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PŁEĆ JAKO DETERMINANTA BEZROBOCIA

(Streszczenie)

Zasadniczym celem opracowania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki rynku pracy 
kobiet i próba odpowiedzi na pytanie: czy w dalszym ciągu płeć jest determinantą bezrobocia, 
a promowana równość płci ma miejsce? Korzystając z danych GUS, w artykule dokonano analizy 
literatury dotyczącej kobiet na rynku pracy i przemian aktywności zawodowej kobiet w Polsce, 
przedstawiono również wskaźniki dotyczące realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Polski doty-
czących równości płci na rynku pracy. Potrzebę analizy sytuacji kobiet na polskim rynku pracy 
zaliczyć należy do problemów bardzo istotnych.
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1. Wstęp

Zmiany na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej w Pol-
sce (ale i nie tylko) wpłynęły w różnym stopniu na sytuację kobiet i mężczyzn. 
Kobiety były bardziej narażone na bezrobocie, dłużej pozostawały bezrobotnymi, 
a także znacznie trudniej niż mężczyźni znajdowały pierwszą pracę albo pracę po 
okresie bierności zawodowej. Należy podkreślić, że Milenijnym Celem Rozwoju, 
znajdującym się na trzecim miejscu w rankingu przygotowanym przez ONZ, jest 
promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet1. Czas realizacji kampanii 
milenijnej został określony na lata 2000–2015, dlatego analiza sytuacji kobiet na 
polskim rynku pracy wydaje się problemem bardzo istotnym. Zasadniczym celem 
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1 http://www.un.org.pl/; stan na 28.08.2015.
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opracowania jest więc pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki rynku pracy 
kobiet i próba odpowiedzi na pytanie: czy w dalszym ciągu płeć jest determinantą 
bezrobocia, a promowana równość płci ma miejsce?

Potrzeba zbadania tego problemu wynika z szeregu przesłanek. Trzeba 
podkreślić, że płeć należała do głównych cech statystycznych różnicujących 
badaną populację, a w związku z tym także wynagrodzenie kobiet i mężczyzn. 
Kobiety były niedostatecznie reprezentowane na wyższych szczeblach zatrud-
nienia, często pracując w niepełnym wymiarze czasu, co w opinii społeczeństwa 
ułatwiało łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, lecz związane było 
z utratą awansów i perspektyw na wyższe zarobki oraz rozwój kariery. Z drugiej 
strony, częściej były bezrobotne i rzadziej pracodawcy zatrudniali je, opierając 
swoje decyzje na stereotypach. Dlatego m.in. zmiana negatywnych tendencji 
w postrzeganiu kobiet na rynku pracy może doprowadzić do wyrównania szans 
kobiet na tym rynku.

2. Kontrakt płci a rynek pracy

Przedstawiając zagadnienia dotyczące rynku pracy kobiet i mężczyzn, nie można 
pominąć społecznego znaczenia aktywności tych grup. Dlatego ważnym wydaje 
się tematyka kontraktu płci w aspekcie nierówności płci2.

Kontrakt płci to społecznie tworzony podział odpowiedzialności za konkret-
ne sfery życia pomiędzy kobiety (gospodarstwo domowe i rodzina) i mężczyzn 
(praca zawodowa). Ma on niestety negatywny wpływ na rynek pracy, gdyż często 
uznawane za naturalne niektóre z obowiązków kobiet i mężczyzn tworzą mity 
mające odzwierciedlenie w dyskryminującej postawie wobec kobiet, stosowanej 
przez pracodawców3.

Po pierwsze, często zauważa się, że kobiety nie muszą pracować, dlatego 
że mają zarabiających na nie małżonków. Takie założenie lekceważy aspiracje 
zawodowe kobiet oraz ich indywidualne plany życiowe, związane z zawodową 
pracą, a także nie docenia ich potencjału intelektualnego, wykształcenia (często 
wyższego od wykształcenia mężczyzn), kwalifikacji czy motywacji do pracy. 
Natomiast na rynku pracy ogranicza szanse kobiet prowadzących samodzielne 
gospodarstwa domowe (szacuje się, iż kobiety prowadzą 90% gospodarstw do-

2 I. Reszke, Nierówności płci w teoriach: teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy 
zawodowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1991.

3 M. Borowska, M. Branka (red.), Równość szans kobiet i mężczyzn na ryku pracy, Poradnik 
dla Instytucji Rynku Pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
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mowych, w których jeden rodzic sprawuje samodzielnie opiekę nad dzieckiem 
lub dziećmi) lub takich, których partnerzy zarabiają niewiele. W związku z po-
wyższym powstaje stereotyp, że tylko mężczyzna jest całkowicie odpowiedzial-
ny za finansowe utrzymanie rodziny, co wiąże się m.in. z wysokimi kosztami 
zdrowotnymi spowodowanymi przeciążeniem pracą i stresem ponoszonymi 
przez mężczyzn. 

Innym społecznym przekonaniem jest opinia, że kobiety odbierają pracę 
mężczyznom. Stanowisko, iż kobiety mają mniejsze prawo do pracy niż męż-
czyźni jest szczególnie wzmożone i zauważalne w sytuacjach dekoniunktury, 
gdy kobiety są zwalniane z miejsc pracy w pierwszej kolejności (zjawisko to 
miało miejsce w przypadku restrukturyzacji sektora usług w latach 90. XX w. 
w Polsce). Podejście takie nie uwzględnia faktu zatrudnienia w innych sektorach 
rynku pracy przez kobiety i mężczyzn, gdzie mężczyźni nie są zainteresowani 
stanowiskami w sfeminizowanych sektorach i pracą w tzw. kobiecych zawodach 
(np. edukacja, opieka) za niższe wynagrodzenia. 

Po trzecie, twierdzi się, że kobiety są mniej rzetelnymi pracownikami, czę-
ściej nieobecnymi w pracy (m.in. z powodu opieki nad dziećmi). Założenie to 
przenosi odpowiedzialność za rodzinę wyłącznie na kobiety4 i przekłada na nie 
odpowiedzialność za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, pomijając fakt równie 
częstych (jak kobiety mające dzieci) męskich nieobecności w pracy z powodu 
urlopu na żądanie.

Kolejnym ważnym powodem osłabiającym szanse na zatrudnienie kobiet jest 
tzw. tradycyjne podejście do podziału pracy i obowiązków rodzinnych, które to 
sprawia, iż dla większości pracodawców kobiety są pracownikami mniej atrak-
cyjnymi, traktując przywileje socjalne kobiet jako główną z przesłanek selekcji 
kandydatów do pracy, preferując zatrudnienie bardziej dyspozycyjnych mężczyzn 
(według rekrutujących) – nawet o niższych kwalifikacjach. Krzywdzące stereoty-
py wobec kobiet dotyczą ich niskiego potencjału jako pracownic oraz przekonania, 
iż bycie matką negatywnie wpływa na jakość pracy (dla pracodawców rola ojca 
nie ma znaczenia). Często pracodawcy odmawiają zatrudnienia tylko ze wzglę-
du na płeć (a nie kwalifikacje), np. zaznaczając pożądaną płeć w ogłoszeniach 
o pracę, stosując ukryte ograniczenia w rekrutacji – zgodnie z prawem, płeć nie 
ma znaczenia, ale w praktyce jest istotnym kryterium (np. podczas rekrutacji na 
stanowisko pielęgniarki czy dyrektora). 

4 E. Mandal, Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych 
i funkcjonowania na rynku pracy, w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety 
straciły na transformacji?, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką, Region 
Europy i Azji Środkowej, Raport Nr 29205, Warszawa 2004, s. 6–16.
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Przez kontrakt płci i stereotypy, oprócz problemów z zatrudnieniem, wielo-
krotnie kobiety mają utrudniony awans związany z segregacją pionową oraz tzw. 
szklanymi zjawiskami (szklany sufit, szklane ruchome schody, szklane ściany, 
lepka podłoga, aksamitne getto, syndrom wciąganej drabinki) albo zróżnicowane 
wynagrodzenie za tę samą pracę bądź pracę o tej samej wartości jak mężczyźni 
(w Polsce o ok. 20% wyższe wynagrodzenia otrzymują mężczyźni). Także częściej 
w przypadku kobiet można zauważyć w miejscach pracy przemoc ze względu 
na płeć i molestowanie seksualne.

Konkludując, tzw. tradycyjne podejście do podziału pracy oraz obowiązków 
rodzinnych wpływa na decyzje zatrudnieniowe kobiet, które bardzo często rezygnu-
ją z powrotu do pracy na rzecz wychowywania dzieci, co w przypadku mężczyzn 
zdarza się rzadko. Stąd do przyczyn bezrobocia wśród kobiet zalicza się m.in.: 
• niskie lub nieodpowiednie do wymagań pracodawców kwalifikacje,
• mniejszą dyspozycyjność kobiet ze względu na wychowywanie/opiekę nad 

dziećmi,
• korzystanie z urlopów macierzyńskich,
• częstsze zwolnienia lekarskie,
• barierę wieku – limitowanie przez pracodawców górnej granicy wieku kobiet 

(30–35 lat) przy rekrutacji,
• brak ofert pracy w zawodzie,
• niedogodne godziny pracy (pracy zmianowa),
• zbyt niskie zarobki,
• dużą odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania.

3. Równouprawnienie płci na rynku pracy?

Pojawienie się kobiet na rynku pracy zaważyło na przełamaniu tzw. tradycyjnego, 
patriarchalnego porządku przypisującego kobiecie tylko sferę domową, prywatną, 
a mężczyznom sferę publiczną. Kobiety znalazły się na rynku pracy znacznie 
później niż mężczyźni, co skutkowało faktem, że weszły w sferę pierwotnie 
określoną przez mężczyzn dla mężczyzn, gdzie warunki pracy zdefiniowane były 
tylko dla nich, pozostawiając kobiety poza sferą pracy zawodowej, w sferze opie-
ki nad dziećmi i domem. Można stwierdzić, że reguły i zasady sfery publicznej 
generują nierówności na rynku pracy.

Działalność kobiet w sferze publicznej nie oznacza w głównej mierze ogra-
niczenia ich działalności domowej, problemem staje się więc „podwójny etat” 
kobiet, a także nieodpłatność pracy wykonywanej przez nie w obrębie domu. 
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W związku z faktem zajęcia przez kobiety części przestrzeni uznawanej za mę-
ską nie oznacza ich równorzędnej pozycji z mężczyznami, dlatego omówienia 
wymaga problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy – zjawiska, występowaniu 
którego do niedawna zaprzeczano. Jak pokazuje praktyka, można wskazać co naj-
mniej kilka jej obszarów, m.in.: zatrudnianie i bezrobocie kobiet, wynagradzanie 
za pracę, awans zawodowy oraz emerytury, lecz ze względu na ograniczoność 
prezentowanej pracy skupiono się w szczególności na bezrobociu kobiet.

Powyższe założenia stanowią o relatywnie złej sytuacji kobiet na rynku pra-
cy. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze przyczyny gorszej sytuacji kobiet 
na rynku pracy.

TABELA 1: Przyczyny gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy

Przyczyny Charakterystyka
Od strony podaży pracy

Relacja praca 
– obowiązki 
domowe

decyzja o podjęciu pracy zawodowej jest silnie uzależniona od ilości 
obowiązków domowych (w tym związana z rodzeniem i wychowaniem 
dzieci); im większe będą korzyści dla gospodarstwa domowego z pracy 
kobiety przy jak najmniejszych kosztach, tym szybciej kobieta podejmie 
pracę; w rzeczywistości kobieta przy podejmowaniu aktywności zawodowej 
bierze pod uwagę szereg ograniczających ją czynników, w sytuacji gdy 
głównym męskim decydentem jest wynagrodzenie

Liczba 
posiadanych 
dzieci

liczba dzieci oraz ich wiek mają decydujący wpływ na podjęcie pracy 
zawodowej przez kobiety; istotny jest też wiek potomstwa, gdyż im młodsze 
(niemogące uczęszczać do szkoły lub przedszkola), tym rzadziej kobieta 
decyduje się na pracę zawodową; związane jest to również z aspektem 
ekonomicznym – przy wydłużającym się wieku emerytalnym babcie także 
pracują i nie mogą zająć się wnukami – rodzina zmuszona jest do zatrudniania 
niań; jeżeli kwota przeznaczona na opiekę nad dziećmi nie jest niższa od 
oczekiwanego zarobku matki, to kobieta często rezygnuje z pracy; rzadko 
jednak będzie niższa, bo kobiety zarabiają mniej od mężczyzn 

Kapitał ludzki

praca kobiet cieszy się mniejszym zainteresowaniem od pracy mężczyzn 
ze względu na posiadanie mniejszych umiejętności zawodowych, które 
nie wynikają z niższego wykształcenia, tylko z mniejszego doświadczenia 
(kobiety przerywają pracę z powodów rodzicielskich, a długotrwała bierność 
zawodowa związana z urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, opieką 
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny powoduje dezaktualizację 
kwalifikacji zawodowych) 

Od strony popytu na pracę

Ocena 
pracy przez 
pracodawców

w ocenie pracodawców praca kobiet jest często mniej wartościowa od pracy 
mężczyzn; związane jest to z mniejszym doświadczeniem zawodowym, 
niższym zaangażowaniem, związanym z szeregiem obowiązków domowych 
oraz generowaniem tzw. komplikacji związanych z rodzicielstwem; wg 
przedsiębiorców lepiej zatrudnić mężczyznę, gdyż są bardziej dyspozycyjni 
i przyniosą przedsiębiorstwu zysk, a kobieta będzie generować tylko koszty
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Przyczyny Charakterystyka

Wymiar czasu 
pracy

kobiety pracują 38,4 h tygodniowo natomiast mężczyźni 43,7 h; w związku 
z gotowością mężczyzn to pozostania w pracy dłużej są oni dla pracodawców 
wydajniejszymi pracownikami

Praca 
w sektorze 
prywatnym

przed transformacją ustrojową kobiety częściej pracowały w sektorze pań-
stwowym; w związku z tym ich konkurencyjność na rynku pracy ogółem jest 
niższa – przedsiębiorca, wiedząc, jakie oczekiwania ma pracownik sektora 
publicznego, chętniej zatrudni osobę z doświadczeniem w sektorze prywat-
nym (mężczyzn)

Ogólna 
dyskryminacja

dyskryminacja związana z aspektami socjologiczno-ekonomicznymi mająca 
wpływ na postrzeganie kobiet na rynku pracy jako gorszych pracowników od 
mężczyzn:
– mniejsza zdolność do kreowania miejsca pracy (kobiety rzadziej zakładają 
własne firmy);
– mniejszy wymiar czasu pracy kobiet;
– słabsze doświadczenie i zaangażowanie kobiet;
– niższa mobilność kobiet – mniejsze możliwości przenoszenia się w poszu-
kiwaniu pracy oraz dokształcania (w związku z utrzymującą je na miejscu 
w ciągłej gotowości rodziną – ok. 79% wszystkich emigrantów zarobkowych 
stanowią mężczyźni i 62% kobiety wyjeżdżający w celu podjęcia pracy za-
robkowej; kobiety częściej dojeżdżają do pracujących partnerów – przyczyną 
wyjazdu ponad 22% kobiet są „sprawy rodzinne”, wyjazdy matek do córek 
lub odwrotnie; lepsza pomoc socjalna albo poszukiwanie męża/partnera*

* http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.766; stan na 23.04.2015.
Źródło: opracowanie własne.

Zauważyć trzeba, że przyczyn negatywnego postrzegania aktywności zawo-
dowej może być bardzo dużo. Zakłada się jednak, że udział kobiet w działalności 
gospodarczej poza domem ma także istotny wpływ na relacje między płciami 
w gospodarstwie domowym. Wzajemne oddziaływanie między pracą, pozycją 
ekonomiczną, płcią i zajęciami domowymi zaczęło zwracać uwagę badaczy, 
w szczególności socjologów i ekonomistów. Stąd Dwyer i Bruce5 oraz Blumberg6 
zwracają uwagę, iż głównym czynnikiem wpływającym na relacje między płciami 
w obrębie gospodarstwa domowego są względne dochody mężczyzn i kobiet. Siła 
ekonomiczna kobiet (definiowana jako kontrola kluczowych zasobów gospodar-
czych, posiadanych przez dane gospodarstwo domowe, takich jak np. dochód czy 
mieszkanie) w stosunku do siły mężczyzn jest najważniejszą zmienną zależną 

5 D. Dwyer, B. Judith, A Home Divided: Women and Income in the Third World, Stanford Uni-
versity Press, Palo Alto, Stanford 1998.

6 R.L. Blumberg (red.), Gender, Family and Economy: The Triple Overlap, Sage Publications, 
Newbury Park CA and London 1991.
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dotyczącą relacji płci na poziomie gospodarstwa domowego. Istnieją co najmniej 
trzy istotne tzw. nierówności płci w alokacji zasobów7:
• dyskryminacja kobiet w dostępie do zasobów i usług;
• dyskryminacja kobiet w nieodpłatnej pracy domowej, co powoduje, że ko-

biety są zobowiązane do podjęcia pracy społecznie oraz utrzymania rodziny;
• nierówności w obrębie gospodarstw domowych w zakresie harmonogramów 

pracy i podziału dochodów oraz współpracy domowej, co powoduje najczę-
ściej konflikt.
Możliwości pracy poza domem zmniejszają zależności ekonomiczne kobiet 

od mężczyzn, a to z kolei zwiększa ich siłę gospodarczą w obrębie rodziny. Praca 
kobiet poza domem nie zmienia koncepcji tzw. męskiego żywiciela i nie zmniej-
sza znacząco uprzedzeń społecznych dotyczących roli kobiet i niedoceniania 
ich pracy. Otrzymywane przez kobiety wynagrodzenia dają im dostęp i kontrolę 
nad niezależnym dochodem, zwiększają ich wkład w gospodarkę gospodarstwa 
domowego8. To z kolei zwiększa ich dostęp do zasobów i kontroli i oferuje im 
lepszą pozycję przetargową9. Ta siła przetargowa może wzmocnić ich udział 
i zdolność do wpływania na podejmowanie decyzji gospodarstw domowych, 
które są kluczowe dla autonomii kobiet w gospodarstwie domowym.

Temat dyskryminacji jest dość często poruszanym tematem. Nie dziwi 
więc fakt, iż powstało kilka teorii próbujących opisać to zjawisko. Jest to jed-
nak bardzo trudne zadanie, ponieważ o wiele łatwiej jest je zdefiniować niż 
wyjaśnić. Spowodowane jest to tym, że dyskryminacja może mieć podłoże nie 
tylko ekonomiczne, ale i społeczne czy psychologiczne. Jak już wspomniano, 
dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy może pojawić się w różnych 
formach, np. takich jak: dyskryminacja płacowa, dyskryminacja w zatrudnianiu, 
dyskryminacja kapitału ludzkiego (dyskryminacja edukacyjna dla obojga płci) 
i segregacja zawodowa10. Literatura proponuje różnorodne teorie związane z tym, 
jak i dlaczego kobiety są dyskryminowane na rynku pracy, a do najważniejszych 

 7 D. Elson, R. McGee, Gender Equality, Bilateral Program Assistance and Structural Adjust-
ment: Policy and Procedures, World Development 1995/11.

 8 A.M. Basu, Women’s Economic Roles and Child Health: An Overview in Population and Women, 
Population Division, UN, New York 1996.

 9 R. Dixon, Counting Women in Agricultural Labour Force, Population and Development Review 
1978/3.

10 C.R. McConnell, S.L. Brue, Contemporary Labor Economics, McGraw Hill Book Co, New 
York 1986, s. 289–290; I. Livanos, K. Pouliakas, The Gender Wage Gap as a Function of 
Educational Degree Choices in an Occupationally Segregated EU Country, IZA Discussion 
Paper Series, Discussion Paper 2009/4636.
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twórców tych teorii należą: Becker, Madden, McConnell i Brue, Thurow i Berg-
mann11.

O dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy mówi się, gdy osoby o tych 
samych zdolnościach, wykształceniu i doświadczeniu zawodowym co inne są 
gorzej od nich traktowane pod względem: możliwości zatrudnienia, pomnażania 
kapitału ludzkiego, obsadzania stanowisk, a przede wszystkim ze względu na uzy-
skiwane płace12. Można więc wyróżnić dwa rodzaje dyskryminacji ekonomicznej:
• przed wejściem na rynek pracy – ograniczenie dostępu do edukacji i innych 

metod inwestowania w kapitał ludzki i społeczny;
• na rynku pracy – dyskryminacja płacowa oraz segregacja zawodowa.

Modele ekonomiczne wyróżniają najczęściej cztery główne źródła dyskry-
minacji przedstawione w tabeli 2.

TABELA 2: Źródła dyskryminacji według modeli ekonomicznych

Źródło Charakterystyka

Teoria  
preferencji 
Beckeraa

pracodawcy, kierując się niechęcią (lub preferencją) wobec niektórych 
grup, np. demograficznych, społecznych, etnicznych czy religijnych, 
mogą obniżać płace tym grupom niewspółmiernie do ich produktywności; 
oznacza to, że część pracodawców może mieć uprzedzenia w stosunku do 
kobiet i proponować niższe wynagrodzenie niż mężczyznom

Dyskryminacja 
statystycznab

występuje, gdy osoba jest oceniana na podstawie przeciętnych charaktery-
styk grupy, do której jest zaliczana, a nie na podstawie cech indywidual-
nych; w przypadku rynku pracy dyskryminacja ta może wynikać z niedo-
skonałości informacji (braku pełnej informacji), która jest cechą charak-
terystyczną pracodawcy; niższe płace (możliwości zatrudnienia) uzyskuje 
ta grupa, która ma gorszą ogólną ocenę w kontekście postrzegania przez 
pracodawcę; pracodawcy nie kierują się uprzedzeniami przy angażu osób 
do pracy – podejmują oni tylko racjonalne i zyskowne decyzje; pracodaw-
cy, w obecności niepełnych informacji, zakładają, że kobiety przeważnie 
mają niższy poziom przywiązania do rynku pracy i są mniej wykwali-
fikowane niż mężczyźni, co odzwierciedla się w niższej intensywności 
poszukiwania pracy i akumulacji kapitału ludzkiego oraz w większych ru-
chach do i z siły roboczej, wymaganiach wyższego wynagrodzenia przez 
kobiety, stąd niechęć w zatrudnianiu kobiet

11 J.F. Madden, Discrimination – A Manifestation of Male Market Power?, w: C.B. Lloyd (red.), 
Sex, Discrimination, and the Division of Labor Sex, Discrimination, and the Division of Labor, 
Columbia University Press, New York 1975; C.R. McConnell, S.L. Brue, op. cit.; L.C. Thurow, 
Generating Inequality, Basic Books Inc. Publ., New York 1975; B. Bergmann, The Effect 
of White Incomes of Discrimination in Employment, Journal of Political Economy 1971/79, 
s. 294–313; J. Mazur-Łuczak, Kobiety na rynku pracy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa, Poznań 2010.

12 C.R. McConnell, S.L. Brue, op. cit.
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Źródło Charakterystyka

Teoria 
dyskryminacji 
monopsonistycznej 
– siły rynkowej 
pracodawcyc

pracodawca może uzyskać większe zyski, stosując dyskryminację 
płacową, tj. płacąc różne stawki równie produktywnym pracownikom; 
niższe stawki będą płacone tej grupie, w której krzywa podaży siły 
roboczej jest mniej elastyczna, czyli słabiej reaguje na zmiany warunków 
pracy; jeżeli istnieje konkurencja na rynku towarów, to przedsiębiorstwa 
niedyskryminujące będą ponosiły wyższe koszty produkcji, co może 
doprowadzić do ich eliminacji z rynku; w przypadku kobiet zakłada się 
dwa założenia: krzywa podaży kobiet jest mniej elastyczna, gdy kobiety 
są mniej mobilne na rynku pracy i rzadziej uczestniczą w działalności 
związków zawodowych (są przez to słabsze), w związku z tym wybór 
miejsca zamieszkania par jest bardziej uzależniony od miejsca pracy 
partnera niż partnerki ze względu na wyższe zarobki mężczyzn 
i patriarchalny model rodziny – dlatego kobiety mają niższą skłonność do 
poszukiwania pracy w większym oddaleniu od domu, w nadgodzinach lub 
w weekendy (obowiązki domowe i macierzyńskie), przez co zmniejsza 
się ich siła przetargowa na rynku pracy; teorię odnosi się tylko do sytuacji 
matek i kobiet pozostających w związkach

Teoria segregacji 
stanowisk 
i nadmiaru 
podażyd

teoria ta korzysta z relacji między popytem i podażą; dyskryminacja 
jest tłumaczona ograniczeniem zatrudnienia danej grupy do konkretnej 
liczby zawodów bądź stanowisk; uchyla założenie o doskonałej 
substytucyjności pracowników; niższy poziom zarobków kobiet oraz 
mniejszości narodowych i etnicznych powodowany jest przez skupienie 
tych kategorii pracowniczych w nielicznych zawodach, co sztucznie 
zwiększa podaż ich pracy w tych wybranych zawodach, jednocześnie 
obniżając ich płace; powodem stłoczenia w ograniczonej liczbie zawodów 
jest niedopuszczanie kobiet oraz mniejszości narodowych i etnicznych do 
wielu rodzajów prac przez pracodawców; dzięki segregacji zawodowej 
osoby z grup dominujących są chronione przed konkurencją ze strony 
grup dyskryminowanych; populacja w tych zawodach jest przez to 
sztucznie zmniejszona i płace są wyższe niż mogłyby być w warunkach 
braku segregacji zawodowej

a  G. Becker, The Economics of Discrimination, University of Chicago Press, Chicago 1957.
b  K.J. Arrow, The Theory of Discrimination, Working Papers 1971/403, Princeton University, 

Department of Economics; L.C. Thurow, Generating Inequality, Basic Books Inc. Publ., New 
York 1975; M. Reich, D.M. Gordon, R.C. Edwards, Dual Labor Markets: A Theory of Labor 
Market Segmentation, Economics Department Faculty Publications, Paper 1973/3, s. 359–365, 
http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/3; B. Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja 
statystyczna kobiet w Polsce i krajach Unii Europejskiej, w: A. Manikowski, A. Psyk 
(red.),Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

c  J. Robinson, Economics of Imperfekt Competition, Macmillan, London 1933; C.R. McConnell, 
S.L. Brue, Contemporary Labor Economics, McGraw Hill Book Co, New York 1986.

d  B. Bergmann, The Effect of White Incomes of Discrimination in Employment, Journal of Political 
Economy 1971/79; M. Stevenson, Women’s Wages and Job Segregation, w: R.C. Edwards, 
M. Reich, D.M. Gordon (red.), Labor Market Segmentation, D.C. Heath, Lexington Mas. 1975.

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawione modele dyskryminacji różnią się założeniami, ale też i źró-
dłami dyskryminacji. Trzeba dodać, że dyskryminacja kobiet dotyczy obecności 
kobiet na rynku pracy we wszystkich jej przejawach: pojawia się na początku 
procesu zatrudniania, a kończy wraz z zaprzestaniem przez kobiety aktywności 
zawodowej, co na ogół wynika z osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego. 
Można zgodzić się z twierdzeniem, że sytuacja dyskryminacji płciowej na rynku 
pracy ma miejsce, gdyż istnieje na nią zarówno popyt, jak i podaż13. W związku 
z tym dyskryminacji nie byłoby tylko w sytuacji doskonałej konkurencji pomiędzy 
społeczeństwami albo gospodarkami. Ze względu na niemożliwość osiągnięcia 
założeń doskonałej konkurencji, zniesienie dyskryminacji zależy od interakcji 
między grupami dyskryminującymi i dyskryminowanymi w obrębie jednego 
społeczeństwa. Wskazać należy na 4 sfery, które dają najwięcej możliwości 
dyskryminacji poprzez: 
• naturę umów o pracę i kontraktów małżeńskich;
• system zbiorowych negocjacji i wewnętrznego rynku pracy;
• wprowadzane przez państwo prawo rodzinne i ustawodawstwo podatkowe;
• współzależność między rodziną, rynkiem pracy i procesami politycznymi.

4. Bezrobocie a płeć

Od początku okresu transformacji stopa bezrobocia kobiet przewyższa stopę 
bezrobocia mężczyzn (wykres 1). Tendencja ta utrzymuje się w kontekście 
wykształcenia, wieku oraz czasu pozostawania bez pracy (wykres 2) przez cały 
analizowany okres oprócz roku 2014, gdzie czas pozostawania bez pracy kobiet 
i mężczyzn zrównał się wynosząc 12,8 miesięcy.

Na podstawie wykresu 1 można zauważyć, że we wszystkich latach poziom 
bezrobocia kobiet jest wyższy niż mężczyzn. W latach 2003–2008 bezrobocie 
spadło zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, zaś w latach 2009–2013 zaczęło wzra-
stać, by w 2014 r. znów spaść. Niemniej jednak w 2002 r. bezrobocie kobiet było 
najwyższe i zaczęło spadać aż do 2009 r., by w 2009 r. różnica bezrobotnych 
kobiet w stosunku do bezrobotnych mężczyzn znowu zaczęła wzrastać. Najwięk-
sza różnica w stopie bezrobocia była w 2000 r. i wynosiła na niekorzyść kobiet 
aż 3,9 pkt. proc., najmniejsza w 2010 – 0,8 pkt. proc.

13 B. Krug, Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna, w: A.G. Dijkstra, J. Plantega 
(red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 60.
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WYKRES 1: Stopa bezrobocia według płci w Polsce w wieku produkcyjnym w %  
(dane średnioroczne)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Bank Danych Lokalnych.

WYKRES 2: Czas poszukiwania pracy wg płci w miesiącach (dane średnioroczne)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Bank Danych Lokalnych.

Należy zaznaczyć, że bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobot-
nych mężczyzn, a mimo to nie mogą znaleźć pracy. Bezrobocie częściej dotyka 
również kobiety młodsze. Dopiero po 50. roku życia poziom bezrobocia kobiet 
jest niższy niż mężczyzn. Także panie, częściej niż panowie, dotknięte są rów-
nież długookresowym pozostawaniem bez pracy (wykres 3, oprócz 2014 r.) oraz 
dłużej poszukują zatrudnienia (wykres 2, oprócz 2014 r.). Szukając przyczyn tej 
sytuacji, podkreśla się już wspomnianą wcześniej tradycyjnie postrzeganą rolę 
kobiety, stereotypowo umiejscawiającą ją w sferze domowej, a nie zawodowej 
lub publicznej.
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WYKRES 3: Odsetek długotrwale bezrobotnych (13 miesięcy i dłużej) w Polsce wg płci w % 
(dane średnioroczne)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Bank Danych Lokalnych.

Przeciętne bezrobocie kobiet w badanym okresie było dłuższe niż mężczyzn. 
Udział bezrobotnych długookresowo (tj. 13 miesięcy i więcej) wśród bezrobot-
nych kobiet w latach 2000–2014 wynosił przeciętnie 41%, podczas gdy mężczyzn 
38,2% (wykres 3). Odnotowuje się znaczącą przewagę kobiet wśród długotrwa-
le bezrobotnych: np. w 2000 r. na 100 mężczyzn długotrwale bezrobotnych 
przypadało 121 kobiet, by w 2014 r. sytuacja się odwróciła – na 100 mężczyzn  
długotrwale bezrobotnych przypadało 99 kobiet. Szansa znalezienia pracy jest 
przeciętnie mniejsza dla bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, zarazem jest bardziej 
prawdopodobne, że to kobiety znajdą się na zasiłku dla bezrobotnych. Choć 
kobiety rzadziej niż mężczyźni są dotknięte zwolnieniami, to charakterystyczną 
cechą polskiego rynku pracy jest trudna sytuacja kobiet, które z jakiś powodów 
(np. w celu sprawowania opieki nad dzieckiem) przerwały pracę lub ją straciły. 
Ich powrót na rynek pracy jest bardzo trudny.

Milenijne Cele Rozwoju dotyczące promowania równości płci i awansu 
społecznego kobiet zakładały, że w 2015 r. stopa bezrobocia kobiet do stopy 
bezrobocia mężczyzn będzie wynosiła 1 (tabela 3).

Bazując na danych z roku 2014, trzeba stwierdzić, że Polska nie spełnia za-
łożonych celów w 100%. Różnica między stopą bezrobocia kobiet i mężczyzn 
dla 2014 r. wynosiła ok. 20% na niekorzyść dla pań. Na potwierdzenie realizacji 
założeń faktycznie zostało kilka miesięcy, by dane dotyczące stopy bezrobocia 
kobiet mogły ulec poprawie. Jedynie wskaźnik związany z bezrobociem dłu-
gotrwałym kobiet i mężczyzn optymistycznie pokazuje zmniejszenie i wynosi 
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zakładany 1, więc nie można uznać, że równowaga między kobietami i mężczy-
znami na polskim rynku pracy została osiągnięta.

TABELA 3: Wskaźniki dotyczące realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Polski  
dotyczących równości płci na rynku pracy

Wskaźniki
Zakładane dane

dla wybranych lat
Rzeczywiste dane
dla wybranych lat

1992 2000 2015 2000 2014

Stopa bezrobocia kobiet w stosunku 
do stopy bezrobocia mężczyzn (%) 1,2 1,3 1 1,3 1,2

Długotrwale bezrobotne kobiety 
(%) w relacji do długotrwale 
bezrobotnych mężczyzn (%)

1,2 1,5 1 1,2 1

Źródło: opracowanie własne.

5. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że z różnych przyczyn mężczyźni i kobiety nie znajdują 
się w tym samym położeniu, jeżeli chodzi o rynek pracy. Płeć jest ważną deter-
minantą bezrobocia w Polsce i jedną z najważniejszych cech uwzględnianych 
w statystyce rynku pracy.

Niestety od początku okresu transformacji w kwestii równouprawnienia płci 
na rynku pracy nie zmieniło się wiele. Kobiety są zdecydowanie lepiej wykształ-
cone od mężczyzn, lecz ich możliwości jako pracownika pracodawcy oceniają 
niżej w głównej mierze ze względu na ich rolę jako matki, czyli mniejszą dys-
pozycyjność, urlop macierzyński, urlop wychowawczy czy też częste zwolnienia 
z tytułu wychowywania dziecka. Współczynnik aktywności zawodowej dla kobiet 
wynosił w 2014 r. 48,5%, natomiast dla mężczyzn aż 64,7%. Dlatego właśnie 
w przypadku kobiet można mieć do czynienia z nasileniem się przejawów dys-
kryminacji. Z tego też względu bardzo istotne są programy pozwalające łączyć 
kobietom rolę matki z pracą zawodową, jak choćby korzystanie z elastycznego 
zatrudnienia, pozwalającego kobietom samodzielnie regulować czas i miejsce pra-
cy, co wymaga od nich olbrzymiego wysiłku organizacyjnego i samodyscypliny.

Sam wzrost gospodarczy (i spadek bezrobocia) nie zmniejsza różnic w skali 
bezrobocia mężczyzn i kobiet. Podjęte dotychczas środki i działania prawne nie 
są wystarczające. Mimo uchwalonej w 2001 r. ustawy zmieniającej Kodeks Pracy 
m.in. poprzez wprowadzenie przepisów zapobiegających pośredniej i bezpośred-
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niej dyskryminacji w miejscu pracy dyskryminacja płci na rynku pracy nadal 
istnieje. Dlatego działania skierowane na równość płci na rynku pracy powinny 
być zorientowane w czterech kierunkach:
• zaostrzenia przepisów antydyskryminacyjnych oraz doprowadzenie do prze-

strzegania istniejącego prawa;
• zwiększenia środków przeznaczonych na wyrównywanie szans kobiet na 

rynku pacy;
• rozwoju takiej polityki społecznej, dzięki której łatwiej niż dotychczas bę-

dzie można pogodzić obowiązki pracownika z obowiązkami związanym ze 
sprawowaniem opieki nad dzieckiem bądź innym członkiem rodziny;

• prowadzenia polityki łamiącej stereotypy wobec kobiet na rynku pracy.
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GENDER AS A DETERMINANT Of uNEMPlOyMENT

( S u m m a r y )

The main objective of this paper is to deepen knowledge on labour market issues of women and 
attempt to answer the question: is still gender is a determinant of unemployment and promoted 
gender equality is taking place? This article focuses on analysis literature on women in the labour 
market and on changes in professional activity of women in Poland over the last 15 years, also 
shows indicators for the Millennium Development Goals Polish gender equality in the labour 
market (article is based on available GUS statistics). The need to analyze the situation of women 
in the Polish market include part of the problem very important.
Keywords: labour market; unemployment; determinants of unemployment; discrimination against 
women; gender segregation


