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Streszczenie: Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Pol‑
sce oraz analiza jej zróżnicowania w czasie i przestrzeni. Podjęto w nim również próbę specyfikacji 
determinant badanego zjawiska. W analizach wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju, me‑
tody geograficznych systemów informacyjnych, metody eksploracyjnej analizy danych przestrzen‑
nych oraz wielorównaniowy model o równaniach pozornie niezależnych z autoregresją przestrzenną 
SUR‑SLM (Seemingly Unrelated Regression Spatial Lag Model). Badania przeprowadzono na podstawie 
danych statystycznych dla NUTS4 w latach 2010, 2012, 2014 i 2016. Na podstawie uzyskanych wyników 
zauważono, że zróżnicowanie sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce nie jest duże, nie‑
mniej jednak w nieco lepszej sytuacji są Polki mieszkające w okolicach stolicy oraz w zachodniej części 
kraju. Stwierdzono również, że sytuacja kobiet na lokalnych rynkach pracy nie zmieniła się znacząco 
w czasie. Dodatkowo potwierdzono, że nie tylko czynniki ekonomiczne, ale w dużej mierze również 
społeczne wpływają na analizowane zjawisko.
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1. Wprowadzenie

Jedną z podstawowych wartości, dzięki której człowiek funkcjonuje w społeczeń-
stwie i realizuje się, jest praca. Pełni ona wiele funkcji, na przykład społeczną 
(integracja ludzi), podmiotową (zaspokajanie własnych potrzeb) oraz przedmio-
tową (ingerencja w przyrodę ze względów czysto ekonomicznych) (Bejma, 2015: 
48–50). O roli pracy i zagrożeniach wynikających z jej braku szczególnie przeko-
nane są grupy będące w trudnej sytuacji na rynku pracy, takie jak ludzie młodzi, 
niepełnosprawni oraz kobiety, które ze względu na konieczność łączenia obowiąz-
ków rodzinnych i zawodowych często napotykają na trudności ze znalezieniem od-
powiedniej pracy bądź jej utrzymaniem (Kacperska, 2011: 186; Drela, 2014: 107).

Na pozycję kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy na przestrzeni dziejów 
wpłynęły wydarzenia społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe, które nie-
kiedy hamowały, a w innych przypadkach przyspieszały proces uzyskiwania przez 
nie pełni praw. W Polsce przykładem takich ważnych wydarzeń były między in-
nymi: okres rozbiorów, I i II wojna światowa, okres komunizmu, a także transfor-
macja ustrojowa – wdrożenie gospodarki rynkowej (Wutezi, 2010: 65–69). Duże 
zmiany przyniosło również przystąpienie do Unii Europejskiej, która przeciwsta-
wia się dyskryminacji i nierównościom społecznym. Obecnie coraz więcej Polek 
posiada wyższe wykształcenie1, odpowiednie kwalifikacje i wykazuje chęć roz-
woju zawodowego, a prawo polskie zapewnia równe traktowanie obu płci. Mimo 
to kobiety nadal napotykają więcej barier na rynku pracy niż mężczyźni. Według 
danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny kobiety otrzymują niż-
sze wynagrodzenia niż mężczyźni za pracę wykonywaną na podobnych stanowi-
skach. W 2016 roku różnica między zarobkami obu płci wynosiła około 18,5% 
na korzyść mężczyzn. Mimo analogicznych kwalifikacji kobiety mają mniejsze 
od mężczyzn możliwości awansu i obsady stanowisk kierowniczych – nie bez 
przyczyny powszechnie funkcjonują pojęcia „szklany sufit” czy „szklany klif”2. 
Większość problemów, z którymi borykają się kobiety na rynku pracy, wynika 
ze stereotypowego myślenia społeczeństwa, które nadal bardzo często ograni-
cza rolę kobiety do matki i żony (Drela, 2014: 107). Z drugiej zaś strony brak po-

1 Według danych statystycznych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku aka-
demickim 2015/2016 kobiety stanowiły 64% ogółu absolwentów szkół wyższych. W 2016 roku 
odsetek kobiet w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem wyższym wynosił 25,8%, natomiast 
mężczyzn 19,5%. W roku 2000 było to odpowiednio 8,9% oraz 8,3% (www.stat.gov.pl).

2 Szklany sufit – ogół nieformalnych barier (wynikających ze stereotypów lub kultury organi-
zacyjnej firmy), które uniemożliwiają pewnym grupom osób, w szczególności kobietom, osią-
gnięcie określonych celów, wysokiego statusu zawodowego lub politycznego (Wielki Słownik 
Języka Polskiego). Szklany klif – zjawisko promowania kobiet na stanowiska, których zadania 
obarczone są największym ryzykiem nieomal pewnej porażki. Mechanizm widoczny zwłasz-
cza w czasach kryzysu, charakteryzujący się obsadzaniem kobiet na stanowiskach menedżer-
skich firm w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej (Krzyżanowska, 2013: 177). 
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wszechnego stosowania udogodnień na rynku pracy, takich jak elastyczny czas 
pracy czy możliwość wykonywania obowiązków zawodowych częściowo w domu, 
powoduje, że niektóre kobiety przedkładają dobro rodziny nad własne ambicje i re-
zygnują z pracy zawodowej. Z tego względu niezwykle istotne jest monitorowanie 
sytuacji kobiet na rynku pracy w różnych aspektach (czasowym, przestrzennym, 
przekrojowym), gdyż umożliwia ono wskazanie obszarów problemowych oraz 
uruchomienie odpowiednich działań na rzecz aktywizacji kobiet i wykorzystania 
ich potencjału na rynku pracy.

Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pra-
cy w Polsce oraz analiza jej zróżnicowania w czasie i przestrzeni. Podjęto w nim 
również próbę specyfikacji determinant analizowanego zjawiska. W pracy pod-
dano falsyfikacji trzy hipotezy badawcze:

H1: sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce jest zróżnicowana przestrzennie 
i poprawia się wraz z upływem czasu.

H2: istnieją zależności przestrzenne w kształtowaniu się sytuacji kobiet na lo-
kalnych rynkach pracy w Polsce.

H3: nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne czynniki wpływają 
na kształtowanie się sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce.

Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych zaczerpnię-
tych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów 
(NUTS4) w Polsce w latach 2010, 2012, 2014 i 2016. W analizach wykorzystano 
taksonomiczny miernik rozwoju, metody geograficznych systemów informacyj-
nych, metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych oraz wielorównanio-
wy model o równaniach pozornie niezależnych z autoregresją przestrzenną SUR-
‑SLM (Seemingly Unrelated Regression Spatial Lag Model).

2. Kobiety na rynku pracy w Polsce – przegląd 
literatury

Problematyka kobiet na rynku pracy w Polsce została szczegółowo omówiona 
w literaturze przedmiotu. Istnieje wiele opracowań na temat bezrobocia kobiet 
(ASM, 2006; Kwiatkowska, 2012; Haponiuk, 2013; Bieszk‑Stolorz, 2017; Musiał-
‑Karg, 2017), różnych aspektów dyskryminacji (Kotowska, 1995; Kalinowska-
‑Nawrotek, 2004; Kołaczek, 2009; Tracz‑Dral, 2013) oraz różnic między kobieta-
mi i mężczyznami, w tym nierówności płacowych (Balcerzak‑Paradowska, 2001; 
Golinowska, Gwarońska‑Nowak, Zarzycka, 2004; Instytut Badań Strukturalnych, 
2015; Kopycińska, Kryńska, 2016; Oczki, 2016). Dostępne są również bardzo in-
teresujące opracowania na temat ogólnej sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce 
i jej determinant.
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Badania przeprowadzone przez M. Haponiuk (2013) potwierdzają, że sytuacja 
kobiet na rynku pracy w Polsce jest znacznie gorsza niż mężczyzn. Świadczy o tym 
utrzymujący się od lat niższy współczynnik aktywności zawodowej kobiet, niż-
szy wskaźnik zatrudnienia, wyższy poziom bezrobocia, nierówności w wynagro-
dzeniach kobiet i mężczyzn oraz nikła obecność kobiet na wyższych stanowiskach 
i w zarządach firm. M. Kacperska (2011) podkreśliła zaś, że wśród osób biernych 
zawodowo w Polsce większość stanowią kobiety. Do głównych przyczyn takiego 
stanu rzeczy należy nie tylko możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę 
w przypadku kobiet, ale przede wszystkim obowiązki rodzinne, które ograniczają 
aktywność na rynku pracy. Niezbędne jest więc upowszechnianie rozwiązań po-
zwalających na godzenie tych obowiązków z pracą zawodową. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wspieranie zatrudnienia kobiet, które powracają na rynek pracy 
często po długiej (kilkuletniej) przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka. We-
dług A. Ludery‑Ruszel (2016) regulacja czasu pracy jest jednym z kluczowych in-
strumentów, który umożliwia dostosowanie czasu pracy do obowiązków rodzinnych. 
Może to mieć pozytywny wpływ nie tylko na aktywizację kobiet na rynku pracy, 
ale również na podejmowanie decyzji o macierzyństwie, co jest niezwykle ważne 
w kontekście starzenia się populacji. Niestety, w Polsce bardziej powszechną formą 
elastyczności czasu pracy jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, które 
prowadzi do spowolnienia rozwoju zawodowego kobiet oraz zwiększa ryzyko ubó-
stwa i wykluczenia społecznego. Wśród czynników determinujących sytuację kobiet 
na rynku pracy M. Musiał‑Karg (2017) wyróżniła czynniki natury społeczno‑kultu-
rowej (tradycyjne definiowanie roli obu płci) oraz uwarunkowania socjoekonomiczne 
(status społeczny i ekonomiczny w dużym stopniu wpływa na podejmowanie decy-
zji o aktywności zawodowej – dostęp do edukacji, rynku pracy, zasoby finansowe). 
Podkreśliła również, że wysoki poziom rozwoju gospodarczego kraju warunkuje 
zwiększenie emancypacji kobiet, między innymi przez wzrost poziomu urbanizacji 
oraz wykształcenia, a przez to podniesienie zainteresowanie kobiet pozadomową 
aktywnością, co z kolei przekłada się na większy ich udział na rynku pracy.

Analizy przeprowadzone przez I. Bąk (2016) dały obraz sytuacji kobiet na ryn-
ku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Badania przeprowadzo-
no dla lat 2004 i 2014, co umożliwiło również identyfikację zmian w czasie. Uzy-
skane wyniki wskazują, że w 2004 roku Polska zajmowała siedemnaste miejsce 
w rankingu, natomiast w 2014 siódme – sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce 
uległa zatem znacznej poprawie w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie wcześniejszych badań na temat 
sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, ponieważ prezentuje wyniki analizy pro-
blemu z perspektywy przestrzennej – dla powiatów, dotyczy zatem lokalnych ryn-
ków pracy. Wypełnia również lukę w literaturze dzięki zastosowaniu metod anali-
zy danych przestrzennych, które umożliwiają sformułowanie wniosków na temat 
występowania zależności przestrzennych w kształtowaniu się badanego zjawiska.

http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/
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3. Ocena sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy 
w Polsce

W pierwszej części badania opracowano mierniki sytuacji kobiet na lokalnych ryn-
kach pracy w Polsce (w powiatach) dla poszczególnych lat objętych analizą: 2010, 
2012, 2014 i 2016. W tym celu wykorzystano jedną z podstawowych metod takso-
nomii numerycznej – taksonomiczny miernik rozwoju, opracowany przez Z. Hell-
wiga (1967; 1968). Zastosowanie tej metody umożliwia porównanie i grupowanie 
jednostek przestrzennych (krajów, regionów, województw, powiatów) ze względu 
na poziom złożonych zjawisk społeczno‑ekonomicznych, których nie można opi-
sać za pomocą jednej zmiennej (takim zjawiskiem jest niewątpliwie sytuacja ko-
biet na rynku pracy). Taksonomiczny miernik rozwoju jest wielkością syntetyczną, 
wypadkową wszystkich uwzględnionych zmiennych określających badane jed-
nostki przestrzenne i opisujących dane zjawisko (Malina, Zeliaś, 1997: 238–239).

Baza danych statystycznych, na podstawie której wykonano pierwszą część 
analiz, zawiera informacje statystyczne, które opisują sytuację kobiet na rynku pra-
cy w 379 powiatach w latach 2010 i 2012 oraz 380 powiatach w latach 2014 i 2016. 
Źródłem wykorzystanych danych statystycznych był Bank Danych Lokalnych Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Należy podkreślić, że nie wszystkie informacje istot-
ne do oceny badanego zjawiska są dostępne w statystyce publicznej, szczególnie 
na poziomie analizowanej jednostki terytorialnej – powiatu (NUTS4), na przykład 
poziom wynagrodzeń kobiet, współczynnik aktywności zawodowej kobiet, liczba 
kobiet według poziomu wykształcenia, liczba kobiet zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia oraz liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach. Najbardziej szcze-
gółowe informacje statystyczne dostępne są na temat bezrobocia kobiet, dlatego 
też pierwszą grupę zmiennych w bazie danych statystycznych stanowią informacje 
dotyczące czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia oraz wieku bezrobotnych 
kobiet. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia analizowanego zjawiska, po-
nieważ ukazują obszary problemowe. Drugą grupę zmiennych stanowią informacje 
na temat liczby kobiet pracujących w usługach, wynagrodzeń przeciętnych ogółem 
i ofert pracy – są to zmienne świadczące o poziomie rozwoju gospodarczego danego 
powiatu. Natomiast trzecią grupę tworzą informacje na temat migracji kobiet (imi-
gracji i emigracji), co również w pewnym stopniu świadczy o kondycji rynku pracy3. 
Zmienne podzielono na stymulanty (wyższe wartości świadczą o wyższym poziomie 
badanego zjawiska) i destymulanty (niższe wartości świadczą o wyższym poziomie 

3 Powodem migracji kobiet są często względy rodzinne. Jednak w literaturze przedmiotu pod-
kreśla się, że kobiety coraz częściej decydują się na migrację ze względów zarobkowych, czę-
ściej niż mężczyźni poszukują za granicą odmiany życia, wśród powodów migracji wymie-
niają również motywy edukacyjne, takie jak zdobywanie doświadczenia zawodowego, nauka 
języka oraz dalsze kształcenie (Szczygielska, 2013: 110–127).
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badanego zjawiska)4. Następnie dokonano oceny pod kątem statystycznym (Mali-
na, Zeliaś, 1997: 238–239). Wszystkie zmienne charakteryzowały się dostatecznie 
wysoką zmiennością (powyżej 10%) i dopuszczalną korelacją (poniżej 0,6). Zestaw 
zmiennych, na podstawie których wyznaczono taksonomiczne mierniki sytuacji ko-
biet na lokalnych rynkach pracy w Polsce, zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Zestaw zmiennych wykorzystanych do budowy taksonomicznych mierników sytuacji 
kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce

Stymulanty
PKU udział kobiet pracujących w usługach wśród kobiet pracujących ogółem
W wynagrodzenia przeciętne ogółem
ZK imigracja kobiet (liczba zameldowań kobiet w ruchu wewnętrznym i z zagranicy 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)
Destymulanty

BKD bezrobocie długookresowe (udział kobiet bezrobotnych powyżej 24 miesięcy wśród 
bezrobotnych ogółem)

BKW udział bezrobotnych kobiet z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych ogółem
BKP udział bezrobotnych kobiet z wykształceniem gimnazjalnym i niżej wśród 

bezrobotnych ogółem
BKM udział bezrobotnych kobiet w wieku 24 i mniej wśród bezrobotnych ogółem
BKS udział bezrobotnych kobiet w wieku 55+ wśród bezrobotnych ogółem
KBU liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców
WK emigracja kobiet (liczba wymeldowań kobiet w ruchu wewnętrznym i za granicę 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)
Źródło: opracowanie własne.

Konstrukcja miary syntetycznej Z. Hellwiga (1968) składa się z kilku kroków. 
Zmienne diagnostyczne posiadają różne miana, co uniemożliwia ich bezpośred-
nie porównywanie, dlatego też w pierwszym etapie badania należy sprowadzić 
je do wzajemnej porównywalności, przeprowadzając standaryzację według wzoru:

 

ij j
ij

j

x x
z

S
−

= , (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, k), (1)

gdzie: jx  – średnia arytmetyczna zmiennej Xj, Sj – odchylenie standardowe 
zmiennej Xj.

4 Zmienna Mj jest stymulantą, gdy dla każdych dwóch jej obserwacji S
ijx , S

kjx  odnoszących się 
do obiektów Ai, Ak jest S S

ij kj i kx x A A> ⇒   (  oznacza dominację obiektu Ai nad obiektem Ak). 
Zmienna Mj jest destymulantą, gdy dla każdych dwóch jej obserwacji D

ijx , D
kjx  odnoszących 

się do obiektów Ai, Ak jest D D
ij kj i kx x A A> ⇒   (


 oznacza dominację obiektu Ak nad obiek-

tem Ai) (Hellwig, 1981: 48).
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Następnie należy wyznaczyć odległość każdej obserwacji od wzorca rozwoju:

 1 2, , ,j kϕ ϕ ϕ ϕ= … ,

na przykład na podstawie odległości euklidesowej:

 
( )2

1

k

i ij j
j

d z ϕ
=

= −∑ , (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, k), (2)

gdzie: dla stymulant 
1,2,
maxj iji n

zϕ
= …

= .

Taksonomiczny miernik rozwoju dany jest wzorem:

 0

1 i
i

d
d

µ = − , (i = 1, 2, …, n), (3)

gdzie: d0 – graniczna odległość danej jednostki od wzorca rozwoju.
Taksonomiczny miernik rozwoju unormowany jest w przedziale 0,1. Wszyst-

kie obliczenia wykonano na podstawie stymulant (destymulanty przekształcono 
w stymulanty), wartości bliższe 1 wskazują zatem na wyższy poziom rozwoju 
danej jednostki przestrzennej w badanej kategorii. Oznacza to, że w powiatach 
charakteryzujących się najwyższymi wartościami mierników sytuacja kobiet 
na rynku pracy była najlepsza. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 1. 
We wszystkich okresach badawczych powiaty podzielono na pięć podobnych grup 
(metoda klasyfikacji: równe przedziały), różniących się jedynie wartościami mi-
nimalnymi i maksymalnymi.

Taksonomiczne mierniki rozwoju przyjęły w analizowanych latach wartości 
z przedziału (0,25; 0,58). Nie odnotowano zatem powiatów, dla których miernik wy-
nosi 0 i w związku z tym uznanych za antywzorzec. Nie wyróżniono także jedno-
stek przestrzennych wysoko rozwiniętych, dla których miernik przyjmuje wartości 
bliskie 1, stanowiących swoistego rodzaju wzorzec pod względem sytuacji kobiet 
na rynku pracy w Polsce. Warto również podkreślić, że ogólny poziom miernika 
nie wzrósł w roku 2016 w stosunku do roku 2010, nie wzrosły wartości minimalne 
i maksymalne miernika. Można zatem stwierdzić, że ogólna sytuacja kobiet na lo-
kalnych rynkach pracy nie zmienia się w czasie (według wykorzystanego zbioru 
zmiennych). Oczywiście zidentyfikowano powiaty, w których sytuacja kobiet po-
prawiła się w stosunku do pozostałych jednostek, wartość miernika wzrosła w bada-
nym okresie (najbardziej w powiatach słupeckim, leszczyńskim i wągrowieckim), ale 
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wyróżniono również takie, w których pogorszyła się, czyli wartość miernika spadła 
(najbardziej w powiatach konińskim, krapkowickim i łomżyńskim).

2010 2012

Min.: 0,29 (powiat brzozowski)
Maks.: 0,56 (powiat grodziski)

Min.: 0,28 (powiat grudziądzki)
Maks.: 0,58 (powiat grodziski)

2014 2016

Min.: 0,25 (powiat rypiński)
Maks: 0,56 (powiat grodziski)

Min.: 0,26 (powiat rypiński)
Maks: 0,56 (powiat warszawski zachodni)

Rysunek 1. Wartości taksonomicznych mierników sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy 
w Polsce w latach 2010, 2012, 2014 i 2016

Źródło: opracowanie własne w programie ArcMap
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Na mapach wyraźnie widać, że najlepszą sytuacją kobiet na lokalnych ryn-
kach pracy we wszystkich analizowanych latach charakteryzowały się powiaty 
położone w okolicach stolicy kraju (powiat warszawski zachodni, pruszkowski, 
grodziski, wołomiński, piaseczyński, legionowski, otwocki, nowodworski oraz 
Warszawa), Krakowa (powiat krakowski, wielicki oraz Kraków), Poznania (powiat 
poznański i Poznań), na Górnym Śląsku (powiat Jastrzębie Zdrój, Dąbrowa Gór-
nicza i Katowice) oraz w powiatach lubińskim i bełchatowskim. Taksonomiczne 
mierniki rozwoju dla tych powiatów przyjęły najwyższe wartości – powyżej 0,5. 
Natomiast najgorszą sytuacją kobiet na lokalnych rynkach pracy charakteryzowały 
się powiaty położone w pasie należącym do województw warmińsko‑mazurskie-
go (powiat nowomiejski, gołdapski) i kujawsko‑pomorskiego (powiat rypiński, 
lipnowski, radziejowski, wąbrzeski, grudziądzki) oraz w południowo‑wschod-
niej części kraju (powiat brzozowski, strzyżowski). Dla tych jednostek taksono-
miczne mierniki rozwoju przyjęły wartości najniższe – poniżej 0,3. Generalnie 
można zauważyć, że w zachodniej części kraju (w powiatach położonych w woje-
wództwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i pomorskim) taksonomiczne 
mierniki rozwoju przyjmowały wyższe wartości niż we wschodniej części (w po-
wiatach położonych w województwach warmińsko‑mazurskim, podkarpackim 
i lubelskim). Można zatem podejrzewać, że zróżnicowanie przestrzenne sytuacji 
kobiet na rynku pracy jest zdeterminowane zróżnicowaniem przestrzennym roz-
woju gospodarczego kraju (powszechnie wiadomo, że Polska wschodnia charakte-
ryzuje się niższym poziomem rozwoju gospodarczego niż zachodnia). Warto jed-
nak podkreślić, że zróżnicowanie sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy nie 
jest duże (według wykorzystanego zbioru zmiennych diagnostycznych). Różnica 
między minimalnymi i maksymalnymi wartościami mierników w poszczególnych 
latach wynosiła około 0,3, najniższą odnotowano w 2010 roku (0,27).

W celu scharakteryzowania struktury przestrzennej analizowanego zjawiska 
zastosowano globalną statystykę Morana I, która służy do testowania obecności glo-
balnej autokorelacji przestrzennej według schematu opisanego macierzą wag prze-
strzennych. W badaniu wykorzystano macierz wag w konfiguracji królowej I rzędu. 
Istotność statystyczną weryfikuje się przez zbiór hipotez: H0: obserwowane wartości 
zmiennej są rozmieszczone w sposób losowy między poszczególnymi lokalizacja-
mi, H1: występuje autokorelacja przestrzenna (Suchecki, 2010: 112–113). Uzyskane 
wyniki, zaprezentowane w tabeli 2, potwierdziły, że we wszystkich analizowanych 
latach zmienna syntetyczna charakteryzowała się dodatnią autokorelacją przestrzen-
ną (najwyższą wartość statystyki odnotowano w 2014 roku). Oznacza to, że istnieją 
zależności przestrzenne między powiatami (mające różnych charakter – historycz-
ny, społeczny, kulturowy czy ekonomiczny), które mają wpływ na kształtowanie się 
sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Konsekwencją tego zjawiska 
jest występowanie w przestrzeni geograficznej klastrów (skupisk) powiatów cha-
rakteryzujących się podobnymi wartościami zmiennej syntetycznej. Wśród ziden-
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tyfikowanych klastrów najbardziej wyraźne tworzą powiaty cieszące się wysokimi 
wartościami mierników (we wszystkich analizowanych latach), położone w okoli-
cach stolicy kraju oraz charakteryzujące się niskimi wartościami, położone na gra-
nicy województw kujawsko‑pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego (rysunek 1).

Tabela 2. Statystyka Morana I dla mierników sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy

Rok Statystyka Morana I
2010 0,44*
2012 0,44*
2014 0,46*
2016 0,45*

                    * Wynik istotny statystycznie.

Źródło: obliczenia własne.

4. Determinanty sytuacji kobiet na lokalnych rynkach 
pracy w Polsce

Analizę determinant sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce prze-
prowadzono z wykorzystaniem wielorównaniowego modelu o równaniach pozor-
nie niezależnych z autoregresją przestrzenną SUR‑SLM (Seemingly Unrelated Re-
gression Spatial Lag Model). W modelu tym każde równanie opisuje wszystkie 
analizowane jednostki przestrzenne w innej jednostce czasu, parametry βt są za-
tem stałe w przestrzenni, ale zróżnicowane w poszczególnych jednostkach czasu 
(Zellner, 1962: 348–368; Anselin, 1988: 145):
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gdzie: 
Yit – wektor zmiennych endogenicznych; Xit – macierz zmiennych egzogenicz-
nych; βt – wektor parametrów strukturalnych; W – macierz wag przestrzennych 
(w konfiguracji królowej, sąsiedztwo I rzędu); ρt – wektor parametrów autoregre-
sji przestrzennej; εit – wektor składników losowych.

Zmiennymi endogenicznymi w modelu są mierniki sytuacji kobiet na lokal-
nych rynkach pracy w Polsce (MI) w latach 2010, 2012, 2014 i 2016. Natomiast 
wśród zmiennych egzogenicznych, na podstawie zaprezentowanych w punkcie 2 
wyników badań innych autorów, wyróżniono grupę zmiennych ekonomicznych: 
DP – dochody budżetów powiatów przypadające na jednego mieszkańca; NI – na-
kłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach przypadające na jednego mieszkańca; 
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PG – liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców 
w wieku produkcyjnym; oraz grupę zmiennych społecznych: M – liczba mał-
żeństw w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców; R – liczba rozwodów w przelicze-
niu na tysiąc mieszkańców; U – liczba urodzeń żywych w przeliczeniu na tysiąc 
mieszkańców; PS – wydatki powiatów w dziale 852, pomoc społeczna przypada-
jąca na jednego mieszkańca. Wszystkie informacje tworzące bazę danych zebrano 
dla lat 2010, 2012, 2014 i 2016.

Podjęto kilka prób budowy modelu, biorąc pod uwagę różne zestawy zmien-
nych egzogenicznych (ze względu na występowanie wysokiej korelacji między 
zmiennymi i współliniowości w modelu) oraz różne postaci funkcyjne. Ostatecz-
nie przyjęto nieliniową względem zmiennych (potęgową) postać funkcji, parame-
try modelu oszacowano metodą największej wiarygodności. Otrzymane wyniki 
zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki estymacji modelu SUR‑SLM opisującego kształtowanie się sytuacji kobiet 
na lokalnych rynkach pracy w Polsce

Zmienna niezależna Ocena parametru Wartość statystyki t(αi)* Dopasowanie
lnMI10

Wyraz wolny –0,67 (–8,35) R2 = 0,65
Se = 0,053W_lnMI10 0,31 (5,79)

lnDB10 0,06 (2,89)
lnPG10 0,09 (4,71)
lnNI10 0,02 (3,46)
lnR10 0,03 (2,81)
lnPS10 –0,16 (–9,10)

lnMI12

Wyraz wolny –0,68 (–8,36) R2 = 0,67
Se = 0,050W_lnMI12 0,31 (5,88)

lnDB12 0,05 (2,47)
lnPG12 0,11 (4,64)
lnNI12 0,03 (4,19)
lnR12 0,03 (2,84)
lnPS12 –0,16 (–8,43)

lnMI14

Wyraz wolny –0,46 (–2,22) R2 = 0,70
Se = 0,047W_lnMI14 0,35 (6,77)

lnDB14 0,09 (3,04)
lnPG14 0,07 (3,05)
lnNI14 0,02 (3,15)
lnM14 –0,14 (–2,71)
lnR14 0,03 (2,91)
lnPS14 –0,19 (–8,71)
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Zmienna niezależna Ocena parametru Wartość statystyki t(αi)* Dopasowanie
lnMI16

Wyraz wolny 0,47 (1,77) R2 = 0,69
Se = 0,049W_lnMI16 0,30 (5,65)

lnPG16 0,11 (6,02)
lnNI16 0,02 (2,86)
lnM16 –0,17 (–3,11)
lnU16 0,16 (4,20)
lnPS16 –0,27 (–8,06)

* Wszystkie parametry są istotne statystycznie na poziomie istotności α = 0,05.

Źródło: obliczenia własne w pakiecie R.

We wszystkich równaniach modelu parametry autoregresji przestrzennej 
są istotne statystycznie i utrzymują się na poziomie około 0,3 (najwyższą wartość 
parametru odnotowano w 2014 roku: 0,35). Oznacza to, że na poprawę sytuacji 
kobiet na rynku pracy w danym powiecie wpływała poprawa tej sytuacji w po-
wiatach zdefiniowanych w macierzy wag jako sąsiednie, we wszystkich analizo-
wanych latach. Jest to kolejne potwierdzenie na występowanie zależności prze-
strzennych w kształtowaniu się badanego zjawiska.

Dodatnią zależność zauważono między zmiennymi ekonomicznymi: docho-
dami do budżetów powiatów (w latach 2010, 2012 i 2014), nakładami inwestycyj-
nymi w przedsiębiorstwach oraz liczbą podmiotów gospodarczych (we wszyst-
kich analizowanych latach) a analizowaną cechą. Oznacza to, że wzrost poziomu 
zmiennych, które warunkują wzrost gospodarczy wpływa na poprawę sytuacji 
kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Najsilniejszą zależność odnotowano 
w przypadku liczby podmiotów gospodarczych (najwyższa ocena parametru wy-
stąpiła w 2012 i 2016 roku i była równa 0,11). Nowe podmioty gospodarcze kreują 
nowe miejsca pracy, nowe możliwości, ich wpływ na sytuację kobiet na rynku pra-
cy jest zatem oczywisty. Dochody budżetów powiatów przypadające na mieszkań-
ca są jednym z mierników rozwoju lokalnego. Jeśli ich poziom rośnie, oznacza to, 
że polepszyły się warunki ekonomiczne w powiecie. Mamy wówczas do czynienia 
ze wzrostem gospodarczym, w wyniku którego ogólna sytuacja na rynku pracy 
poprawia się. Istotny wpływ na kształtowanie się zmiennej endogenicznej odno-
towano również w przypadku nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
– kondycja rynku pracy w dużej mierze zależy od poziomu realizowanych przez
nie inwestycji. Liczba tworzonych miejsc pracy uzależniona jest od ich wielkości 
oraz rodzaju. Inwestycje nowe, rozwojowe mogą przyczynić się do wzrostu popytu 
na pracę. Natomiast inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie 
dotychczasowych miejsc pracy.

Drugą grupą zmiennych, których wpływ na sytuację kobiet na lokalnych 
rynkach pracy analizowano w modelu, były zmienne społeczne. W latach 2010, 
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2012 i 2014 można zauważyć dodatnią zależność między liczbą rozwodów a zmien-
ną zależną (ocena parametrów równa 0,03). Trudna sytuacja życiowa, jaką jest roz-
wód, z pewnością motywuje do większego zaangażowania w pracę zawodową. 
Jest to zapewne spowodowane potrzebami finansowymi, ale także chęcią rozwo-
ju osobistego. W latach 2014 i 2016 odnotowano ujemną zależność między liczbą 
małżeństw i analizowaną zmienną (ocena parametru równa odpowiednio –0,14 
i –0,17). Zależność ta najprawdopodobniej wynika z tego, że część kobiet po za-
warciu małżeństwa po prostu wycofuje się z aktywności zawodowej. Natomiast 
w 2016 roku zauważono dodatnią zależność między liczbą urodzeń a zmienną ob-
jaśnianą. Pojawienie się dziecka zwiększa świadomość rodziców, którzy muszą za-
pewnić mu byt, dlatego też są bardziej skłonni do rozwoju na rynku pracy. Ujem-
ną zależność odnotowano również w przypadku wydatków na pomoc społeczną. 
Można zauważyć, że siła parametru przy zmiennej rośnie od –0,16 w 2010 roku 
do –0,27 w 2016 roku. Wzrost wydatków na pomoc społeczną wpływa zatem 
na spadek wartości mierników sytuacji kobiet na rynku pracy. Pomoc finansowa 
państwa niestety nie rozwiązuje wszystkich problemów, w niektórych przypad-
kach może powodować spadek aktywności ludności na rynku pracy.

5. Podsumowanie

Głównym celem artykułu była ocena sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy 
w Polsce oraz analiza jej zróżnicowania w czasie i przestrzeni. Podjęto również 
próbę specyfikacji determinant analizowanego zjawiska. W pracy poddano falsy-
fikacji trzy hipotezy badawcze:

H1: sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce jest zróżnicowana przestrzennie 
i poprawia się wraz z upływem czasu.

H2: istnieją zależności przestrzenne w kształtowaniu się sytuacji kobiet na lo-
kalnych rynkach pracy w Polsce.

H3: nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne czynniki wpływają 
na kształtowanie się sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce.

W pierwszej części badania opracowano mierniki sytuacji kobiet na lokalnych 
rynkach pracy w Polsce w latach 2010, 2012, 2014 i 2016. Na podstawie uzyskanych 
wyników zauważono, że generalnie lepszą sytuacją kobiet na rynku pracy cieszy 
się Polska zachodnia, nieco zaś gorszą wschodnia. Najwyższe wartości mierni-
ków we wszystkich analizowanych latach odnotowano w powiatach zlokalizowa-
nych w okolicach stolicy kraju, Poznania, Krakowa oraz na Górnym Śląsku, wy-
różniły się także powiaty lubiński i bełchatowski. Natomiast najniższe wartości 
wystąpiły w powiatach położonych w województwach warmińsko‑mazurskim, 
kujawsko‑pomorskim oraz w powiatach brzozowskim i strzyżowskim. Warto jed-
nak podkreślić, że zróżnicowanie sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy nie 
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jest duże (według wykorzystanego zbioru zmiennych diagnostycznych). Różnica 
między minimalnymi i maksymalnymi wartościami mierników w poszczególnych 
latach wynosiła około 0,3. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono 
również, że sytuacja kobiet na lokalnych rynkach pracy znacząco nie zmieniła 
się w czasie, nie zauważono radykalnej poprawy lub pogorszenia, nie odnotowa-
no wzrostu bądź spadku wartości minimalnych i maksymalnych mierników. Nie 
potwierdzono występowania powiatów, które wraz z upływem czasu wyróżniły-
by się na tle innych, znacznie przybliżając się do wzorca rozwoju. Można zatem 
stwierdzić, że pierwsza część hipotezy badawczej H1 jest prawdziwa, natomiast 
druga fałszywa i należy ją odrzucić.

Następnie, wykorzystując globalną statystykę Morana I, zbadano występo-
wanie zależności przestrzennych w kształtowaniu się mierników sytuacji kobiet 
na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Na podstawie uzyskanych wyników po-
twierdzono, że analizowana zmienna syntetyczna charakteryzowała się dodat-
nią autokorelacją przestrzenną we wszystkich okresach badawczych. Oznacza 
to, że istnieją zależności przestrzenne między powiatami, które mają wpływ 
na kształtowanie się sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Zależno-
ści te mogą mieć różnych charakter: kulturowy, społeczny czy ekonomiczny. Kon-
sekwencją tego zjawiska jest występowanie w przestrzeni geograficznej klastrów 
powiatów charakteryzujących się zbliżonymi wartościami zmiennej – podobną 
sytuacją kobiet na rynku pracy. Wśród zidentyfikowanych klastrów najbardziej 
wyraźny tworzą powiaty cieszące się wysokimi wartościami miernika, położo-
ne w okolicach stolicy kraju. Nie odrzucono zatem drugiej hipotezy badawczej.

Nie odrzucono również trzeciej hipotezy badawczej. Wyniki uzyskane na pod-
stawie wielorównaniowego modelu o równaniach pozornie niezależnych z auto-
regresją przestrzenną SUR‑SLM wskazują, że zarówno zmienne ekonomiczne 
(dochody do budżetów powiatów, liczba podmiotów gospodarczych oraz nakłady 
inwestycyjne), jak i zmienne społeczne (liczba rozwodów, małżeństw i urodzeń 
oraz wydatki na pomoc społeczną) wpływały na kształtowanie się sytuacji kobiet 
na lokalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2010, 2012, 2014 i 2016. Wyraźną 
zależność we wszystkich analizowanych latach odnotowano między wydatkami 
na pomoc społeczną i analizowaną zmienną, ich wzrost wpływał na spadek war-
tości mierników sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy. Negatywny wpływ 
tej zmiennej wyraźnie pogłębiał się z upływem czasu.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że sytuację kobiet 
na rynku pracy w Polsce cechuje swego rodzaju stagnacja, co nie jest zjawiskiem 
pozytywnym. Z tego względu należałoby podjąć kroki na rzecz aktywizacji ko-
biet na rynku pracy. Pomoc finansowa jest oczywiście pożądana, jednak nie roz-
wiązuje wszystkich problemów i może powodować również negatywne skutki 
na rynku pracy, dlatego też należy szukać innych rozwiązań. Bardziej aktywna 
pomoc państwa, na przykład w zakresie wprowadzenia programów skierowanych 
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przede wszystkim na pomoc kobietom w dzieleniu obowiązków rodzinnych i za-
wodowych (w tym promowanie elastycznych form zatrudnienia), niewątpliwie 
przyniosłaby pozytywne skutki. Rozszerzenie działalności państwa w zakresie 
sprawowania funkcji opiekuńczej nie tylko nad dziećmi, ale również nad seniora-
mi z pewnością odciążyłoby kobiety i dało możliwość przekierowania sił w stro-
nę rynku pracy.

W 2016 roku w Polsce wprowadzono program „Rodzina 500 plus”, który 
ma na celu pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci przez comiesięczne świad-
czenia wychowawcze. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny w ostatnim kwartale 2017 roku aktywność zawodowa kobiet w wieku 
25–34 lata była najniższa od 2003 roku, odkąd GUS prowadzi taką statystykę. 
Dlatego ważnym etapem dalszych badań będzie analiza wpływu programu „Ro-
dzina 500 plus” na sytuację kobiet na rynku pracy w Polsce i jej zróżnicowanie 
przestrzenne. Kolejnym kierunkiem dalszych badań będzie próba oceny sytuacji 
Polek na rynku pracy na tle innych krajów europejskich z wykorzystaniem narzę-
dzi analizy danych przestrzennych.
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The Analysis of the Diversity of Women’s Situation on Local Labour Markets in Poland 
in 2010–2016

Abstract: The main objective of the study was an attempt to evaluate the situation of women on the 
local labour markets in Poland and its diversity in space and time. An attempt was also made to spec‑
ify the determinants of the phenomenon. The analyses used a taxonomic measure of development, 
methods of geographical information systems, methods of exploratory spatial data analysis and Seem‑
ingly Unrelated Regression Spatial Lag Model (SUR‑SLM). The research was based on statistical data 
for NUTS4, in 2010, 2012, 2014 and 2016. On the basis of the obtained results it was noted that the di‑
versity of women’s situation on local labour markets in Poland is not large, however, women living 
near the capital city and in the western part of the country are in a slightly better situation. It was also 
found that the situation of women in local labour markets did not change much over time. In addi‑
tion, it was confirmed that not only economic, but to a large extent also the social factors determine 
the analysed phenomenon.

Keywords: women, local labor markets, NUTS4, spatial analysis, SUR‑SLM
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