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ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ DZIECI A ZATRUDNIENIE KOBIET W POLSCE 

 

ABSTRAKT 

 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie znaczenia wprowadzonego w 2016 r. świadczenia 

wychowawczego „Rodzina 500+” dla zatrudnienia kobiet w Polsce. W analizie wykorzystano 

uzupełniające się metody badawcze: shift-share, dekompozycję zmiany wskaźnika zatrudnienia 

na komponenty związane z podażą pracy i stopą bezrobocia oraz regresję liniową. Wyniki 

wskazują, że świadczenia wychowawcze miały znaczenie przede wszystkim dla kobiet w wieku 

25-39 lat. Podczas realizacji programu „Rodzina 500+” wystąpiła stagnacja wskaźnika 

zatrudnienia w grupie 25-39 lat, spadła podaż pracy i stopa bezrobocia, przy jednoczesnym 

wzroście liczebności biernych zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z 

prowadzeniem domu. Wyniki wskazują także na dostosowania czasu pracy – zwiększyła się 

całkowita liczba kobiet pracujących na część etatu z powodu opieki nad dziećmi lub osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

Słowa kluczowe: polityka rodzinna, świadczenie wychowawcze, wskaźnik zatrudnienia kobiet  

JEL Codes: E24, J21, J16, H24 

 

1. WSTĘP 

 

W ostatnich dekadach świadczenia na rzecz rodziny i dzieci w Polsce były relatywnie niskie. W 

2016 r. nastąpiła zmiana w polityce rodzinnej. Wprowadzono program „Rodzina 500+” (dalej 

„500+”), czyli comiesięczne świadczenie pieniężne w wysokości 500 PLN (około 115 Euro) na 

każde drugie dziecko oraz pierwsze w rodzinach spełniających kryterium dochodowe. W 

rezultacie zasiłki na rzecz rodziny lub dzieci (family or child allowance) zwiększyły się z 0,2 do 

1,4% PKB1, do jednego z najwyższych poziomów w UE (rysunek 1). Celem świadczenia „500+” 

jest „zwiększenie wskaźnika dzietności, inwestycja w kapitał ludzki, redukcja biedy wśród 

najmłodszych Polaków”2. Wzrost dochodów spoza pracy może zachęcać mniej zarabiające 

osoby, głównie kobiety łączące pracę z obowiązkami rodzinnymi, do wycofywania się z rynku 

pracy lub redukcji czasu pracy. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie krótkookresowego 

znaczenia świadczenia „500+” dla wielkości zatrudnienia kobiet (mierzonego wskaźnikiem 

zatrudnienia) w Polsce.   

 Wiele państw wykorzystuje transfery pieniężne na rzecz rodziny i dzieci jako instrument 

polityki rodzinnej. Przypadek „500+” jest interesujący ze względu na znaczący skokowy wzrost 

świadczeń pieniężnych i fakt, że nastąpił on w warunkach pogłębiającego się, w wyniku 

procesów demograficznych, niedoboru siły roboczej. Jego przejawem jest m.in. rosnący odsetek 

                                                           
1 Dla porównania, w 1996 r. w Niemczech podwyżka świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny lub dzieci 
zwiększyła ich udział w PKB z 1 do 1,6% (zob. Eurostat, ESSPROS database).  
2 Takie cele przedstawiła E. Rafalska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prezentując w Sejmie ustawę 
o „500+” (https://www.gov.pl/web/rodzina/wystapienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-
polityki-spolecznej-podczas-pierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-
wychowywaniu-dzieci (dostęp: 01.04.2021). Niemniej, ustalenie celów programu jest utrudnione, 
ponieważ w różnych dokumentach i wypowiedziach są one różnie definiowane (więcej pisze o tym 
Gromada 2018).  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wystapienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-podczas-pierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci
https://www.gov.pl/web/rodzina/wystapienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-podczas-pierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci
https://www.gov.pl/web/rodzina/wystapienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-podczas-pierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci
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firm deklarujących brak pracowników jako barierę działalności. Podczas ostatniego ożywienia 

gospodarczego w 2018 r. w niektórych sektorach gospodarki (przemysł przetwórczy czy opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna) był on wyższy o około 25 punktów procentowych niż w 2007 r. 

w czasie ożywienia po wejściu Polski do UE (rysunek 2), mimo znaczącego napływu 

imigrantów3. Problem jest również ważny ze względu na znaczenie zatrudnienia dla wzrostu 

gospodarczego i finansów publicznych. Do podjęcia badania zachęca także pewne podobieństwo 

programu „500+” (wypłacanie relatywnie dużej kwoty każdemu beneficjentowi) do 

dyskutowanej w ostatnim czasie koncepcji dochodu podstawowego. Wnioski z analizy mogą 

mieć znaczenie dla polityki gospodarczej w kraju, w którym spada liczba ludności w wieku 

produkcyjnymi i który stara się zwiększyć dzietność.  

 

 
Uwaga: Zasiłek na rzecz rodziny lub dzieci – okresowa płatności na rzecz członka gospodarstwa 
domowego z dziećmi na utrzymaniu pomagająca w pokryciu kosztów wychowania dzieci (Eurostat 2019).  
Źródło: Eurostat, ESSPROS database. Data extracted on 16/10/2020.  
Uwaga: usługi – średnia kwartalna, przemysł przetwórczy – dane ze stycznia, kwietnia, lipca, 
października.  
Źródło: Statistics Poland (2020).  

Niniejsza praca skupia się na latach 2016-2019, okresie między wprowadzeniem 

świadczenia „500+” a pandemią covid-19, aczkolwiek wykracza poza ten okres w celach 

porównawczych. W badaniu wykorzystano uzupełniające się metody analizy determinant 

wskaźnika zatrudnienia, aby uwzględnić uwarunkowania demograficzne, koniunkturalne i 

strukturalne. Znaczenie zmian w strukturze demograficznej i aktywności zawodowej zbadano 

metodą shift-share oraz dekomponując zmiany wskaźnika zatrudnienia na komponent 

odzwierciedlający zmiany w podaży pracy i w stopie bezrobocia. Metodę najmniejszych 

kwadratów (MNK) zastosowano w celu zbadania uwarunkowań koniunkturalnych i 

strukturalnych. Analizy przeprowadzono w podziale na grupy wiekowe. 

Wkład niniejszej pracy do literatury przedmiotu jest następujący. Po pierwsze, jej 

przedmiotem jest znaczenie programu „500+” dla zatrudnienia, podczas gdy wcześniejsze 

badania zajmowały się jego wpływem na podaż pracy (zob. Myck 2016; Premik 2017; Magda et 

al. 2018; Krajewski, Zalega 2020). Po drugie, wcześniejsze analizy głównie stosowały podejście 

mikroekonomiczne (metodę mikrosymulacji, difference in difference), niniejsza praca 

wykorzystuje makro-perspektywę, w takim znaczeniu, że wykorzystuje zagregowane dane i 

skupia uwagę na regulacjach, instytucjach i politykach. Po trzecie, uwzględniono dłuższy okres 

niż wcześniejsze analizy. Po czwarte, uwzględniono zmiany w strukturze zatrudnienia ze 

względu na wymiar czasu pracy.  

                                                           
3 Strzelecki et al. (2020, s. 20-21) szacują, że liczba imigrantów zarobkowych z Ukrainy, stanowiących 
zdecydowaną większość imigrantów, w okresie 2013-2018 zwiększyła się z 0,2 do 0,9-1,1 mln.  
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Rysunek 1. Udział zasiłków pieniężnych na rzecz rodziny 
lub dzieci w PKB (w%, 2000-2018)
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Struktura artykułu jest następująca. Druga część zawiera wyjaśnienia teoretyczne, jak 

świadczenia pieniężne wpływają na zatrudnienie i przegląd badań empirycznych. Trzecia część 

przedstawia elementy programu „500+” mające znaczenie dla aktywności zawodowej. Czwarta 

cześć prezentuje ewolucję w czasie wskaźnika zatrudnienia w podziale na grupy wiekowe oraz 

dostosowania czasu pracy (zmiany w liczebności kobiet pracujących na część etatu). Piąta cześć 

analizuje związek między wskaźnikiem zatrudnienia a zmianami demograficznymi i w 

aktywności zawodowej. Szósta cześć zawiera ekonometryczną analizę determinant wskaźnika 

zatrudnienia. Całość kończy podsumowanie.  

 

2. PRZEGLĄD LITERATURY 

 

2.1. Wyjaśnienia teoretyczne 

 

Teoria ekonomii nie daje jednoznacznej odpowiedzi, jakie znaczenie mają świadczenia pieniężne 

dla zatrudnienia. Wskazuje kilka mechanizmów oddziaływania wywołujących przeciwstawne 

efekty. Mikroekonomiczna teoria podaży pracy (np. Borjas 2013) sugeruje, iż transfery 

pieniężne ograniczają aktywność zawodową, ponieważ zwiększają dochody i obniżają koszt 

niepracowania, co zwiększa popyt na czas wolny. Wskazuje również, że efekt ten jest silniejszy w 

przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach i osób o niskich zarobkach. Model 

Ermischa (1989) wyjaśniający wielkość rodziny implikuje podobny wniosek. Świadczenia 

pieniężne ograniczają zatrudnienie kobiet, ponieważ obniżają koszt wychowania dziecka, mogą 

tym samym zwiększać „popyt” na kolejne dziecko, czas przeznaczany na opiekę i wychowanie 

potomstwa.  

Z drugiej strony są modele sugerujące pozytywne oddziaływanie świadczeń pieniężnych 

na zatrudnienie kobiet. Taki wniosek implikują modele Blau, Robins (1988) i Connelly (1992) 

traktujące wydatki na opiekę nad dzieckiem jako „podatek” a transfery pieniężne jako jego 

redukcję. Według podejścia osadzonego w tradycji keynesowskiej zasiłki rodzinne zwiększają i 

stabilizują dochody najuboższych gospodarstw domowych o wysokiej skłonności do 

konsumpcji, tym samym zwiększają globalny popyt i sprzyjają wzrostowi zatrudnienia 

(Pressman 2014). Natomiast Baird et al. (2018) twierdzą, że transfery pieniężne sprzyjają 

zatrudnieniu, szczególnie w krajach rozwijających się, ponieważ zwiększają dostęp do żywności 

i służby zdrowia, zapewniając środki na poszukiwanie pracy lub podjęcie działalności 

gospodarczej, zmniejszając ryzyko związane z migracją w celu podjęcia lepszej pracy.  

 

2.2. Wyniki badań empirycznych 

 

Wcześniejsze badania sugerują, że świadczenia pieniężne wypłacane w ramach polityki 

rodzinnej ograniczają aktywność zawodową kobiet w krajach uprzemysłowionych i 

transformujących się4. Z badań porównawczych wynika, że świadczenia pieniężne ograniczają 

zatrudnienie, czas pracy i podaż pracy kobiet. Bassanini, Duval (2006) potwierdzają ich 

negatywne oddziaływanie na wskaźnik zatrudnienia kobiet w krajach OECD. Do podobnego 

wniosku prowadzi badanie Christiansen et al. (2016) odnośnie państw europejskich. Według 

                                                           
4 W przypadku tej grupy krajów uwaga skupia się głównie na takich instrumentach polityki rodzinnej, jak 
opieka instytucjonalna nad dziećmi oraz urlopy macierzyńskie. Z przeglądu literatury Ferraginy (2020) 
wynika, że z 238 badań o znaczeniu polityki rodzinnej dla aktywności zawodowej kobiet w krajach 
uprzemysłowionych w latach 1980-2016: 78,5% uwzględnia opiekę nad dziećmi (childcare), 57% urlopy 
macierzyńskie (parental leave) i 17% świadczenia pieniężne (cash benefits).  



4 
 

Abendtroth et al. (2012) świadczenia ograniczają czas pracy matek i sprzyjają modelowi one-

and-halfe earner family w krajach europejskich. Jaumotte (2003) wskazuje na ich negatywny 

wpływ na podaż pracy kobiet w krajach OECD. Z kolei Thévenon (2013) stwierdził, że w OECD 

wpływ ten zależy od modelu opieki społecznej (welfare regime). Natomiast Gehringer i Klasen 

(2017) ustalili, że w UE nie ma jednoznacznego związku między wielkością świadczeń a podażą 

pracy kobiet.  

Analizy przypadków poszczególnych krajów (głównie mikroekonomiczne i często 

stosujące metodę difference in difference) w większości wskazują na negatywne oddziaływanie 

świadczeń pieniężnych na aktywność zawodową kobiet. Przy czym, jest ono często 

zróżnicowane w zależności od cech beneficjentek, takich jak wykształcenie, stan cywilny czy 

liczba posiadanych dzieci. Według Dabalena et al. (2008) wprowadzone w 1993 r. w Albanii 

transfery pieniężne w celu ograniczenia ubóstwa (Ndihma Ekonomike) zmniejszyły podaż pracy, 

głównie kobiet i mieszkańców miast. Tamm (2009) i Hener (2016) badają skutki zwiększenia 

płatności na rzecz rodziny i dzieci w 1996 r. w Niemczech. Według Tamma (2009) przyczyniło 

się to do ograniczenia czasu pracy przez matki, nie wpłynęło natomiast na współczynnik 

aktywności zawodowej. Hener (2016) doszedł do podobnego wniosku: kobiety ograniczyły czas 

pracy (wzrosło zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy), przede wszystkim w 

rodzinach z więcej niż z jednym dzieckiem. Z badania Naz (2004) wynika, że w Norwegii 

uruchomione w 1998 r. transfery zmniejszyły głównie podaż pracy kobiet lepiej 

wykształconych. Podczas gdy Stadelmann-Steffen (2011) stwierdziła, iż w Szwajcarii 

świadczenia niekorzystnie wpłynęły na zatrudnienie kobiet słabiej wykształconych. Według 

Shirle (2016) w Kanadzie wystąpił podobny efekt po wprowadzeniu w 2006 r. programu 

Universal Child Care Benefit (UCCB). W innym badaniu Koebel i Shirle (2016) wskazują, że UCCB 

wywołał negatywny efekt w przypadku kobiet zamężnych, a pozytywny w przypadku samotnie 

wychowujących dzieci. Natomiast Ang (2015) dowodzi, że realizowany w prowincji Quebek 

program świadczeń pieniężnych zmniejszył podaż pracy kobiet i nieznacznie zwiększył ich 

dzietność.  

Z tymi wynikami kontrastuje praca Sánchez-Mangas i Sánchez-Marcos (2008), która 

dostarcza dowodów, że wprowadzone w 2003 r. w Hiszpanii świadczenia pieniężne zwiększyły 

podaż pracy kobiet. Podobnie twierdzą Hernandez et al. (2017) w przypadku świadczeń 

wprowadzonych w Hiszpanii w 2007 roku. Z kolei Guest i Parr (2013) wykazali, że w Australii 

świadczenia pieniężne nie wywarły istotnego wpływu na podaż pracy.  

Kolejny nurt to wcześniejsze badania nad znaczeniem programu „500+” dla aktywność 

zawodowej kobiet w Polsce. Wynika z nich, że program ograniczył podaż pracy kobiet słabiej 

wykształconych, zamieszkujących w regionach (miejscowościach) o niskich dochodach per 

capita i w wieku rozrodczym. Już zapowiedź wdrożenia programu wzbudziła kontrowersje 

dotyczące jego wpływu na stan finansów publicznych, dzietność, nierówności dochodowe i 

aktywność zawodową. Stąd też pierwsze analizy pojawiły się wraz z jego wprowadzeniem. Myck 

(2016) przeprowadził mikrosymulację przewidującą, że program „500+” zmniejszy podaż pracy 

o około 240 tys., głównie w małych miastach i wsiach oraz w rodzinach, w których oboje 

rodziców pracuje. Według Ruzik-Sierdzińskiej (2017) w 2016 r. z rynku pracy wycofało się 

około między 20 a 33 tys. kobiet. Premik (2017) stwierdził, że wypłacane świadczenia zachęcały 

matki dzieci w wieku szkolnym do większej aktywności zawodowej i przyczyniły się do 

niewielkiego spadku aktywności zawodowej matek najmłodszych dzieci oraz wzrostu 

aktywności ich ojców. Z kolei Magda et al. (2018) ustalili, że program „500+” obniżył podaż 

pracy kobiet o około 200 tys. głównie słabiej wykształconych i pochodzących z małych 

miejscowości. Do podobnego wniosku doszli Krajewski i Zalega (2020), którzy dowodzą, iż 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537107001078#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537107001078#!
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spadła głównie podaż pracy kobiet w wieku 25-34 lata, słabiej wykształconych i 

zamieszkujących w biedniejszych regionach. Natomiast według Bartosika (2020a) zmniejszyła 

się podaż pracy kobiet w wieku 25-44 lata. 

 

3. KONSTRUKCJA PROGRAMU „RODZINA 500+” A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

 

Wpływ świadczeń pieniężnych na zatrudnienie zależy od ich konstrukcji (wysokości, długość 

okresu wypłacania, kryteriów uzyskania, zasięgu). Konstrukcja programu „500+” sprzyja 

dezaktywizacji zawodowej. Transfery są zwolnione z podatku, nie ograniczają prawa do innych 

świadczeń socjalnych, są wypłacane przez długi czas (w skrajnym przypadku przez 18 lat), są 

relatywnie wysokie w stosunku do płacy minimalnej i przeciętnej.  

W 2016 r. comiesięczne świadczenie pieniężne na jedno dziecko otrzymywane w ramach 

programu stanowiło 37% płacy minimalnej netto i 17,5% przeciętnej płacy netto5. Jego udział w 

dochodach rósł wraz z liczbą dzieci uprawnionych do świadczenia. Były to znaczące kwoty dla 

wielu polskich rodzin, ponieważ większość pracujących (około 62% mężczyzn i 71% kobiet) 

otrzymywało wynagrodzenia równe lub poniżej średniej (GUS, 2018, s. 159). Relatywnie 

wysokie dochody z „500+” mogły zachęcać do redukcji czasu pracy lub wycofania się z rynku 

pracy. W szczególności w rodzinach wielodzietnych, jeśli jeden z rodziców zarabiał niewiele i 

straty z rezygnacji z pracy były niewielkie, pojawiały się oszczędności z rezygnacji z dojazdów 

do pracy i płatnej opieki nad dzieckiem. Z drugiej strony, świadczenie „500+” nie było 

waloryzowane, w 2019 r. jego udział w płacy minimalnej netto zmniejszył się do 31% i 14% w 

przeciętnej płacy netto. Spadało jego znaczenie dla dochodów gospodarstw domowych i 

aktywności zawodowej jego członków.  

Do połowy 2019 r. obowiązywał próg dochodowy. Świadczenie przysługiwało na każde 

drugie i kolejne dziecko w wieku 0-17 lat oraz na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium 

dochodowego (mniej niż 800 PLN na członka rodziny lub 1200 PLN w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego). Takie rozwiązanie mogło zachęcać niektóre gospodarstwa domowe, aby 

dostosować dochody do kryterium ustawowego. Sposobem mogło być urodzenie kolejnego 

dziecka, redukcja czasu pracy, rezygnacja z płatnej pracy lub jej nie podejmowanie. Po zniesieniu 

kryterium dochodowego świadczenie ma charakter powszechny – przysługuje na każde dziecko 

w wieku 0-17 lat. Zwiększyło to zasięg programu z 3,59 mln do 6,07 mln dzieci w 2019 r. (GUS, 

2020, s. 159). Powszechność świadczenia ma niejednoznaczne znaczenie dla aktywności 

zawodowej. Z jednej strony, likwiduje bodźce, aby dostosować dochód do kryterium 

ustawowego, z drugie – zwiększa dochody spoza pracy.  

 

4. ZMIANY WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA I CZASU PRACY 

 

Celem tej części jest zbadanie, czy wprowadzeniu programu „500+” towarzyszyły dostosowania 

zatrudnienia i czasu pracy. Wstępna analiza sugeruje, że program „500+” ograniczył 

zatrudnienie i czas pracy kobiet. Zahamował wzrost wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 

25-39 lata oraz zwiększył liczbę kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, które 

opiekują się dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi.  

 

                                                           
5 Szacunki własne, z użyciem internetowego kalkulatora wynagrodzeń INFOR, na podstawie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2016 r. oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 
2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.  
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4.1. Wskaźnik zatrudnienia 

 

W niniejszej pracy miarą zatrudnienia jest wskaźnik zatrudnienia (Employment-to-Population 

Ratio – EPR) wyznaczany przez stosunek liczby pracujących do liczebności populacji. EPR 

informuje jaki odsetek populacji pracuje; w jakim stopniu gospodarka wykorzystuje dostępne 

zasoby siły roboczej. Zagregowany EPR zależy od struktury populacji ze względna na wiek i EPR 

poszczególnych grup wiekowych:  

 

     
  

  
    

 
  

  
 

  
                                                                                                                (1) 

 

gdzie: EPR – wskaźnik zatrudnienia, E – pracujący, P – populacja, s – udział grupy w populacji, t – 

subskrypt czasu, i – indeks grupy wiekowej.  

 

Punktem wyjścia jest analiza w okresie 2000-2019 ewolucji zagregowanego EPR kobiet 

(15-64 lata) oraz w grupach: 15-24; 25-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54, 55-59, 60-64 lata. Jej 

celem jest wstępna ocena znaczenia programu „500+” dla EPR kobiet. Sugeruje ona, że program 

„500+” zahamował wzrost EPR w grupie 25-39 lata, lecz nie zahamował wzrostu zagregowanego 

EPR.  

Rysunek 3 pokazuje, że zagregowany EPR (15-64 lata) cechował trend wzrostowy. Jego 

przebieg sugeruje wrażliwość na wahania koniunktury gospodarczej. W okresie 2008-2013, 

obejmującym globalny kryzys finansowy i spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w 

latach 2012-2013, wzrost zagregowanego EPR wyhamował. Natomiast w podokresach dobrej 

koniunktury, przed 2008 r. i od 2013 roku, zagregowany EPR rósł, także w czasie realizowania 

programu „500+”.  

Ważną determinantą zatrudnienia są czynniki instytucjonalne, np. prawna ochrona 

zatrudnienia. Wcześniejsze badania (Bartosik, 2020b) dowodzą, że zatrudnienie młodych kobiet 

w Polsce cechuje duża wrażliwość na wahania koniunktury ze względu na powszechność w tej 

grupie czasowych umów o pracę. Jest to również prawdopodobna przyczyna relatywnie 

wysokich wahań EPR w tej grupie. Przykładowo, między rokiem 2008 a 2013 spadki EPR 

wystąpiły w grupach 15-24, 25-29, 30-34, 35-39 i 40-44 lata, odpowiednio o 4,2, 3,5, 2,5, 2,7 i 1,2 

punktu procentowego. Podczas gdy zagregowany EPR (15-64 lata) zwiększył się o 1 pkt. 

procentowy. Z kolei zakaz zwalniania kobiet w wieku 56-59 lat tłumaczy stabilność EPR tej 

grupy przed 2009 rokiem. Natomiast ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur w 2009 

r. jest zbieżne z początkiem wzrostu EPR kobiet w wieku 56-59 lat. Na znacznie regulacji 

wskazują również zmiany wieku emerytalnego. Po jego podwyższeniu w 2013 r. EPR w grupie 

60-64 wzrósł, zaś po jego obniżeniu w 2017 r. spadł.  

Realizacja programu „500+” zbiega się w czasie ze stagnacją EPR w grupie wiekowej 25-

39 lat, czyli kobiet posiadających na ogół małe dzieci (mediana wieku rodzącej kobiety w Polsce 

jest około 30 lat). Po 2015 r. wystąpiły różne trendy EPR w poszczególnych grupach wiekowych 

w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej. Z jednej strony, w grupach poniżej 25 i powyżej 

39 roku życia EPR wzrosły. Z drugiej strony, w grupie obejmującej kobiety w wieku 25-39 lat od 

około 2016 r. wzrost EPR wyhamował. W okresie 2016-2019 średnioroczne tempo wzrostu EPR 

w grupie 25-29, 30-34 i 35-39 lat wynosiło odpowiednio: zero, 0,1 i –0,2 pkt. procentowego, 

podczas gdy zagregowany EPR rósł w tempie 1,1 pkt. procentowego.  
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Rysunek 3. Wskaźniki zatrudnienia kobiet w wybranych grupach wiekowych (w %, 2000-2019) 

 

 
 
Uwaga: dane kwartalne; szary obszar obejmuje funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”. 
Źródło: obliczenie własne na podstawie Eurostat.  
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4.2. Czas pracy 

 

EPR nie uwzględnia dostosowań czasu pracy. Świadczenia pieniężne mogą zachęcać do redukcji 

czasu pracy i przejścia na część etatu. Niniejsza część prezentuje zmiany w liczebności kobiet 

pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z rysunku 4 wynika, że w czasie realizacji 

programu „500+” zwiększył się odsetek kobiet pracujących na część etatu z powodu opieki nad 

dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, lecz wzrost był niewielki i nie zahamował 

spadkowego trendu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Panel A pokazuje, że w Polsce kobiety rzadko wykorzystują pracę na część etatu jako 

sposób godzenia pracy i obowiązków rodzinnych. W okresie 2010-2019 odsetek kobiet 

pracujących na część etatu z powodu opieki nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi wahał 

się między 1,2 a 2,1%. Przy czym zmniejszał się w latach 2010-2014, następnie zaczął rosnąć. 

Między rokiem 2015 a 2019 jego średnioroczna wartość zwiększyła się o 0,6 punktu 

procentowego (o 47 tys. osób). Z kolei z panelu B wynika, że niewiele kobiet pracuje na część 

etatu i że ich liczebność spada. W latach 2010-2019 odsetek pracujących na część etatu wahał 

się między 9,7 a 11,8%, w tym samym czasie ich średnioroczny odsetek zmniejszył się o 1,5 

punktu procentowego (56 tys. osób)6.  

 

Rysunek 4. Odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy (w %, 2010-2019) 

 

 
 
Uwaga: dane kwartalne; szary obszar obejmuje funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”. 
Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL. 

 

Zbieżność w czasie sugeruje, że podczas realizacji programu „500+” część kobiet 

ograniczyła czas pracy, aby opiekować się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Niemniej, 

dostosowania były niewielkie, a ich ocena jest niejednoznaczna. Z jednej strony, redukcja czasu 

pracy, podobnie jak i rezygnacja z pracy, utrudnia osiągnięcie jednego z celów programu „500+” 

– poprawy sytuacji materialnej rodzin. Ponieważ osoby zatrudnione w niepełny wymiarze czasu 

na ogół mniej zarabiają niż na pełnym etacie. Z drugiej strony, ułatwia godzenie obowiązków 

rodzinnych z pracą i umożliwia matkom poświęcać więcej czasu dzieciom z korzyścią dla ich 

rozwoju.  

 

                                                           
6 Jedną z przyczyn małej popularności umów na część etatu jest powszechność umów czasowych i 
cywilno-prawnych. Zaś przyczyną spadkowego trendu jest zmiana przepisów ubezpieczeniowych po 
wejściu Polski do UE dyskryminująca osoby pracujące w rolnictwie i poza rolnictwem, które stanowią 
znaczącą część zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (NBP 2013).  
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5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA A STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I AKTYWNOŚĆ 

ZAWODOWA 

 

Po 2015 r. EPR w grupie 25-39 przestał rosnąć. Pojawia się w związku z tym pytanie, w jakim 

stopniu było to związane z programem „500+”, a w jakim z innymi czynnikami. W tej części 

zbadano znaczenie zmian w strukturze demograficznej oraz aktywności zawodowej. Wyniki 

analizy sugerują, po pierwsze, że program „500+” przyczynił się do stagnacji EPR w grupie 25-39 

lat. Świadczy o tym postępująca równocześnie dezaktywizacja zawodowa kobiet w tym wieku; 

spadek stopy bezrobocia, współczynnika aktywności zawodowej i wzrost liczby biernych 

zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu. Po drugie, 

negatywne oddziaływanie programu „500+” na zagregowany EPR kobiet niwelował wzrost EPR 

innych grup wiekowych i zmiany w strukturze wiekowej populacji.   

 

5.1. Wskaźnik zatrudnienia a struktura populacji ze względu na wiek 

 

W ostatnich latach zmieniła się struktura polskiego społeczeństwa ze względu na wiek (rysunek 

1A w Aneksie). Wpływa to na zagregowany EPR w dwojaki sposób. Po pierwsze, zmieniając 

udziały w populacji (S) poszczególnych grup wiekowych. Po drugie, zmieniając EPR tych grup, 

ponieważ kolejne pokolenia (roczniki) różnią się aktywnością zawodową (rysunek 2A w 

Aneksie). Znaczenie czynnika demograficznego zbadano metodą shift-share:  

 

                                                                                            (2) 

 

gdzie: EPR – wskaźniki zatrudnienia, S – udział danej grupy w populacji, i – indeks grupy 

wiekowej,   – zmiana  t0 – okres początkowy, t1 – okres końcowy.  

 

Kolejne składniki równania informują odpowiednio o wpływie na zagregowany EPR: 1) zmiany 

współczynników zatrudnienia poszczególnych grup wiekowych; 2) zmiany w strukturze 

wiekowej populacji; 3) interakcji między zmianami współczynników zatrudnienia i w strukturze 

wiekowej populacji.  

Analiza obejmuje okres między 2015 a 2019 rokiem. Dekompozycję przeprowadzono dla 

grup: 15-64; 15-24; 25-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54, 55-59, 60-64 lata. Wyniki prezentuje 

tabela 1. Wskazują one, że pomiędzy rokiem 2015 a 2019 zagregowany EPR (15-64 lata) 

zwiększył się o 4,5 pkt. procentowego. Głównie w wyniku wzrostu aktywności zawodowej 

poszczególnych grup wiekowych (wykluczając grupę 25-39 lat). Zagregowany EPR zwiększył się 

o 3,7 pkt. procentowego przyjmując strukturę wiekową populacji z 2015 r., oraz o 0,9 pkt. 

procentowego przyjmując EPR poszczególnych grup z 2015 roku (–0,1 pkt. procentowego to 

wynik interakcji).  

W przekroju wiekowym główną przyczyną wzrostu zagregowanego EPR była grupa 40-

49 lat. Odpowiada ona za 3,3 pkt. procentowego wzrostu, czyli za 73,3%. Złożył się na to 

zarówno wzrost wskaźnika zatrudnienia w grupie, jak i jej udziału w całej populacji. EPR 

zwiększył się o 0,83, przyjmując stałe udziały w populacji, oraz o 2,31 przyjmując stałą 

aktywność zawodową (0,13 przypada na interakcję).  

Wkład grupy 25-39 lat do zmiany zagregowanego EPR był ujemny, lecz niewielki. 

Zagregowany EPR byłyby wyższy o 0,03 pkt. procentowego (o 0,8%), gdyby nie zmiany w tej 

grupie. Przyczynił się do tego z jednej strony spadek EPR o 0,05 pkt. procentowego (o 1,2%), 

przyjmując niezmienne udziały w populacji. Z drugiej strony, jego wzrost o 0,03 pkt. 
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procentowego (o 0,6%) przyjmując niezmienne EPR. Na interakcję przypada –0,01 pkt. 

procentowego (–0,2%).   

 

Tabela 1. Wyniki analizy shift-share w podziale na grupy wiekowe (2015-2019) 

 Wiek 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Suma (15-64) 

 EPR*S 1,05 0,01 0,03 -0,10 0,40 0,43 0,54 1,13 0,21 3,7 

 S*EPR -0,34 -0,12 -0,42 0,56 1,31 1,00 -0,37 -0,84 0,13 0,9 

 EPR* S -0,10 0,00 0,00 -0,01 0,07 0,06 -0,03 -0,16 0,01 -0,1 

Suma  0,61 -0,11 -0,39 0,46 1,78 1,49 0,13 0,14 0,35 4,5 

Wkład do zmiany 13,7 -2,4 -8,7 10,3 39,9 33,4 3,2 3,0 7,7 100 

Uwaga: dane średnioroczne. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat.  
 

W grupie 40-49 lat wzrostowi EPR towarzyszył wzrost liczebności kobiet z wyższym 

wykształcenie, które cechuje wyższa aktywności zawodowa niż kobiety z wykształceniem 

podstawowym i średnim. Co sugeruje, że zmiana pokoleniowa i związana z tym zmiana w 

strukturze wykształcenia sprzyjały aktywności zawodowej. W grupie 25-39 lat, również 

zwiększył się odsetek kobiet z wyższym wykształceniem, mimo to EPR cechowała stagnacja 

(tabela 1A w Aneksie). 

 

5.2. Wskaźnik zatrudnienia a aktywność zawodowa 

 

Potwierdzeniem oddziaływania programu „500+” może być spadek podaży pracy i wzrost liczby 

biernych zawodowo. Czy stagnacji wskaźnika zatrudnienia w grupie 25-39 lat towarzyszył taki 

proces? Problem zbadano dekomponując zmianę EPR na zmianę w podaży pracy i stopie 

bezrobocia, przed i po wprowadzeniu programu „500+”. Wykorzystano w tym celu tożsamość: 

 

     
  

  
 

   

  
                                                                                           (3)                           

w wersji dynamicznej: 

                                                                                                           (4)                           

 

gdzie: EPR – wskaźnik zatrudnienia, E – pracujący, P – populacja, LF – aktywni zawodowo, LFPR 

= LF/P – współczynnik aktywności zawodowej, U – stopa bezrobocia, t – subskrypt czasu.  

 

Dekompozycję EPR zrobiono dla dwóch podokresów 2013-2015 i 2015-2019, przed i po 

wprowadzeniu „500+”, w podziale na grupy: 15-64; 15-24; 25-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54, 

55-59, 60-64 lata. Analiza obejmuje okres 2013-2019, w którym zagregowany EPR rósł a stopa 

bezrobocia spadała. Wyniki zamieszczone w tabeli 2 sugerują, że program „500+” przyczynił się 

do dezaktywizacji zawodowej kobiet w wieku 25-39 lat; stagnacji EPR towarzyszył spadek stopy 

bezrobocia i aktywności zawodowej (wzrost liczby biernych zawodowo). Po pierwsze, 

dekompozycja pokazuje zmianę w strukturze wiekowej osób, z których rekrutowali się bierni 

zawodowo. Przed wprowadzeniem „500+” były to kobiety w wieku 15-24 i 35-49 lat, po 

wprowadzeniu programu kobiety w wieku 25-39 lat. Po drugie, w okresie 2013-2015 w grupie 

25-39 lat EPR rosły, towarzyszył temu spadek stóp bezrobocia i wzrost podaży pracy 

(wyłączając grupę 35-39 lat). Natomiast w okresie 2015-2019, kiedy wzrost EPR wyhamował, 

spadały stopy bezrobocia i współczynniki aktywności zawodowej.  Między 2015 a 2019 r. LFPR 
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spadł w grupie 25-29, 30-34 i 35-39 lat odpowiednio: o 3,6, 2,6 i 3,1 pkt. procentowego. 

Świadczy to dezaktywizującym charakterze programu „500+”. 

 

Tabela 2. Dekompozycja zmian wskaźnika zatrudnienia na zmiany w podaży pracy i stopie bezrobocia 
(punkty logarytmiczne, 2013-2015 i 2015-2019)  

2013-2015 

 Wiek 15-64 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

 ln(EPR) 0,059 0,087 0,078 0,039 0,026 0,011 0,015 0,048 0,110 0,276 

 ln(LFPR) 0,021 -0,036 0,012 0,015 -0,006 -0,015 -0,007 0,029 0,087 0,259 

 ln(1-U) 0,038 0,123 0,066 0,024 0,032 0,025 0,022 0,019 0,022 0,016 

2015-2019 

Wiek 15-64 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

 ln(EPR) 0,076 0,267 0,002 0,004 -0,011 0,051 0,062 0,077 0,169 0,096 

 ln(LFPR) 0,032 0,140 -0,047 -0,033 -0,039 0,012 0,017 0,037 0,138 0,076 

 ln(1-U) 0,044 0,127 0,048 0,037 0,028 0,039 0,045 0,040 0,031 0,021 

Uwaga: dane średnioroczne. 
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat.  

 

Potwierdzają to również dane BALE o przyczynach bierności zawodowej. Po 

wprowadzeniu programu „500+” zwiększył się w populacji kobiet udział kobiet biernych 

zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu. W grupie 25-

44 lata wiązało się to ze wzrostem liczby kobiet biernych zawodowo. Z rysunku 5 wynika, że w 

okresie 2007-2019 odsetek kobiet biernych zawodowo w wieku 15-64 lata systematycznie 

spadał. Jego średnioroczna wartość zmniejszyła się o 6,8 pkt. procentowego. Natomiast odsetek 

kobiet biernych zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu 

przed wprowadzeniem programu „500+” oscylował wokół 10%, następnie między rokiem 2015 

a 2019 wzrósł o 1,6 punktu procentowego. Dekompozycja tego wzrostu według grup 

wiekowych7 zamieszczona w tabeli 3 dowodzi, że jego główną przyczyną był wzrost bierności w 

grupie 25-44 lata. W latach 2013-2015 w grupie tej ubyło 13 tys. kobiet biernych zawodowo ze 

względu na obowiązki rodzinne, podczas gdy między rokiem 2015 a 2019 przybyło 141 tys.  

 
Rysunek 5. Udział kobiet biernych zawodowo ogółem oraz ze względu na obowiązki rodzinne i związane z 
prowadzeniem domu w populacji 15-64 lata (w %, 2007-2019) 
 

 
 
Uwaga: dane kwartalne; szary obszar obejmuje funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL i Eurostat.  

                                                           
7 Ze względu na dostępność danych w podziale na inne grupy wiekowe niż we wcześniejszej analizie: 15-
64, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 lata.  
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Wzrost ten może mieć związek z wyższą dzietnością kobiet po 2015 roku (rysunek 3A w 

Aneksie). Niemniej, w latach 2008-2010 dzietność była na zbliżonym poziomie, zaś odsetek 

kobiet biernych ze względu na obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu zmienił się 

wówczas nieznacznie.  

 

Tabela 3. Dekompozycja zmiany odsetka biernych zawodowo (15-64 lata) według wybranych grup 
wiekowych (w punktach procentowych, 2015-2019) 

Wiek 15-64   15-24   25-34   35-44   45-54   55-64 

Ogółem -1,9 -1,7 0,5 0,7 -0,3 -1,1 

Ze względu na obowiązki rodzinne 1,6 -0,1 0,7 0,9 0,3 -0,2 

Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL i Eurostat.  

 

6. ZNACZENIE KONIUNKTURY I CZYNNIKÓW STRUKTURALNYCH. ANALIZA 

EKONOMETRYCZNA 

 

Wcześniejsza analiza wskazuje, że programowi „500+” towarzyszy stagnacja EPR w grupie 25-

39 lat. W tej części zbadano za pomocą regresji liniowej jakie znaczenie dla EPR ma koniunktura 

gospodarcza, wielkości świadczeń na rzecz rodziny i dzieci oraz wybrane czynniki strukturalne. 

Badanie obejmuje lata 2001-2019, zrobiono je uwzględniając podział na grupy wiekowe i 

wymiar czasu pracy. Stwierdzono, że wzrost świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny i dzieci 

prowadzi do spadku EPR w grupie 25-39 lat.  

 

6.1. Dane  

 

Wykorzystano dane z różnych źródeł. Z bazy Eurostat pochodzą dane o liczbie kobiet 

pracujących, w tym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, z wyższym wykształceniem, 

wielkości populacji kobiet i wielkości świadczeń na rzecz rodziny lub dzieci (wysokość 

świadczeń w 2019 r. oszacowano na podstawie informacji GUS i Eurostat). Z OECD Family 

database pochodzą dane o długości płatnego urlopu dla matek po urodzeniu dziecka. GUS jest 

źródłem danych o stopie wzrostu PKB i liczbie urodzonych żywych dzieci (Biuletyny statystyczne 

GUS i Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne). W badaniu wykorzystano dane kwartalne. W 

przypadku świadczeń pieniężnych i długości płatnego urlopu dla matek dane kwartalne 

uzyskano dezagregując dane roczne. W przypadku współczynnika urodzeń dane kwartalne 

uzyskano agregując dane miesięczne o urodzeniach żywych oraz dezagregując roczne dane o 

strukturze wieku rodzących matek.  

 

6.2. Model  

 

W celu zbadania znaczenia świadczeń pieniężnych dla wskaźnika zatrudnienia kobiet 

wykorzystano następujący model:  

 

                           
       

                                                                   (5) 

 

gdzie: EPR – wskaźnik zatrudnienia, GDP – stopa wzrostu PKB, FR – wskaźnik dzietności,  FP – 

wektor zmiennych związanych z polityką rodzinna, SF – wektor zmiennych związanych ze 

zmianami w podaży pracy,   – zmiana w stosunku do analogicznego kwartału w poprzednim 
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roku. Wszystkie zmienne z wyjątkiem stopy wzrostu gospodarczego są wyrażone w logarytmach 

naturalnych lub jako różnice logarytmów naturalnych.  

Podobne empiryczne modele, głównie wykorzystujące liniową regresję panelową, 

stosuje się w badaniach wyjaśniających determinanty zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia 

(zob. Bassanini, Duval 2006; Bertola et al. 2007; Christiansen et al. 2016), bezrobocia (zob. 

Blanchard, Wolfers 2000; Banerji et al. 2015; Dixon et al. 2017), podaży pracy (zob. Jaumotte 

2003; Genre et al. 2010;  Thévenon 2013; IMF 2018).   

Dobór zmiennych do modelu determinowała dostępność danych i ich znaczenie dla 

zatrudnienia kobiet w ostatnich dwóch dekadach (w tabelach 2A i 3A, zamieszczonych w 

Aneksie, zawarto statystyki opisowe charakteryzujące zmienne). Stopa wzrostu PKB jest 

wskaźnikiem koniunktury gospodarczej. W analizowanym okresie tempo wzrostu 

gospodarczego (kwartał do kwartału w ubiegłym roku) było dodatnie, lecz wahało się miedzy 

0,1 a 7,6%, co mogło zmieniać wielkość zatrudnienia i tym samym EPR. W modelu uwzględniono 

stopę wzrostu opóźnioną o jeden kwartał, ponieważ dostosowanie zatrudnienia do koniunktury 

gospodarczej wymaga czasu.   

Następna zmienna to współczynnik dzietności. Jego miarą jest stosunek liczby żywych 

urodzeń do liczby kobiet. Posiadanie dzieci jest jedną z najważniejszych determinant aktywności 

zawodowej kobiet (van der Lippe, van Dijk 2002). W analizowanym okresie zmieniała się 

dzietność kobiet (rysunek 3A w Aneksie), co mogło zmieniać preferencje kobiet względem czasu 

wolnego i pracy, tym samym determinować ich decyzje dotyczące zatrudnienia.  

Znaczenie polityki rodzinnej odzwierciedlają świadczenia pieniężne na rzecz rodziny i 

dzieci oraz płatny urlop dla matek po urodzeniu dziecka8. Jak już wspominano świadczenia 

pieniężne znacząco wzrosły w wyniku wprowadzenia programu „500+”. Ich miarą jest udział 

family or child allowance w PKB.  W analizowanym okresie płatny urlop dla matek po urodzeniu 

dziecka wahał się od 16 do 52 tygodni. Związek między długością urlopu a zatrudnieniem kobiet 

jest niejednoznaczny, ze względu na możliwość deprecjacji kapitału ludzkiego. Przykładowo, 

Olivetti i Petrongolo (2017, s. 220) twierdzą, że urlop trwający do 50 tygodni sprzyja 

zatrudnieniu kobiet, zaś dłuższe urlopy ograniczają je. Miarą długości płatnego urlopu dla matek 

jest stosunek długości urlopu w tygodniach do liczby tygodni w roku.  

Kolejna grupa zmiennych odzwierciedla zmiany w podaży pracy – w liczebność populacji 

i strukturze według wykształcenia. W analizowanym okresie zmieniała się liczebność 

poszczególnych grup wiekowych, co może przez mechanizm dostosowań podaży i popytu, 

wpływać na wielkość zatrudnienia i EPR. Miarą zmian w liczebności populacji jest dynamika 

liczebności danej grupy wiekowej. Znacząco zwiększył się również odsetek kobiet z wyższym 

wykształceniem, które cechuje wyższa aktywność zawodowa niż kobiety z wykształceniem 

średnim i podstawowym. Ponadto, zmienna „wyższe wykształcenie” zawiera informację o 

innych determinantach zatrudnienia. Jest bowiem skorelowany ze zmianami w sektorowej 

strukturze zatrudnienia (wzrostem zatrudnienia kobiet w sektorze usług) i zmniejszaniem się 

luki płacowej między kobietami i mężczyznami (Goldin, 2006). Miarą zmian w strukturze 

                                                           
8 Ze względu na niekompletność danych nie uwzględniono wydatków na opiekę instytucjonalną nad 
dziećmi oraz ulg podatkowych dla rodzin. Według Eurostat w latach 2010-2018 wydatki na child day care 
były stabilne – stanowił 0,5-0,6% PKB i wydaj się, że nie ich zmiany nie miały znaczącego wpływu na 
wielkości zatrudnienia kobiet. Szacunki uwzględniające inne dostępne dane (np. liczbę miejsc w 
przedszkolu) generowały silną współliniowość. Niemniej, w analizowanym okresie zwiększyła się liczba 
miejsc w przedszkolach, co oznacza, iż był to czynnik sprzyjający większej aktywności zawodowej kobiet. 
Dane OECD o ulgach podatkowych dla rodzin (tax breakes for familes) nie obejmowały okresu 
funkcjonowania programu „500+”. Przed jego wprowadzeniem utrzymywały się na stabilnym poziomie 
0,3-0,4% PKB.  
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wykształcenia jest udział kobiet pracujących z wyższym wykształceniem w danej grupie 

wiekowej.  

 

6.3. Wyniki analizy 

 

Oceny parametrów modelu 4 uzyskano za pomocą MNK wykorzystując dane kwartalne. Analiza 

obejmuje okres 2001-2019 oraz kobiety w wieku: 15-24, 25-39, 40-49 lat, które są 

potencjalnymi beneficjentkami polityki rodzinnej i „500+”. Uwzględniono również podział na 

pracowników ogółem, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ 

świadczenia pieniężne mogą zmieniać strukturę zatrudnienia ze względu na wymiar czasu 

pracy9.  

Tabele 4-6 zawierają oszacowane oceny parametrów. Wyniki należy interpretować 

ostrożnie ze względu na współliniowość w przypadku pełnego zestawu zmiennych w grupie 25-

39 i 40-49 lat. Niemniej, na podstawie estymacji zawierających różne zestawy zmiennych 

stwierdzono, że znaczenie poszczególnych determinant zależy od wieku kobiet. Największa 

elastyczność  EPR względem wzrostu gospodarczego cechuje grupę wiekową 15-24 lata, niższe 

elastyczności są w przypadku grup 25-39 i 40-49 lat. Wynik ten jest zbieżny z wcześniejszymi 

badaniami (Hutengs, Stadtmann 2014; Zanin 2014) wskazującymi, że w Polsce najbardziej 

wrażliwe na wahania koniunktury jest zatrudnienie młodych kobiet. W przypadku grupy 15-24 

lata ważne znaczenie ma także wymiar czasu pracy. Kobiety zatrudnione na pełen etat cechuje 

większa wrażliwość na wahania koniunktury niż pracowników ogółem.  

Co jest ważne, stwierdzono, że EPR grupy 25-39 lat zależy od wysokości świadczeń 

pieniężnych na rzecz rodziny i dzieci; wzrost świadczeń prowadzi do spadku EPR. W 

pozostałych grupach wiekowych zależność jest statystycznie nieistotna. Wynik ten jest zbieżny z 

wcześniejszymi badaniami (zob. przegląd literatury) i ustaleniami niniejszej pracy. 

Przeprowadzone, lecz niezaprezentowane w tekście szacunki wskazują, że EPR kobiet 

pracujących na część etatu nie zależał od wysokości świadczeń pieniężnych. Podczas gdy inne 

badania (np. Tamm 2009; Hener 2016) wskazują, że wzrost świadczeń pieniężnych prowadzi do 

wzrostu zatrudnienia kobiet pracujących na część etatu. Wyjaśnieniem tej różnicy może być fakt, 

że w czasie realizacji programu „500+” były relatywnie niewielkie zmiany w zatrudnieniu na 

część etatu (zob. rysunek 4). 

Estymacje wskazują także na znaczenie innych czynników. Stwierdzono pozytywną 

zależność między długością płatnego urlopu dla matek po urodzeniu dziecka a EPR, głównie 

wśród młodszych kobiet. Uzyskane wyniki wskazują również na negatywną zależność między 

dzietnością a wskaźnikiem zatrudnienia w grupie 25-39 lat. Wynik ten wspierają wcześniejsze 

badania (Bardasi, Monfardini, 2009), z których wynika, iż posiadanie małych dzieci 

niekorzystnie wpływa na aktywność zawodową Polek.  Wzrost liczebności kobiet z wyższym 

wykształceniem prowadził do spadku EPR w grupie 25-39 lat i do jego wzrostu w grupie 40-49 

lat. Pierwszy przypadek może oznaczać, jak wskazują wcześniejsze badania (Myck 2016; Magda 

et al. 2018; Krajewski, Zalega 2020), iż program „500+” dezaktywizował głównie kobiety słabiej 

wykształcone. Z kolei przypadek grupy 40-49 pokazuje, iż w Polsce zachodzą podobne procesy 

jak w krajach uprzemysłowionych, w których w ostatnich dekadach głównymi determinantami 

aktywności ekonomicznej był wzrost liczebności osób z wyższym wykształceniem i zmiany 

demograficzne (Gros 2019; Fernández i Turégano 2018).  
                                                           
9 Przeprowadzono estymację dla kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, lecz wyników 
nie zaprezentowano tekście, ponieważ prawie wszystkie oceny parametrów są statystycznie nieistotne a 
współczynniki determinacji niskie.   
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Tabela 4. Wyniki regresji dla zmiany wskaźnika zatrudnienia ( EPR), wiek 15‐24 (2001-2019) 

  Total Full-time 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

const -0,048** -0,022 -0,236** -0,282** -0,295** -0,300* -0,075*** -0,057 -0,324*** -0,383*** -0,376*** -0,355** 

 
(0,023) (0,032) (0,095) (0,127) (0,132) (0,156) (0,027) (0,036) (0,094) (0,122) (0,137) (0,176) 

GDP growth rate (t-1) 0,016*** 0,014** 0,017*** 0,018*** 0,018*** 0,018*** 0,024*** 0,022*** 0,026*** 0,027*** 0,027*** 0,028*** 

 
(0,005) (0,006) (0,005) (0,005) (0,004) (0,004) (0,006) (0,007) (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 

Family or child allowance 
 

0,023 0,010 0,009 0,010 0,010   0,016 0,000 -0,001 -0,002 -0,003 

  
(0,016) (0,016) (0,016) (0,017) (0,017)   (0,020) (0,018) (0,017) (0,018) (0,019) 

Paid parental  leave to mothers 
  

0,049** 0,060** 0,058* 0,058*   
 

0,061*** 0,075*** 0,076** 0,076** 

   
(0,020) (0,028) (0,030) (0,030)   

 
(0,021) (0,028) (0,032) (0,032) 

Fertility rate 
   

0,069 0,081 0,081   
  

0,088 0,081 0,082 

    
(0,086) (0,088) (0,088)   

  
(0,100) (0,097) (0,096) 

Female education 
    

0,008 0,010   
   

-0,004 -0,014 

     
(0,036) (0,049)   

   
(0,049) (0,072) 

Population growth rate 
     

0,037   
    

-0,166 

 
          (0,484)           (0,613) 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

RMSE 0,0605 0,0588 0,0541 0,0538 0,0538 0,0538 0,0679 0,0671 0,0606 0,0602 0,0602 0,0602 

F-Test p-value 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

R2 0,186 0,230 0,349 0,355 0,355 0,355 0,279 0,295 0,426 0,432 0,432 0,433 

Uwaga: w nawiasach błąd standardowy Neweya-Westa; istotność statystyczna: *** p <0,01; ** p<0,05, * p <0,1.   
Źródło: Obliczenia własne na podstawie BAEL, GUS i Eurostat.  
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Tabela 5. Wyniki regresji dla zmiany wskaźnika zatrudnienia ( EPR), wiek 25-39 (2001-2019) 

  Total Full-time 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

const -0,015*** -0,026*** -0,026 -0,036** -0,011 -0,020 0,012 -0,020*** -0,032*** -0,039** -0,049*** 0,004 -0,028 0,034 

 
(0,005) (0,007) (0,020) (0,017) (0,028) (0,041) (0,032) (0,007) (0,009) (0,018) (0,017) (0,026) (0,040) (0,033) 

GDP growth rate (t-1) 0,006*** 0,007*** 0,007*** 0,008*** 0,008*** 0,008*** 0,008*** 0,008*** 0,008*** 0,009*** 0,010*** 0,011*** 0,011*** 0,010*** 

 
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) 

Family or child allowance 
 

-0,009** -0,009** -0,009** -0,011*** -0,010* -0,012**   -0,010** -0,010** -0,010** -0,014*** -0,010* -0,015*** 

  
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,006) (0,005)   (0,005) (0,005) (0,004) (0,004) (0,006) (0,006) 

Paid parental  leave to mothers 
  

0,000 0,008 0,012 0,015 
 

  
 

0,002 0,010* 0,020*** 0,030* 
 

   
(0,004) (0,005) (0,008) (0,014) 

 
  

 
(0,005) (0,005) (0,006) (0,015) 

 
Fertility rate 

   
-0,047** -0,028 -0,030 -0,026   

  
-0,052** -0,011 -0,015 -0,009 

    
(0,018) (0,019) (0,020) (0,019)   

  
(0,022) (0,019) (0,020) (0,020) 

Female education 
    

-0,015 -0,015 -0,008   
   

-0,032* -0,033*** -0,018* 

     
(0,014) (0,014) (0,011)   

   
(0,011) (0,012) (0,010) 

Population growth rate 
     

0,111 -0,344   
    

0,426 -0,473* 

      
(0,486) (0,256)   

    
(0,563) 0,267 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

RMSE 0,0173 0,0163 0,0163 0,0157 0,0156 0,0156 0,0157 0,0195 0,0185 0,0185 0,0179 0,0174 0,0174 0,0179 

F-Test p-value 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

R2 0,275 0,357 0,357 0,402 0,411 0,411 0,399 0,323 0,392 0,393 0,433 0,461 0,466 0,433 

Uwaga: w nawiasach błąd standardowy Neweya-Westa; istotność statystyczna: *** p <0,01; ** p<0,05, * p <0,1; w kolumnie 7 i 14 są szacunki po usunięciu zmiennej 
o największej wartości VIF.   
Źródło: Obliczenia własne na podstawie BAEL, GUS i Eurostat.  
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Tabela 6. Wyniki regresji dla zmiany wskaźnika zatrudnienia ( EPR), wiek 40-49 (2001-2019).  

  Total Full-time 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

const -0,015*** -0,017** -0,023 0,017 -0,092 -0,133 -0,112** -0,015** -0,017** -0,022 0,048 -0,131 -0,185 -0,145** 

 
(0,005) (0,007) (0,017) (0,103) (0,123) (0,113) (0,055) (0,006) (0,008) (0,021) (0,107) (0,134) (0,124) (0,060) 

GDP growth rate (t-1) 0,006*** 0,007*** 0,007*** 0,006*** 0,006*** 0,005*** 0,005*** 0,006*** 0,007*** 0,007*** 0,006*** 0,005*** 0,004*** 0,004*** 

 
(0,001) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) 

Family or child allowance 
 

-0,001 -0,002 -0,002 -0,002 0,002 0,002   -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 0,003 0,003 

  
(0,003) (0,003) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004)   (0,004) (0,003) (0,004) (0,004) (0,003) (0,004) 

Paid parental  leave to mothers 
  

0,001 -0,003 -0,006 0,008 0,007   
 

0,001 -0,006 -0,011 0,007 0,006 

   
(0,004) (0,011) (0,011) (0,013) (0,012)   

 
(0,004) (0,011) (0,011) (0,013) (0,012) 

Fertility rate 
   

0,009 -0,011 -0,005 
 

  
  

0,016 -0,018 -0,009   

    
(0,024) (0,025) (0,023) 

 
  

  
(0,025) (0,028) (0,024)   

Female education 
    

0,022 0,023 0,021   
   

0,036** 0,038** 0,033** 

     
(0,018) (0,018) (0,016)   

   
(0,016) (0,016) (0,014) 

Population growth rate 
     

-0,491 -0,498   
    

-0,659** -0,672** 

      
(0,311) (0,310)   

    
(0,327) (0,330) 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

RMSE 0,0143 0,0142 0,0142 0,0142 0,0140 0,0135 0,0135 0,0163 0,0163 0,0163 0,0162 0,0158 0,0150 0,0150 

F-test p-value 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 

R2 0,390 0,392 0,393 0,397 0,411 0,450 0,449 0,332 0,335 0,335 0,343 0,375 0,433 0,432 

Uwaga: w nawiasach błąd standardowy Neweya-Westa; istotność statystyczna: *** p <0,01; ** p<0,05, * p <0,1; w kolumnie 7 i 14 są szacunki po usunięciu zmiennej 
o największej wartości VIF.   
Źródło: Obliczenia własne na podstawie BAEL, GUS i Eurostat.  
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7. PODSUMOWANIE 

 

Celem niniejszej pracy było zbadanie znaczenia świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach 

programu „Rodzina 500+” dla zatrudnienia kobiet w Polsce. Analiza shift-share i dekompozycja 

wskaźnika zatrudnienia (EPR) wskazują, że program oddziaływał negatywnie acz w niewielkim 

stopniu na zagregowany EPR oraz czas pracy kobiet. Program „500+” przyczynił się do stagnacji 

EPR w grupie 25-39. Jej oddziaływanie na zagregowany EPR było niwelowane przez wzrost 

aktywności zawodowej w innych grupach wiekowych oraz przez zmiany w strukturze 

demograficznej. Towarzyszyło temu dostosowanie czasu pracy. W czasie funkcjonowania 

programu zwiększyła się o 47 tys. liczba kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy 

ze względu na opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.  

Znaczniejsze zmiany nastąpiły w podaży pracy. Wśród kobiet w wieku 25-39 lata spadł 

współczynnik aktywność zawodowej, między 2015 a 2019 rokiem w grupie 25-29, 30-34 i 35-39 

lat odpowiednio o 3,6, 2,6 i 3,1 punktu procentowego. Jednocześnie zwiększyła się liczba kobiet 

biernych zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne. W grupie 25-44 lata był to wzrost o 141 

tys. Świadczy to o dezaktywizującym charakterze programu „500+”. Wniosek ten wspiera 

regresja liniowa dowodząca, że w grupie 25-39 lat wzrost świadczeń pieniężnych zmniejszał 

EPR. Analiza prowadzi do wniosku, że stosowanie na szeroką skalę świadczeń pieniężnych na 

rzecz rodziny i dzieci pogłębia problemy wynikające z procesów demograficznych, ze starzenia 

się społeczeństwa i związanego z tym spadku podaży siły roboczej.  

Niniejsza praca stosuje makro-perspektywę. Niemniej, dalsza analiza następstw 

programu „500+” wymaga bardziej zdezagregowanego podejścia i danych. Są one na przykład 

potrzebne do zbadania, jakie są motywy kobiet zatrudniających się na część etatu albo czy 

„500+” przyczyniło się do powstania grupy gospodarstw domowych utrzymujących się z 

dochodów spoza pracy. Ciekawa jest również kwestia, w jakim stopniu wzrost biernych 

zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne wynika ze zmian w bezrobociu, a w jakim z liczby 

pracujących.  
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ANEKS 

 

Figure 1A. Changes in the population (15-64) structure by age (in percentage points, 2015- 2019) 

 
Source: Authors’ calculations using Eurostat data.  

 

 

Figure 2A. Employment to population ratio by age (in %, 2010, 2015, 2019) 

 
Source: Authors’ calculations using Eurostat data.  

 

 

Figure 3A. Live births and Total Fertility Rate in Poland (2000-2019) 

 

 
 

Source: Statistics Poland data – Annual Macroeconomics Indicators.  
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Table 1A. Employment to population ratio by age and educational attainment level (in %, 2015, 2019) 

Age (in years) 15-64 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

 
2015 

Total 56,6 21,3 69,8 72,9 76,2 77,5 76,5 70,7 52,4 18,1 

Less than primary, primary and lower secondary education  2,4 1,1 1,3 1,4 2,2 3,2 4,2 4,1 3,9 1,7 

Upper secondary and post-secondary 30,3 14,9 24,6 27,0 34,8 43,6 48,3 46,7 36,0 11,1 

Tertiary education 23,8 5,3 43,9 44,5 39,3 30,8 24,0 19,9 12,5 5,2 

  2019 

Total 61,1 27,8 69,9 73,2 75,4 81,5 81,4 76,3 62,0 19,9 

Less than primary, primary and lower secondary education  2,0 1,5 1,0 1,1 1,3 2,3 3,6 4,3 3,2 1,0 

Upper secondary and post-secondary 30,6 20,5 26,0 24,4 27,6 39,1 47,4 47,1 40,2 12,3 

Tertiary education 28,4 5,7 42,9 47,7 46,5 40,1 30,4 24,9 18,7 6,6 

 
Change 2015-2019 (in percentage points) 

Total 4,5 6,5 0,1 0,3 -0,8 4,0 4,9 5,7 9,7 1,8 

Less than primary, primary and lower secondary education  -0,4 0,4 -0,3 -0,3 -0,9 -0,9 -0,7 0,2 -0,7 -0,8 

Upper secondary and post-secondary 0,3 5,6 1,5 -2,6 -7,2 -4,5 -0,9 0,3 4,2 1,2 

Tertiary education 4,6 0,5 -1,1 3,2 7,2 9,4 6,4 5,1 6,2 1,4 

Source: Authors’ calculations using Eurostat data.  

 

Table 2A. Employment to Population Ratio. Descriptive statistics (2001-2019) 

  Total Full-time Part-time 

Age 15-24 25-39 40-49 15-24 25-39 40-49 15-24 25-39 40-49 

Mean 21,9 69,4 74,3 17,3 63,1 68,4 4,6 6,3 5,9 

Std. Deviation 2,7 4,0 4,8 2,5 4,1 4,7 0,6 0,5 0,5 

Minimum 17,7 61,1 66,3 13,4 55,5 60,7 3,6 5,0 5,2 

Maximum 28,5 74,5 83,1 23,6 68,2 76,2 6,2 7,5 7,2 

Source: Authors’ calculations using Eurostat data.  

 

Table 3A. Explanatory variable. Descriptive statistics (2001-2019) 

  
GDP growth 
rate (in %) 

Family or child 
allowance (in %) 

Paid parental  
leave to 
 mathers 

 (in weeks) 

Fertility rate 
Share female with  

tertiary education (in %) 
Population (in mln) 

 
Age  

15-24 
Age  

25-39 
Age  

40-49 
Age  

15-24 
Age  

25-39 
Age  

40-49 
Age  

15-24 
Age  

25-39 
Age  

40-49 

Mean 3,7 0,5 29,6 0,97 1,72 0,08 18,7 46,1 27,8 2,45 4,03 2,56 

St. Deviation 1,8 0,4 15,9 0,11 0,22 0,02 5,1 12,7 8,9 0,45 0,12 0,27 

Minimum 0,1 0,2 16 0,79 1,29 0,06 6,8 21,5 15,2 1,70 3,82 2,28 

Maximum 7,6 1,5 52 1,24 2,19 0,12 27,4 63,4 44,6 3,04 4,30 3,12 

Source: Authors’ calculations using data from Eurostat, OEDC Family database, Statistics Poland.  

 

 


