem rodzinnym, wysokość 
zarobków) czy dostępności usług zdrowotnych. Dlatego też na politykę rodzinną 
trzeba patrzeć w sposób kompleksowy. 

W tej części monografii przedstawione zostaną wyniki badań, których celem 
było ustalenie czynników determinujących skłonność kobiet do posiadania dzieci 
oraz ich oczekiwań odnośnie realizowanej polityki rodzinnej w Polsce. 
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8.1. REGULACJE PRAWNE UMOŻLIWIAJĄCE GODZENIE OBOWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH I RODZINNYCH 

W wielu przypadkach płeć stanowi barierę w zatrudnieniu i awansie pracow
nika. Pracodawca obawia się, że okresy ciąży kobiety i wychowywania małych 
dzieci, chronione prawem pracy, będą dla niego oznaczały trudności organiza
cyjne. Obawia się mniejszej dyspozycyjności matek, np. częste korzystanie ze 
zwolnień lekarskich z powodu choroby dziecka. 

Dla aktywności zawodowej kobiet istotne jest ułatwienie startu zawodowego, 
bo to właśnie młode kobiety, przed urodzeniem dziecka, mają największe trudno
ści na rynku pracy. Tak więc, prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o urodzeniu 
dziecka rośnie, gdy kobieta ma pracę, doświadczenie zawodowe i poczucie 
stabilizacji na rynku pracy. 

Polityka pracodawców 

Ochrona stosunku pracy 
i warunków pracy, dodatek 
wyrównawczy 

Przerwa na karmienie 
dziecka 

Zwolnienie od pracy 
z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia ____ ___....__ ____ , 

Urlop wychowawczy 

Opieka zdrowotna w okresie 
ciąży, porodu i połogu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kodeksu pracy (stan prawny na dzień 26 

lipca 2010 r.). 
RYSUNEK 8.1. POLITYKA PRACODAWCÓW ODNOŚNIE PRACUJĄCYCH MATEK
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Przepisy prawa pracy przewidują rozwiązania chroniące w sposób szczególny 
stosunek pracy kobiet w okresie ciąży i w przypadającym po nim okresie sprawo
wania opieki nad małym dzieckiem. 

Kodeks pracy zabrania wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę w okre
sie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, z nielicznymi wyjątkami przewi
dzianymi przepisami (z przyczyn leżących po stronie pracownicy, w razie likwi
dacji lub upadłości pracodawcy)1. Kodeks przewiduje obowiązek przedłużenia do
dnia porodu umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, jeżeli umo
wa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Istnieje ponadto 
kodeksowy zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych oraz 
w porze nocnej . Dotyczy to także delegowania pracownicy bez jej zgody poza 
stałe miejsce pracy. 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią 
przy pracy wzbronionej jest obowiązany - bez względu na stopień narażenia na 
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne - przenieść pracownicę do in
nej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas n·ezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy2. 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią 
przy pozostałych pracach jest obowiązany dostosować warunki pracy do wyma
gań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeli
minować zagrożenia d a  zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostoso
wanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie 
czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany prze
nieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pra
cownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Dotyczy to także 
pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania 
dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią 
wynikają z orzeczenia lekarskiego. 

Gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, 
skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje 
obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawccy3 . 

W przypadku, gdy ustaną przyczyny uzasadniające przeniesienie pracownicy 
do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadcze-

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, nr 106, poz. 668, nr 

113, poz. 717 z późn. zm.) - Kodeks pracy (stan na dzień 26 lipca 201 O) art. 177 § I.

2 Tamże, art. 179 § 1. 

3 Tamże, art. 179 § 4. 
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nia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę w wymiarze czasu 
pracy i na warunkach określonych w umowie o pracę. 

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracow
nicę na zalecane przez lekarza badania lekarskie związane z ciążą, jeśli nie mogą 
być one przeprowadzone poza godzinami pracy - z zachowaniem przez nią 
prawa do wynagrodzenia4.

Pracownica karm· ąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych 
przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. W przypadku pracownicy karmiącej 
więcej niż jedno dziecko przysługują dwie przerwy w pracy, po 45 minut każda. 
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Jeżeli 
czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna 
przerwa na karmienie. 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14

lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z za

chowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Przepisy prawa pracy przewidują także prawo do urlopu wychowawczego5.
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wycho
wawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dziec
kiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Prawo do 
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończe
nia przez dziecko 18. roku życia, przysługuje pracownikowi bez względu na to, 
czy korzystał z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 4 lat życia, 
jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem i niepełnosprawno
ści lub stopnia niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. 

W okresie urlopu wychowawczego chroniony jest stosunek pracy. Praco
dawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę od dnia złożenia 
przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakoń
czenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest do
puszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także 
gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypo
wiedzenia z winy pracownika. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pra
codawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, ale 
jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed 
rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifika
cjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę 
przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowa-

4 Tamże, art. 185 § 2. 

5 Tamże, art. 186 § 1. 
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nym przed tym urlopem. Z urlopu tego może korzystać także pracownik- ojciec 
dziecka. 

Za okres urlopu wychowawczego, po spełnieniu kryterium dochodowego 
przewidzianego dla zasiłku rodzinnego, przysługuje dodatek pieniężny do zasiłku 
rodzinnego. 

Jak wynika z informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
brak jest obecnie w polskich urzędach (GUS, ZUS) informacji o pełnej liczbie 
osób przebywających na urlopie wychowawczym w latach 2002-2007. Jedyne 
dane w tym zakresie dotyczą liczby osób, które z tytułu przebywania na urlopie 
wychowawczym podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Brak jest natomiast -
informacji o osobach, które przebywają na urlopie wychowawczym i podlegają 
temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Jest to o tyle ważne, że pełna informacja 
w tym zakresie pozwoliłaby w pełni ocenić sytuację na rynku pracy pod wzglę
dem nieobecności osób wychowujących dzieci, a tym samym nieaktywnych 
zawodowo z tego powodu . 

.D 
•O 

� (!) 180 ooo
ctl ·a_ 
il .g 160 ooo
-�:i E 
-;; � � 140 ooo
c:: (.) 
tj -5 � 120 ooo 
-��::: -� .�_g 100 ooo

� � � 80 ooo
c:: .D 

..... (!) 
_Q?' � 60 ooo 
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� 40 ooo 

CL 
20 ooo 
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162 828 

o -+-' __ ,_,_ ______ � ___ ..____,�---� 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki ZUS 
w Warszawie. 

WYKRES 8.1. LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM 

NIEPODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU Z INNEGO TYTIJŁU W LATACH 
1999-2007 

Z punktu widzenia pracodawcy zmniejszenie obowiązków w zakresie ubezpie
czeń społecznych dotyczące obowiązku ustalania uprawnień i wypłaty zasiłków 
w razie choroby i macierzyństwa jest korzystne. Z tym obowiązkiem wiąże się 
bowiem utrzymywanie służb zajmujących się wypłatą świadczeń, ich dokształca-
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nie w związku z częstymi zmianami przepisów, odnotowywanie wypłaconych 
świadczeń w dokumentach ubezpieczeniowych (raportach miesięcznych i deklara
cjach ubezpieczeniowych), wszelkie korekty i obciążenia finansowe w razie 
popełnienia błędów, itd. Wprowadzenie takiego rozwiązania, jak prawie każdego 
rozwiązania zmniejszającego obciążenia pracodawców, mogłoby mieć pewien 
pozytywny wpływ także na rynek pracy. 

8.2. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GODZENIA OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
I RODZINNYCH

W polskim ustawodawstwie pracy istnieją rozwiązania mające na celu respek
towanie funkcji macierzyńskich kobiety oraz ułatwiające pracującym rodzicom 
godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi (Balcerzak-Paradowska 2004b, 
s. 228).

Jako trzy główne elementy zaliczane do świadczeń ułatwiających godzenie 
życia rodzinnego z zawodowym wymieniane są: 

1) urlop i zasiłek macierzyński6 - zgodnie z aktualnym brzmieniem kodeksu
pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński i wypłacany za jego
okres zasiłek macierzyński w wymiarze 7: 

20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 
porodzie; 
31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym poro
dzie; 
33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym poro
dzie; 
35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym poro
dzie; 
37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jed
nym porodzie. 

Zasiłek macierzyński przysługujący pracownicy wypłacany jest w wysokości 
100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. 

2) urlop i zasiłek wychowawczy8 - urlop wychowawczy przysługuje na
dziecko do lat 4 w podstawowym wymiarze 36 miesięcy. Może być prze-

6 Traktowane są jako świadczenia rodzinne, chociaż ich geneza związana jest ze świad
czeniami ubezpieczeniowymi z tytułu choroby. 

7 Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 - tekst jednolity), dział ósmy - uprawnienia 
pracowników związane z rodzicielstwem, art. 180 par. 1. 

8 Urlop wychowawczy został wprowadzony w 1968 roku, początkowo jako bezpłatny;
w 1981 roku zostały wprowadzone zasiłki wychowawcze. 
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dłużony o następne 36 miesięcy, jeżeli pracownik wychowuje dziecko 
kalekie, przewlekle chore lub opóźnione w rozwoju umysłowym i wyma
gające opieki; urlop nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez 
dziecko 18 lat. Obecnie zasiłek wypłacany jest w postaci dodatku do za
siłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego i wynosi 400 zł miesięcznie; 

3) zasiłek opiekuńczy9 - zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi
korzystającemu ze zwolnienia od wykonywania pracy w związku z opieką
nad dzieckiem chorym do lat 14 oraz nad dzieckiem zdrowym do lat 8
w przypadkach:
a) nieprzewidzianego zamknięcia placówki (żłobka, przedszkola, szkoły),

do której uczęszcza dziecko;
b) z powodu choroby, porodu, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki

zdrowotnej małżonka stale opiekującego się dzieckiem.

Zasiłek przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia pracownika. Okres 
wypłaty zasiłku w przypadku opieki nad dzieckiem wynosił do 60 dni w roku, 
niezależnie od liczby dzieci (Balcerzak-Paradowska 2004a, s. 262). 

W latach 90. XX w. zmniejszała się liczba osób korzystających ze świadczeń 
związanych z godzeniem obowiązków zawodowych z rodzinnymi: macierzyń
skich, opiekuńczych i wychowawczych. Wynikało to przede wszystkim z obniże
nia ogólnej liczby urodzeń. Coraz mniej dzieci rodziły kobiety aktywne zawo
dowo, co siłą rzeczy ograniczyło liczbę korzystających ze świadczeń przysłu
gujących pracownicom mającym małe dzieci. Obserwowano także ograniczenie 
korzystania z takich uprawnień, jak zwolnienia opiekuńcze, a zwłaszcza urlop 
wychowawczy. Wiązało się to z obawami kobiet pracujących o utratę pozycji za
wodowej na skutek częstych absencji, a nawet o utratę pracy. Przyczyn ograni
czeń lub rezygnacji z korzystania z niektórych uprawnień należy także upatrywać 
w pogarszającej się sytuacji materialnej wielu rodzin. Kobiety rzadziej podejmo
wały decyzję o skorzystaniu z urlopu wychowawczego, nawet wówczas gdy 
miały prawo do zasiłku wychowawczego, jego wysokość bowiem w niewielkim 
stopniu rekompensuje utracone zarobki. Podobnie stało się z zasiłkiem opiekuń
czym - zmniejszenie jego wysokości ze 100% do 80% wynagrodzenia wpłynęło 
na mniejsze zainteresowanie tym świadczeniem. Z kolei po 2000 roku zwiększył 
się zakres korzystania z zasiłków macierzyńskich. Związane to było ze zwiększe
niem wymiaru urlopu macierzyńskiego, a tym samym z dłuższym okresem otrzy
mywania zasiłku macierzyńskiego. 

9 Zasiłek opiekuńczy przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej konie
cznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat oraz w niektórych przypadkach 
nad zdrowym dzieckiem do lat 8, a także nad innym chorym członkiem rodziny. Uprawnione 
do tych zasiłków są wyłącznie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo. 



154 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet ... 

TABELA 8.1. LICZBA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW, KWOTA WYPŁAT I WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH MAJĄCYCH NA CELU UŁATWIENIE GODZENIA 
OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z RODZINNYMI ( 1997-2007) 

Lata 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Liczba zasiłków (w tys.) 

Zasiłek 
macie-
rzyńsk.i 

298,6 

270,9 

247,6 

270,0 

270,2 

282,0 

283,2 

246,8 

260,4 

274,3 

296,6 

Zasiłek 
opie-

kuńczy** 

10 259,0 

10 264,2 

8 252,8 

6 583,1 

5 464,5 

4 422,5 

4 444,8 

4 308,2 

4 905,1 

5 334,7 

6 256,3 

Zasiłek 
wy cho-
wa w czy 

181,5 

173,0 

172,0 

163,8 

154,5 

151,0 

163,5 

154,6 

140,0 

130,7 

126,2 

Kwota wypłat (w mln) Wysokość świadczeń w zł 

Zasiłek 
Zasiłek 

Zasiłek Zasiłek 
Zasiłek 

Zasiłek 
macie-

opiekuńczy 
wycho- macie-

opiekuńczy 
wycho-

rzyński wawczy rzyński wawczy 

555,0 207,0 487,4 18,59 20,18 223,78 

633,7 249,8 512,1 23,39 24,34 246,61 

690,6 228,6 536,7 27,89 27,70 260,08 

899,3 196,5 619,1 31,54 29,85 314,83 

1239,9 182,1 644,2 35,24 33,32 347,40 

1298,6 156,9 684,2 37,83 35,48 377,65 

987,3 161,0 740,8 39,69 36,22 377,53 

915,4 164,3 741,8* 41,12 38,13 399,79 

1004,5 194,5 677,5 42,49 39,64 403,56 

1097,6 222,6 614,5 44,20 41,72 391,91 

1401,4 278,2 589,1 46,72 44,0 400,00 

* od roku 2004 jako dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

**liczba dni zasiłkowych w tys. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych (Roczniki statystyczne ubezpie
czeń społecznych ... 1998-2008; Roczniki Statystyczne RP„. 1998-2007). 

8.3. GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W OPINII KOBIET 

SUBREGIONU RADOMSKIEGO 

Celem badań własnych było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest skłon
ność kobiet do posiadania dzieci oraz jakie mają oczekiwania kobiety w wieku 
rozrodczym (15-49 lat) odnośnie realizowanej przez państwo polskie polityki ro
dzinnej. 

Dla sformułowanego celu głównego zostały określone następujące cele szcze-

gółowe: 
1) jaka jest sytuacja ekonomiczna rodziny polskiej;
2) jaka jest skłonność Polek do posiadania dzieci;

3) jaka jest efektywność polityki rodzinnej;
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4) jakie czynniki wpływają na decyzje prokreacyjne kobiet;
5) jakie są oczekiwania młodych matek odnośnie realizowanej polityki

rodzinnej przez państwo polskie;
6) jak respondentki oceniają politykę rodzinną państwa polskiego.

Obszary badawcze dotyczyły kwestii planowania ciąży przez respondentki, 
sytuacji materialnej i mieszkaniowej, opieki nad dzieckiem, oczekiwań ze strony 
państwa dla matki i dziecka oraz regulacji dotyczących polityki rodzinnej pań
stwa. 

Harmonogram realizacji i organizacji badań przebiegał od lutego 2009 do li
stopada 201 O roku. 

Badaniem zostało objętych ogółem 900 respondentek, które w latach 2009-
201 O urodziły dziecko w jednym ze szpitali w subregionie radomskim oraz 
w Warszawie. 

8.3.1. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTEK 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że największą grupę wie
kową, 44% ogółu ankietowanych (396 ankietowanych kobiet) stanowiły respon
dentki w przedziale wiekowym 25-29 lat. Kolejna liczna grupa stanowiąca 30,8% 
ogółu ankietowanych (278 respondentek) to kobiety w wieku 30-34 lata. 140 
odpowiedzi (tj. 15,6% ogółu ankietowanych) udzieliły kobiety w przedziale 
wiekowym 35-39 lat. Kobiety w wieku 20-24 lata stanowiły 3,8% ankietowanych 
(34 odpowiedzi), zaś w wieku 15-19 lat - 2% (18 odpowiedzi). Najmniejszą 
grupę respondentek stanowiły kobiety po 40. roku życia, tj. w sumie 3,8% ogółu 
ankietowanych (34 odpowiedzi)- wykres 8.2. 

Z analizy danych przedstawionych na wykresie 8.3 wynika, że największą 
grupę badanych osób stanowiły kobiety z wykształceniem średnim - 35% ogółu 
ankietowanych (309 respondentek) oraz zasadniczym zawodowym - 22,4% 
ogółu ankietowanych (198 respondentek). Wśród ogółu przebadanych 20,4% sta
nowiły kobiety z wykształceniem wyższym - 180 odpowiedzi oraz wyższym 
zawodowym - 119 respondentek (13,5% ogółu ankietowanych). Kobiety z wy
kształceniem gimnazjalnym stanowiły 4,6% ogółu ankietowanych (58 odpowie
dzi). Najmniejszą grupą były respondentki posiadające wykształcenie pod
stawowe -w sumie 4,1 % (36 odpowiedzi). 
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45-49 lat 

15,6% 

15-19 lat 
2,0% 

20-24 lata 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

WYKRES 8.2. WIEK ANKIETOWANYCH 

Wyższe 
zawodowe 

13,5% 

Wyższe 
20,4% 

-- ---
----� 

Gimnazjalne 

Zasadnicze 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

WYKRES 8.3. WYKSZTAŁCENIE ANKIETOWANYCH 

Ankietowane kobiety w 73,4% pozostawały w związku małżeńskim. Kobiety 
żyjące w konkubinacie stanowiły 14,3%. Dwie pozostałe grupy odpowiedzi to 
panny (7%) i rozwiedzione (5%). Najmniejszą grupą były wdowy- 0,3%. 



Arkadiusz Durasiewicz 157 

TABELA 8.2. STAN CYWILNY ANKIETOWANYCH 

Stan cywilny Liczba % 

Panna 62 7,0 

Mężatka 661 73,4 

Rozwiedziona 45 5,0 

Wdowa 3 0,3 

Konkubinat 129 14,3 

Ogółem 900 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

8.3.2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE PROKREACYJNE 

W celu określenia najkorzystniejszych bodźców polityki prorodzinnej bra
nych pod uwagę przy decyzji o posiadaniu dziecka - badane respondentki zostały 
zapytane, co biorą pod uwagę decydując się na dziecko (tabela 8.3). 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że decydując się na dziecko, 
ponad połowa ankietowanych (56,5%) nie bierze niczego pod uwagę. Oznacza 
to, że kobiety decydując się na dziecko, szczególnie pierwsze, nie zastanawiają 
się nad korzyściami płynącymi ze strony państwa. Wśród badanych kobiet 19,2% 
respondentek decydując się na dziecko brało pod uwagę zasiłek wychowawczy 
i urlop wychowawczy - jest to głównie spowodowane polityką pracodawców 
i strachem przed utratą pracy po zajściu w ciążę i urodzeniu dziecka. 11,9% 
ogółu ankietowanych przywiązuje wagę decydując się na dziecko do wynagro
dzenia za pracę. Szczególnie w sytuacji, kiedy wynagrodzenie jest niskie, pracuje 
jedno z rodziców, bądź rodzic samotnie wychowuje dziecko. Jest to oczywiście 
spowodowane kosztami związanymi z wychowaniem małego dziecka. 6% respon-
dentek brało pod uwagę decydując się na dziecko (szczególnie kolejne) ulgi 
podatkowe dla rodzin z dziećmi. 5,1 % ogółu ankietowanych decydując się na 
dziecko zwracało uwagę na zasiłek opiekuńczy, co wiąże się z godzeniem 
obowiązków zawodowych z rodzinnymi i możliwością rekompensaty części 
wydatków ponoszonych z tytułu opieki nad małym dzieckiem. 1,3% ogółu odpo
wiedzi stanowiła wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. 
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TABELA 8.3. CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZEZ RESPONDENTKI DOTYCZĄCE 
DECYZJI O URODZENIU DZIECKA 

Czy decydując się na dziecko brała Pani 
Liczba % 

pod uwagę? 

Zasiłek wychowawczy i urlop 
173 19,2 

wychowawczy 

Zasiłek opiekuńczy 46 5,1 

Wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków 
12 1,3 

do zasiłku 

Wynagrodzenie za pracę 107 11,9 

Ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi 54 6,0 

Inne (nie brałam niczego pod uwagę) 508 56,5 

Ogółem 900 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

TABELA 8.4. MOTYWY BRANE POD UW AGĘ PRZEZ RESPONDENTKI DOTYCZĄCE 
DECYZJI O URODZENIU DZIECKA (CIĄŻA PLANOWANA) 

Jeżeli Pani ciąża była planowana, to 
Liczba % 

czym się Pani kierowała? 

Chęć posiadania dziecka/instynkt 
335 37,3 

macierzyński 

Kwestia mieszkaniowa 62 6,8 

Polityka fiskalna państwa 20 2,2 

Możliwość uzyskania pomocy 
25 2,8 

materialnej ze strony państwa 

Dofinansowania z pomocy społecznej 25 2,8 

Inne 433 48,1 

Ogółem 900 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami odnośnie czynników i motywów branych 
pod uwagę dotyczących decyzji o urodzeniu dziecka (tabela 8.4), najwięcej 
respondentek (48,1 % ogółu ankietowanych) udzieliło innej odpowiedzi niż 
zaproponowana w ankiecie. Ponad 66% kobiet odpowiedziało, że kierowało się 
stabilizacją zawodową i materialną, natomiast 33,5% respondentek wskazało na 
zegar biologiczny. Kolejnym powodem, dla którego kobiety decydowały się na 
dziecko, była chęć jego posiadania (instynkt macierzyński) - 37,3% kobiet. 6,8% 
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decydowało się na urodzenie dziecka ze względu na kwestię mieszkaniową jako 
czynnika stanowiącego pozytywny bodziec do decyzji o dziecku. Około 2% 
odpowiedzi dotyczyło polityki fiskalnej państwa, 2,8% odpowiedzi możliwości 
uzyskania pomocy materialnej ze strony państwa i 2,8% ogółu odpowiedzi 
dofinansowania z pomocy społecznej. 

Analizując odpowiedzi udzielone na podstawie przeprowadzonych badań an
kietowych należy stwierdzić, że prawie 113 respondentek decydując się na 
dziecko brała pod uwagę możliwość godzenia pracy zawodowej i wychowywania 
dziecka (28% ankietowanych) - tabela 8.5. W następnej kolejności kobiety 
decydując się na dziecko brały pod uwagę stabilną sytuację finansową (23% 
ankietowanych). Prawie taki sam odsetek respondentek (22% ankietowanych) de
cydując się na dziecko wybiegał w przyszłość i myślał o opiece nad małym 
dzieckiem, czyli łatwym dostępie do żłobka i przedszkola. 16% ankietowanych 
kobiet decydując się na dziecko rozważało istnienie korzystnych warunków 
mieszkaniowych. 8% ankietowanych kobiet decydowało się na dziecko z powodu 
nacisków środowiskowych i rodzinnych. Natomiast 3% ankietowanych udzieliło 
innych odpowiedzi, wśród których znalazły się: odpowiedni wiek - 1,5% i kwe
stie zdrowotne - 1,5%. 

TABELA 8.5. NARZĘDZIA POLITYKI RODZINNEJ MAJĄCE WPŁYW NA PODJĘCIE 

DECYZTI O POSIADANIU POTOMSTWA 

Czy wpływ na decyzję o posiadaniu 
Liczba % 

potomstwa miały 

Możliwość godzenia pracy 
252 28,0 

zawodowej i wychowywania dziecka 

Łatwy dostęp do żłobka i przedszkola 198 22,0 

Stabilna sytuacja finansowa 207 23,0 

N ac iski środowiskowe i rodzinne 72 8,0 

Korzystne warunki mieszkaniowe 144 16,0 

Inne 27 3,0 

Ogółem 900 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Biorąc pod uwagę rozkład odpowiedzi pod względem poziomu dochodu 
odnośnie wpływu na decyzję o posiadaniu potomstwa, należy jednoznacznie 
stwierdzić, że respondentki, u których dochód na jedną osobę w rodzinie wynosił 
około 500 zł, decydując się na dziecko brały przede wszystkim pod uwagę łatwy 
dostęp do żłobka i przedszkola (25,6% ankietowanych), a następnie możliwość 
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godzenia pracy zawodowej i wychowywania dziecka (24,2% ankietowanych) -
tabela 8.6. 

TABELA 8.6. SYTUACJA MATERIALNA A NARZĘDZIA POLITYKI RODZINNEJ MAJĄCE 

WPŁYW NA DECYZJĘ O POSIADANIU POTOMSTWA 

Dochód na 1 osobę 
w rodzinie -

- t';j N 

N °' 

o O\ °' 

o O\ "'1" 

V) O\ -

' I 

o o o 

Q o o 

C-zy wpływ na decyzję 
V) o 

-

o posiadaniu potomstwa miały

Możliwość godzenia Liczba 68 36 55 
pracy zawodowej 
i wychowywania % 24,2 29,5 30,6 
dziecka 

Łatwy dostęp do Liczba 72 12 43 

żłobka i przedszkola % 25,6 9,8 23,9 

Stabilna sytuacja Liczba 23 33 49 

finansowa % 8,2 27,1 27,2 

Naciski środowiskowe Liczba 62 13 9 

i rodzinne % 22,l 10,7 5,0 

Korzystne warunki Liczba 26 16 18 

mieszkaniowe % 9,3 13,1 10,0 

Inne (odpowiedni Liczba 30 12 6 
wiek 
i kwestie zdrowotne) % 10,7 9,8 3,3 

Liczba 281 122 180 
Ogółem 

% 100,0 100,0 100,0 

* respondentki mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

t';j 
t';j o 

o o 

o o 

o N 

N "ii)' I 

o N 

o � V) 
........ o 

P-. 

20 103 

19,8 47,7 

30 86 

29,7 39,8 

30 17 

29,7 7,9 

3 o 

3,0 0,0 

9 10 

8,9 4,6 

9 o 

8,9 0,0 

101 216 

100,0 100,0 

Kolejnym czynnikiem, który decydował o posiadaniu potomstwa w tej grupie 
dochodowej, były naciski środowiskowe i rodzinne (22, 1 % ankietowanych). 
W tej grupie dochodowej ważny wpływ na decyzję o posiadaniu potomstwa 
miały również - stabilna sytuacja finansowa (8,2% ankietowanych) , korzystne 
warunki mieszkaniowe (9 ,3% ankietowanych) oraz odpowiedni wiek i kwestie 
zdrowotne - takich odpowiedzi udzieliło 1O,7% ankietowanych kobiet. 

Jeżeli chodzi o sytuację finansową respondentek, to osoby, których dochód na 
jedną osobę mieścił się w przedziale 500-999 zł, określiły, że wpływ na decyzję 
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o posiadaniu potomstwa miały głównie narzędzia dotyczące możliwości godzenia
pracy zawodowej i wychowywania dziecka (29,5% ankietowanych kobiet) oraz 
stabilna sytuacja finansowa (27, 1 % odpowiedzi). 

Respondentki znajdujące się w przedziale 1 000-1 499 zł na osobę w rodzinie 
wskazały trzy główne narzędzia mające wpływ na decyzję o posiadaniu potom
stwa - 30,6% dotyczyło możliwości godzenia pracy zawodowej i wychowywania 
dziecka, 27,2% ankietowanych kobiet odniosło się do stabilnej sytuacji finanso
wej, a 23,9% dotyczyło łatwego dostępu do żłobka i przedszkola. 

Ankietowane kobiety znajdujące się w przedziale dochodowym od 1 500 do 
2 OOO zł na osobę w rodzinie decydując się na dziecko przede wszystkim brały
pod uwagę: łatwy dostęp do żłobka i przedszkola (29,7% ankietowanych), sta
bilną sytuację finansową (29, 7% odpowiedzi) oraz możliwość godzenia pracy 
zawodowej i wychowywania dziecka (19,8% ankietowanych). Warto zauważyć, 
że w przypadku respondentek z dochodem na osobę w rodzinie od 1 500 do 
2 OOO zł, oprócz narzędzi dotyczących godzenia obowiązków zawodowych z ro
dzinnymi, dochodził również czynnik dotyczący stabilnej sytuacji finansowej. 

Respondentki w przedziale dochodowym powyżej 2 OOO zł stwierdziły, że
decydując się na dziecko brały pod uwagę możliwość godzenia pracy zawodowej 
i wychowywania dziecka (47,7% odpowiedzi) oraz łatwy dostęp do żłobka 
i przedszkola - 39,8% ankietowanych kobiet. 

Według ogółu udzielonych odpowiedzi pod względem poziomu dochodu 
odnośnie wpływu na decyzję o posiadaniu potomstwa należy jednoznacznie 
stwierdzić, że w każdej grupie dochodowej dominowała możliwość godzenia 
pracy zawodowej i wychowywania dziecka - 31, 1 % ogółu ankietowanych ko
biet. Kolejny największy odsetek stanowił łatwy dostęp do żłobka i przedszkola -
27,1 % ogółu ankietowanych kobiet. Te narzędzia (tj. godzenie pracy zawodowej 
z wychowywaniem dziecka oraz łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli) wskazy
wały głównie respondentki z dochodem powyżej 2 OOO zł i 1 500-2 OOO zł na
osobę w rodzinie. Osoby te posiadają stabilną sytuację finansową i dlatego na 
pierwszy plan wysuwa się u nich konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem 
i godzenia jej z życiem zawodowym. Podobnie sytuacja przedstawiała się w gru
pach dochodowych 500-999 zł i 1 000-1 499 zł. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że 
w tych przypadkach dochodziło trzecie narzędzie mające wpływ na decyzję 
o posiadaniu potomstwa, a mianowicie - stabilna sytuacja finansowa - 17% 
ogółu ankietowanych kobiet. W kategoriach dochodowych ( 500-999 zł i 1 000-
1 499 zł) ankietowane kobiety decydując się na dziecko brały również pod uwagę 
korzystne warunki mieszkaniowe. 

Z przeprowadzonej analizy w tych przedziałach dochodowych wynika, że ro
dzice decydując się na dziecko brali pod uwagę godzenie życia zawodowego 
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z rodzinnym oraz łatwy dostęp do placówek typu żłobki i przedszkola, ale głów
nie decyzja oparta była na podstawie sytuacji finansowej rodziny i warunkach 
mieszkaniowych. 

Ankietowane kobiety, które określiły dochód na osobę w rodzinie do 500 zł, 
brały pod uwagę również godzenie studiowania i wychowywania dziecka (20 re
spondentek) - 2,1 % ogółu ankietowanych kobiet. Jest to niezwykle ważne, gdyż 
biorąc pod uwagę fakt, że studia stają się istotnym etapem edukacji w życiu 
zawodowym, decyzja o posiadaniu dziecka zostaje odłożona na późniejszy etap. 
W związku z powyższym zmienia się przeciętny wiek posiadania pierwszego 
dziecka (zostaje on przeniesiony z grupy wiekowej 20-24 lata do 25-30 lat). 

8.3.3. OCZEKIWANIA RESPONDENTEK WOBEC PAŃSTWOWEJ POLITYKI 

RODZINNEJ 

W kwestii oczekiwań respondentek ze strony państwa, jeżeli chodzi o wspar
cie dla matki i dziecka, przedstawione zostały obszary, które zdaniem ankietowa
nych powinny być wzmocnione przez państwo. 

Inne 

Nie mam oczekiwań 

Lepszy system wynagrodzeń 

Elastyczne formy zatrudnienia 

Bardziej elastyczna forma ulg podatkowych 

Bardziej korzystna polityka mieszkaniowa 

Więcej żłobków i przedszkoli 

Wyższe kwoty zasiłków 

Płatny urlop wychowawczy 

Dłuższy urlop macierzyński 

0% 5% 10% 15% 20% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

22,51% 

20,73% 

25% 

WYKRES 8.4. OCZEKIWANIA RESPO DENTEK ZE STRONY PAŃSTWA, JEŻELI CHODZI 
O WSPARCIE DLA MATKI I DZIECKA 
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TABELA 8. 7. 0CZEKIW ANIA RESPONDENTEK ZE STRONY PAŃSTWA, JEŻELI CHODZI 
O WSP ARCIE DLA MATKI I DZIECKA A MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Miejsce � v:i 
zamieszkania -o vi u o� o�'0 

.g J:i o -o O ·O 
s o ,g o o u 

Oczekiwania -en 
o t;l ..., N'§ Q) en,....., <':! en 

O 
� 

.... Q) - � o � .� -o .i.: ze strony en · -<  

.::.1 s � "O en �o� 
państwa, jeżeli � vi o Q) o-� N·-

o "O s ....... s chodzi o wsparcie "O o o o 
dla matki i dziecka N 

Dłuższy urlop Liczba 92 14 10 4 

macierzyński % 21,7 28,6 13,2 11,8 

Płatny urlop Liczba 59 8 10 9 

wychowawczy % 13,9 16,3 13,2 26,5 

Liczba 137 14 10 4 
Wyższe kwoty zasiłków 

% 32,3 28,6 13,2 11,8 

Więcej żłobków Liczba 21 o 8 4 

i przedszkoli % 5,0 0,0 10,5 11,8 

Bardziej Liczba 21 4 8 4 
korzystna polityka 
mieszkaniowa % 5,0 8,2 10,5 11,8 

Bardziej Liczba 12 o 10 o 
elastyczna forma ulg 
podatkowych % 2,8 0,0 13,2 0,0 

Elastyczniejsze formy Liczba 27 5 6 3 

zatrudnienia % 6,4 10,2 7,9 8,8 

Lepszy system Liczba 46 4 14 3 

wynagrodzeń % 10,9 8,2 18,4 8,8 

Nie mam Liczba 9 o o 3 

oczekiwań % 2,1 0,0 0,0 8,8 

Inne (możliwość powrotu Liczba o o o o 
do pracy po urlopie 
macierzyńskim) % 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liczba 424 49 76 34 
Ogółem 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

* respondentki mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Największy odsetek odpowiedzi 22,5 1 % ogółu ankietowanych kobiet doty
czył płatnego urlopu wychowawczego oraz dłuższego urlopu macierzyńskiego -
20,73% ogółu udzielonych odpowiedzi (wykres 8 .4). 

Kobiety stawiają  więc na narzędzia, które przyczyniają  się do ułatwienia im 
godzenia pracy zawodowej z obowiązkami matki i żony. Na kolejnym miej scu 
1 9,1% ankietowanych kobiet oczekuje ze strony państwa wyższych kwot zasił
ków. Kwoty na obecnym poziomie nie zaspokajaj ą w wielu przypadkach nawet 
podstawowych potrzeb. Dla przykładu, w Niemczech za miesięczną kwotę za
siłku rodzinnego ( 1 64 euro na pierwsze i drugie dziecko) można kupić 1 6  paczek 
pampersów, w Anglii 1 2  (zasiłek rodzinny na pierwsze dziecko w wysokości 
1 7,45 funta), a w Polsce zaledwie jedną (zasiłek rodzinny w kwocie 68 zł na 
dziecko do 5 .  roku życia) .  

Kolejnym ważnym czynnikiem branym pod uwagę, j eżeli chodzi o pomoc ze 
strony państwa przy wspieraniu matki i dziecka, była większa liczba żłobków 
i przedszkoli - 1 3 ,9% ogółu ankietowanych. Jest to oczywiście związane z jednej 
strony z niewystarczającą liczbą tych instytucj i ,  a z drugiej - z łączeniem obo
wiązków zawodowych z rodzinnymi.  Respondentki w badaniu ankietowym ocze
kuj ą również od państwa bardziej korzystnej polityki mieszkaniowej ( 1 0,8% 
ogółu ankietowanych kobiet). Jest to o tyle ważne, że pomocy takiej oczekują 
głównie samotni rodzice. Pozostałe odpowiedzi stanowiły w sumie 1 3 ,2% i doty
czyły: bardziej elastycznych form ulg podatkowych (3 ,4% ankietowanych ko
biet) , elastyczniej szych form zatrudnienia (3,9% ankietowanych kobiet) , lepszego 
systemu wynagrodzeń ( 4,9% ankietowanych kobiet), braku oczekiwań (0,7% an
kietowanych kobiet) i możliwości powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim 
(O, 1 % ankietowanych kobiet) . 

Badania pokazały, że wśród oczekiwań ze strony państwa odnośnie wsparcia 
matki i dziecka kobiety zamieszkuj ące na wsi wymieniały przede wszystkim 
wyższe kwoty zasiłków - (32,3% ankietowanych) oraz dłuższy urlop macierzyń
ski (2 1 ,7% odpowiedzi) - tabela 8 .7 .  Następnie respondentki wymieniały płatny 
urlop wychowawczy ( 1 3 ,9% odpowiedzi) oraz lepszy system wynagrodzeń 
( 1 0,9% odpowiedzi). Poza tymi czynnikami respondentki z obszarów wiej skich 
wymieniały elastyczniej sze formy zatrudnienia (6,4% ankietowanych) oraz więk
szą liczbę żłobków i przedszkoli (5% odpowiedzi) . 

Ankietowane kobiety zamieszkujące w miej scowościach o wielkości do 20 
tys .  mieszkańców oczekują od polityki prowadzonej przez państwo na rzecz ro

dzin przede wszystkim dłuższego urlopu macierzyńskiego (2 8,6% respondentek) 
oraz wyższych kwot zasiłków (28,6% ankietowanych) . Oprócz tych dwóch 
narzędzi polityki rodzinnej państwa respondentki wymieniały również - jako 
istotne dla nich - elastyczniej sze formy zatrudnienia ( 1 0,2% ankietowanych), 
a także płatny urlop wychowawczy ( 1 6,3% odpowiedzi) . 
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W miej scowościach liczących od 20 do I OO tys .  mieszkańców oczekiwania 
respondentek odnośnie wsparcia dla matki i dziecka dotyczyły przede wszystkim 
lepszego systemu wynagrodzeń ( 1 8,4% ankietowanych kobiet) . Ponadto badane 
kobiety wskazały 4 narzędzia polityki rodzinnej (dłuższy urlop macierzyński, 
płatny urlop wychowawczy, wyższe kwoty zasiłków i bardziej elastyczne formy 
ulg podatkowych) , których oczekują odnośnie państwowego wsparcia dla matki 
i dziecka - po 1 3 ,2% odpowiedzi . 

Badania pokazuj ą,  że respondentki zamieszkuj ące miej scowości o populacj i  
od OO do 200 tys . mieszkańców oczekują od państwa polskiego przede wszyst
kim płatnego urlopu wychowawczego (26,5% ankietowanych kobiet) . W ramach 
państwowego wsparcia dla matki i dziecka ankietowane kobiety wymieniały 
również: dłuższy urlop macierzyński, więcej żłobków i przedszkoli, wyższe 
kwoty zasiłków oraz bardziej korzystną politykę mieszkaniową (po 1 1 ,8% odpo
wiedzi).  

W miastach liczących od 200 do 500 tys .  mieszkańców respondentki w ra
mach oczekiwań ze strony państwa wymieniały przede wszystkim dłuższy urlop 
macierzyński (26,7% odpowiedzi) oraz płatny urlop wychowawczy (2 1 ,2% 

ankietowanych kobiet) . W ramach państwowego wsparcia dla matki i dziecka 
wymieniano także lepszy system wynagrodzeń ( 1 0,6% odpowiedzi) oraz więcej 
żłobków i przedszkoli ( 1 O, 1  % ankietowanych kobiet) . 

Respondentki zamieszkuj ące miasta powyżej 500 tys . mieszkańców oczekują 
głównie od państwa polskiego wsparcia w postaci dłuższego urlopu macierzyń
skiego (26% ankietowanych kobiet) oraz płatnego urlopu wychowawczego (23% 

odpowiedzi). Dodatkowo ankietowane kobiety wymieniały również bardziej ko
rzystną politykę mieszkaniową oraz bardziej elastyczne formy ulg podatkowych 
( 1 6% odpowiedzi) . 

Ogólnie należy stwierdzić, że wśród ogółu ankietowanych kobiet w miastach 
powyżej 500 tys . i w miastach liczących 200-500 tys.  mieszkańców dominował 
dłuższy urlop macierzyński . W pozostałych miastach i na wsi również ta forma 
wsparcia dominowała. Na kolej nym miej scu znalazły się wyższe kwoty zasiłków 
oraz bardziej elastyczne formy odliczeń podatkowych, a także elastyczniej sze 
formy zatrudnienia. W mniej szych miastach poniżej 1 00 tys .  mieszkańców oraz 
na wsi respondentki zwracały przede wszystkim uwagę na wyższe kwoty zasił
ków. Ponadto na wsi ankietowane kobiety oczekiwałyby od państwa, jeżeli cho
dzi o wsparcie matki i dziecka, dłuższego urlopu macierzyńskiego oraz płatnego 
urlopu wychowawczego . Mieszkanki wsi zwracały również uwagę na lepszy sys
tem wynagrodzeń. 
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8.3.4. OCENA POLITYKI RODZINNEJ W POLSCE 

Jednym z czynników opracowanych przez państwo w ramach polityki proro
dzinnej jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) . 
Dlatego też jedno z pytań miało na celu sprawdzenie, czy forma finansowego 
wsparcia na rzecz rodzin w postaci tej zapomogi wpływa na decyzję rodziców 
o urodzeniu dziecka i stanowi dla nich zachętę w kierunku decyzj i  prokreacyj 
nych. 92,6% ogółu ankietowanych kobiet ( 8 3 3  odpowiedzi) stwierdziło, że 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie stanowi czynnika zachę
cającego do podjęcia decyzj i  o posiadaniu dziecka. Tylko 7,4% ankietowanych 
kobiet (67 respondentek) udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Jest to przede 
wszystkim spowodowane : 

niską kwotą - jeżeli chodzi o świadczenie jednorazowe; 
dużą administracyjną biurokracją odnośnie przyznania świadczenia; 
utrudnieniami związanymi z dużą ilością dokumentacj i  związanej z przy
znaniem świadczenia; 
długim okresem oczekiwania na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka (becikowe). 

W zakresie „stosunku do polityki rodzinnej państwa" przedstawione zostały 
oczekiwania respondentek według ich sytuacj i zawodowej , odnośnie wychowywa
nia dzieci w przypadku wypłaty dla matek kwoty, jaką dopłaca państwo na 
dziecko w żłobkach i przedszkolach. 

Szukaj ąc odpowiedzi na pytanie, czy państwo może w j akiś sposób wpłynąć 
na matki w osobistym wychowywaniu dziecka, przedstawiona została zależność 
pomiędzy miej scem zamieszkania respondentek a podjęciem osobistej opieki nad 
dzieckiem w przypadku, gdyby państwo płaciło matkom za osobistą opiekę nad 
dzieckiem kwotę, j aką dopłaca się na każde dziecko w żłobkach i przedszkolach 

(wykres 8 . 5) .  

Jak wynika z przeprowadzonych badań - w miastach powyżej 500 tys . miesz
kańców respondentki stwierdziły, że dla nich państwowa dopłata do osobistej 
opieki nad dzieckiem kwoty, jaką dopłaca się na każde dziecko w żłobkach 
i przedszkolach, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą wrócić do pracy 
(72,8% ankietowanych) lub też nie ma to dla nich żadnego znaczenia, ponieważ 
wolą same wychowywać dziecko (44,2% ankietowanych) . 3 ,9% respondentek 
z miast powyżej 500 tys . mieszkańców nie jest wcale zainteresowanych taką 
formą państwowego wsparcia. W miastach liczących od 200 do 500 tys. 
mieszkańców 25,6% ankietowanych nie było zainteresowanych osobistą opieką 
nad dzieckiem w przypadku, gdyby państwo płaciło im za to kwotę, j aką dopłaca 
się na każde dziecko w żłobku bądź przedszkolu. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
WYKRES 8 . 5 .  PODJĘCIE OSOBISTEJ OPIE AD DZIECKIEM I WYCHOWYWANIA 

DZIECKA A MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Taką formą państwowego wsparcia były natomiast bardziej zainteresowane 
kobiety zamieszkujące mniej sze miejscowości. W przypadku respondentek z miej
scowości o liczbie 1 00-200 tys . mieszkańców 4,3% ankietowanych podj ęłoby się 
opieki nad dzieckiem w przypadku państwowej dopłaty. Podobnie sytuacj a 
przedstawiała się w przypadku kobiet zamieszkuj ących miej scowości od 20 do 
1 00 tys . mieszkańców. 6,7% respondentek w tej grupie stwierdziło, że podjęłoby 
się osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku państwowej dopłaty. 

W miej scowościach liczących poniżej 20 tys .  mieszkańców, respondentki 
w 6,5% tej grupy ankietowanych wyraziły zainteresowanie dotyczące dopłaty 
państwa w przypadku osobistej opieki nad dzieckiem za kwotę, j aką dopłaca się 
na każde dziecko w żłobku bądź przedszkolu. 

Kobiety na wsi aż w 5 5 ,6% (ankietowanych kobiet w tej grupie) również 
były zainteresowane pomocą finansową państwa w postaci dopłat do opieki nad 
dzieckiem. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań - w  miastach powyżej 500 tys .  miesz
kańców respondentki stwierdziły, że dla nich państwowa dopłata do osobistej 
opieki nad dzieckiem kwoty, j aką dopłaca się na każde dziecko w żłobkach 
i przedszkolach, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą wrócić do pracy. 
Natomiast w miastach poniżej 500 tys .  oraz na wsi, respondentk" podjęłyby się 
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osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku, gdyby państwo płaciło im za to 
kwotę, jaką dopłaca się na każde dziecko w żłobku bądź przedszkolu. 

W ramach przeprowadzonych badań respondentki były pytane, czy podjęłyby 
się osobistej opieki nad dzieckiem i wychowywania dziecka według sytuacji 
zawodowej ankietowanych (wykres 8 . 6) .

Ta k 

N i e  

N i e  m a  t o  żadn ego znaczenia  - s a m a  będę 

wychowywać dz i ecko 

N i e  ma to żadnego znacze n i a  - wolę wrócić 

do pracy 

I n n e  

D Pracująca D Bezrobotna 

46,4% 

67,6% 

25,5% 

80,9% 

• I n n a

Źródło : Opracowanie własne na  podstawie badania ankietowego. 
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WYKRES 8 . 6 .  PODJĘCIE OSOBISTEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM I WYCHOWYWANIA 

DZIECKA WEDŁUG SYTUACll ZAWODOWEJ ANKIETOWANYCH 

Kobiety pracujące wolały wrócić do pracy i nie były zainteresowane takim 
rodzajem rodzinnej polityki państwowej. Spośród ankietowanych kobiet 66,7%

ogółu respondentek mających inną sytuację zawodową - jak np. przebywające na 
urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym - stwierdziło, że nie ma w tej kwe
stii (dopłaty państwowe do opieki i wychowania dziecka kwoty, jaką płaci się na 
każde dziecko w żłobku i przedszkolu) zdania. 

Kobiety bezrobotne skorzystałyby natomiast z państwowych dopłat odnośnie 
wychowywania dziecka - 46,4% ankietowanych. 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że kobiety bezrobotne 
( 1 8 ,6% ogółu odpowiedzi) podjęłyby się osobistej opieki nad dzieckiem, gdyby
państwo płaciło im za tę opiekę kwotę, jaką dopłaca się na każde dziecko 
w żłobku i przedszkolu. Kobiety pracujące natomiast stwierdziły, że nie podję
łyby się takiej opieki ( 1 8 ,56% ogółu odpowiedzi), zaś 1 6,4% ogółu ankietowa-



Arkadiusz Durasiewicz 1 69 

nych stwierdziło, że dopłaty państwowe na opiekę nad dzieckiem nie maj ą  dla 
nich żadnego znaczenia, ponieważ wolą wrócić do pracy. Ogólnie można stwier
dzić,  że kobiety, które nie pracuj ą,  byłyby zainteresowane taką formą finanso
wego wsparcia ze strony państwa. 

8.4. PODSUMOWANIE 

Kobiety stawiają na godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, wybie
raj ąc czynniki, które przyczyniaj ą  się do ułatwienia im godzenia pracy zawo
dowej z życiem rodzinnym (tj . opieka instytucjonalna dla dzieci) . 

Dla respondentek decyduj ących się na dziecko niezwykle ważna j est możli
wość godzenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym ( 1 6,9%) oraz stabilizacj a  
finansowa (9 ,8% ) .  Generalnie, decyduj ąc się na dziecko respondentki wymie
niaj ą  czynniki indywidualne i osobiste, a nie politykę państwa. 

Interwencja  państwa poprzez liczne narzędzia, które posiada, ma duży wpływ 
na ekonomiczny aspekt decyzj i  o posiadaniu dziecka. Ma ona również wpływ na 
j akość jego dalszego rozwoj u  dzięki ułatwieniu dostępu do edukacj i .  

Przeprowadzone badanie pozwoliło na ustalenie istotnych rekomendacj i 
w obszarze godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a mianowicie: 

j ak naj szybsze zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli (do żłob
ków uczęszcza zaledwie ok. 3% dzieci, do przedszkoli około 50% dzieci, 
z tego j ednak zdecydowana większość tylko do zerówki, cały okres 3-6 

lat w przedszkolu spędza j edynie ok. 1 /3 polskich dzieci). Dostępność 
opieki przedszkolnej szczególnie na terenach wiej skich j est bardzo nie
wielka; 
zapewnienie równego dostępu do edukacj i, również dla dzieci z biedniej 
szych rodzin, zgodnie z polityką równych szans; 
przyj azne dla rodziców prawo pracy łagodzące konflikty w wyborze 
pomiędzy wychowywaniem dzieci a pracą zawodową, m.in. poprzez 
wprowadzenie zindywidualizowanego prawa do urlopów rodzicielskich, 
które umożliwia przekazywanie sobie prawa do urlopu pomiędzy rodzi
cami i zapewnia elastyczność opieki rodzicielskiej nad dzieckiem. Po
nadto matka powinna mieć możliwość wcześniej szego powrotu do pracy, 
jeśli chce i móc wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego 
w później szym okresie; nie można j ednak w tym punkcie przesadzić 
z ochroną przyszłych matek, gdyż efektem może być obawa pracodaw
ców przed zatrudnianiem na stałe młodych kobiet i obniżenie ich pozycj i 
na rynku pracy; 
wydłużenie urlopu oj cowskiego. 
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W drożenie powyższych zaleceń może przyczynić się do zwiększenia aktywiza
cj i kobiet na rynku pracy, większych możliwości w godzeniu życia zawodowego 
z rodzinnym. Jest to też szansa na politykę rodzinną państwa bardziej przyj azną 
dla rodzin i pracodawców. 
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