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WPROWADZENIE
Pandemia koronawirusa wywołała szereg zmian na różnych płaszczyznach,
a jej skutki będą odczuwane przez wiele lat. Zagrożenie epidemiczne wymusiło wprowadzenie licznych restrykcji i obostrzeń sanitarnych, co z kolei
wpłynęło na funkcjonowanie organizacji, podmiotów prywatnych, a przede
wszystkim rodzin i ich członków. Pracodawcy, którzy niejednokrotnie znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej, decydowali się na
mniej lub bardziej drastyczne zmiany w formach oraz strukturze zatrudnienia. Zaczęli wykorzystywać inne niż dotychczas możliwości, instrumenty,
które umożliwiłyby świadczenie pracy w domach. Epidemia niejako wymusiła i prawdopodobnie przyspieszyła upowszechnienie pracy zdalnej, świadczonej na odległość, poza siedzibą organizacji. Zdecydowanie częściej niż
dotychczas zaczęto łączyć pracę w systemie stacjonarnym i zdalnym. Przemiany, które dokonały się w ciągu kilkunastu miesięcy, były tak znaczące, że
niezależnie od sytuacji epidemicznej, ich skutki pozostaną widoczne przez
następne lata, a nawet dekady. Wpływ na to będą miały również zmienione
oczekiwania i przyzwyczajenia pracowników.
Nowe warunki okazały się szczególnie trudne dla rodziców, którzy z jednej
strony poprzez zmiany w organizacji swojej pracy, a z drugiej całego systemu oświaty zmuszeni zostali do godzenia obowiązków służbowych z ciągłą
opieką nad dziećmi. Zamknięcie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na naukę stacjonarną przerzuciło na rodziców, szczególnie dzieci
będących w okresie wczesnoszkolnym, szereg obowiązków związanych nie
tylko z opieką, lecz także z edukacją czy zagospodarowaniem czasu wolnego
najmłodszych. Godzenie życia prywatnego z zawodowym okazało się jeszcze
trudniejsze niż dotychczas. Władze publiczne oraz pracodawcy stanęli przed
trudnym zadaniem. Musieli – i w najbliższych latach nadal będą zmuszeni –
sprostać wyzwaniom, jakie przed nimi stanęły. Rządzący między innymi za
pomocą uregulowań prawnych oraz środków finansowych powinni wspierać
pracowników, szczególnie tych, którzy mają na wychowaniu dzieci czy też
inne osoby wymagające opieki, a pracodawcy, wykorzystując dostępne instrumenty ułatwiające godzenie życia prywatnego z zawodowym, umiejętnie
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je dostosowywać do oczekiwań i potrzeb swoich pracowników. Tylko wspólne działanie w ramach określonego celu może przynieść korzyści, które będą
widoczne na płaszczyźnie demograficznej, ekonomicznej i społecznej zarówno całego państwa, organizacji, jak i poszczególnych rodzin. Aby jednak
podejmowane inicjatywy były pomocne, konieczna jest diagnoza obecnej
sytuacji i poznanie oczekiwań aktywnych zawodowo rodziców opiekujących
się dziećmi.
W związku z powyższym celem niniejszej monografii jest przedstawienie
polskich instrumentów, które mogą ułatwiać godzenie życia zawodowego
z prywatnym w komparacji do oczekiwań pracujących rodziców.
Książka składa się z dwóch części podzielonych na dziesięć rozdziałów.
W pierwszej części opisano polskie rozwiązania w obszarze Work Life Balance (WLB). W szczególności w rozdziale pierwszym w sposób syntetyczny
przedstawiono przyczyny rozwoju WLB. W drugim omówiono wybrane
akty prawne, które odnoszą się do instrumentów wspierających pracujących
rodziców oraz regulują kwestie WLB na poziomie międzynarodowym.
W sposób szczegółowy opisano dwie dyrektywy – Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE, oraz Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
a także zmiany, jakie w polskim ustawodawstwie w związku z koniecznością
ich wdrożenia okazały się konieczne. Trzeci rozdział poświęcono urlopom,
jakie należą się rodzicom po urodzeniu dziecka, a czwarty – zasiłkom opiekuńczym dla osób zatrudnionych oraz ulgom podatkowym dla pracowników
wychowujących dzieci. W dalszych rozdziałach opisano kolejne instrumenty
WLB, między innymi ogólnokrajowe programy wspierające funkcjonowanie
rodzin (rozdział piąty), świadczenia rodzinne (rozdział szósty), a także usługi
opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci (rozdział siódmy).
Pragnąc skonfrontować współczesne rozwiązania WLB z nowymi problemami i oczekiwaniami pracujących rodziców, a także chcąc stworzyć
rekomendacje dla władz publicznych i pracodawców, konieczne było przeprowadzenie obszernych ogólnopolskich badań za pomocą metody CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing), czyli ankiety prowadzonej przy wykorzystaniu udostępnionego respondentom odpowiednio przygotowanego
zestandaryzowanego kwestionariusza. Autorki książki prowadziły badania

Wprowadzenie

w czasie trwania pandemii – na przełomie marca i kwietnia 2021 roku na
próbie 10 331 respondentów, w tym 7800 rodziców aktywnych zawodowo
i posiadających na wychowaniu dzieci – za pośrednictwem portalu Librus.
W drugiej części książki przedstawiono wyniki powyższych badań. Dokonane analizy pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na szereg szczegółowych
pytań badawczych, które wcześniej postawiono. Podstawy metodologiczne
badań oraz charakterystykę grupy badawczej opisano w rozdziale ósmym,
oczekiwania rodziców wobec władz publicznych w rozdziale dziewiątym,
a w ostatnim – dziesiątym – oczekiwania rodziców wobec szkół i placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Przedstawione wyniki analiz mogą stanowić cenne źródło informacji dla
wielu osób i podmiotów. Po pierwsze, rezultaty mogą być interesujące dla
władz publicznych, które chcąc reagować na zmiany społeczno-ekonomiczne, wywołane między innymi pandemią COVID-19, zmuszone zostały do
tworzenia nowych rozwiązań w obszarze polityk publicznych, a zwłaszcza
polityki społecznej, rodzinnej, edukacyjnej, rynku pracy czy zarządzania publicznego. Po drugie, do grona zainteresowanych podmiotów należy zaliczyć
pracodawców, kierowników, którym zależy na rozwijaniu idei Work Life
Balance w swoich organizacjach i dla których przedstawione w opracowaniu
analizy mogę być inspiracją do wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych o charakterze socjalnym.
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CZĘŚĆ I
INSTRUMENTY WORK LIFE BALANCE W POLSCE W UJĘCIU
TEORETYCZNYM
ROZDZIAŁ I
PRZYCZYNY ROZWOJU IDEI WORK LIFE BALANCE

Rozwój społeczno-gospodarczy, który od kilku już dekad obserwuje się
w Polsce i w większości krajów Europy i świata, determinuje kierunki
licznych zmian1. W efekcie pojawiają się nowe wyzwania stojące przed
władzami publicznymi. Jednym z nich jest walka z kryzysem demograficznym. Niekorzystne zmiany w strukturach ludnościowych powodują
szereg kolejnych problemów, które pojawiają się między innymi w finansach publicznych, systemach emerytalnych, systemach zdrowotnych czy
na rynku pracy. Ze wstępnych danych Spisu Powszechnego, który był
prowadzony w 2021 roku, wynika, że co piąty mieszkaniec Polski ma
ponad 60 lat. W ciągu dekady przybyło blisko 2 000 000 osób w grupie
wiekowej 60–65 i więcej. Według danych GUS obecnie w Polsce żyje
38 036 100 osób, a więc w stosunku do spisu z 2011 roku jest to spadek
o 1,2 proc.2. Aby sprostać wyzwaniom, należy prowadzić przemyślane
działania na wielu płaszczyznach, w szczególności w perspektywie długoterminowej dążyć do podnoszenia wskaźnika urodzeń.
Od czasu transformacji ustrojowej w Polsce na przemiany demograficzne, a w szczególności modyfikacje procesów strukturalnych na poziomie rodziny, wpłynęło i nadal wpływa kilka czynników o charakterze
Recover better; Economic and social challenges and opportunities, A Compilation of the United Nations
High-level Advisory Boardon Economic and Social Affairs, www.un.org, dostęp: 27.05.2022; World
Economic Situation and Prospects, United Nations, 2020, www.un.org, dostęp: 27.05.2022.
2
Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
26.04.2022 r., https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/, dostęp:
29.04.2022.
1
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ekonomicznym, społecznym, politycznym czy kulturowym. Strukturę rodziny definiować można jako „liczbę członków rodziny, układ ich pozycji
i ról społecznych, przestrzenne ich usytuowanie się, siłę więzi instytucjonalnych i psychicznych łączącą poszczególnych jej członków, świadczącą
o większej lub mniejszej spójności (kohezji) rodziny, podział czynności
oraz strukturę wewnątrzrodzinnej władzy i autorytetu, łączącą się dość
silnie z układem pozycji społecznych, a także wewnątrzrodzinny rozkład
miłości i względów”3.
Do czynników o charakterze ekonomiczno-społecznym należy zaliczyć między innymi należy modyfikacje relacji pomiędzy państwem,
przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi, przemiany na rynku
pracy, zmiany rozkładu dochodów w gospodarstwach domowych, wzrost
nierówności ekonomicznych oraz społecznych. Ponadto w przemianach
strukturalnych na poziomie rodzin ogromną rolę odegrał wzrost poziomu
wykształcenia w sensie aspiracji i możliwości, co szczególne znaczenie
miało dla kobiet, ponieważ wzrosło poczucie indywidualnej odpowiedzialności za własną pozycję ekonomiczną i społeczną kobiet oraz ich
karierę zawodową. W literaturze można odnaleźć, jak zmieniła się społeczna rola żony, która jeszcze na początku XX wieku musiała mieścić się
w bardzo sztywnych ramach. W monografiach opisane zostały zasady,
jakimi małżonka powinna kierować się podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich. Szczegółowo określano nawet zachowanie w konkretnych
sytuacjach, strój, sposób wypowiedzi czy przyjmowania wizyt4. Dopiero
po II wojnie światowej rola kobiety, żony i matki uległa przemianom, co
uwarunkowane było zmianami społeczno-gospodarczymi i walką kobiet
o równouprawnienie5. Po latach upominania się o swoje prawa, kobiety,
również w sensie prawnym i na płaszczyźnie zawodowej stały się równorzędnymi pracownikami w stosunku do mężczyzn, a w życiu osobistym
równoprawnymi partnerkami. W obszarze procesów politycznych czy
światopoglądowych zdecydowanie należy wspomnieć o rozwoju demokracji, autonomii czy pluralizmie. Zmiana ustrojowa, która dokonała się
I. Taranowicz, Rodziny młodych pracowników nauki [w:] S. Cudak, Strukturalne przeobrażenia rodziny Polskiej, „Pedagogika Rodziny”, nr 2, 3/2012, s. 73.
4
M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1979, s. 85.
5
Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [w:] T. Pilch,
I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa: 2003, s. 91.
3

I. E. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, Monografie i Opracowania,
Szkoła Główna Handlowa, nr 461/1999, s. 11–33.
7
Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej, Dom Badawczy Maison na zlecenie Warsaw Enterprise Institute, Warszawa 2015, https://wei.org.pl, dostęp:
29.04.2022; Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków
6

Przyczyny rozwoju idei work life balance

po 1989 roku, wpłynęła na rozwój procesu nazywanego „westernizacją”.
Dzięki niemu w Polsce upowszechniły się poglądy, normy i wartości dotychczas występujące w krajach Europy Zachodniej6. W sferze kulturowej natomiast to przede wszystkim zmiany w układzie ról kobiet i mężczyzn, problemy w pokonywaniu nowych barier życiowych oraz chęci
sprostania wymaganiom stawianym wobec jednostek, od których oczekuje się uczestnictwa zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.
Pełne zaangażowanie się w różne sfery życia, spowodowało narastanie
konfliktów w pełnieniu ról społecznych oraz spadku skłonności do tworzenia związków formalnych. Wzrosły koszty alternatywne małżeństwa
oraz macierzyństwa, czyli koszty utraconych możliwości i korzyści. Od
kilkunastu lat obserwuje się większą niezależność małżonków, większą
swobodę dokonywanych przez nich wyborów, a co za tym idzie rosnące
trudności łączenia ról partnera, rodzica, pracownika.
W efekcie tych wszystkich przemian pojawiają się nowe wyzwania
stojące przed władzami publicznymi i współczesną polityką społeczną,
zwłaszcza rodzinną i zatrudnienia, wymagające szeregu działań i decyzji,
które są z kolei realizowane przy wykorzystaniu określonych instrumentów. Decydenci, chcąc ograniczać kryzys demograficzny, który w dłuższej
perspektywie czasowej skutkować będzie szeregiem innych poważnych
problemów, muszą wspierać rodziny na różnych polach i płaszczyznach.
Jedną z nich jest umożliwienie łączenia życia zawodowego z prywatnym i wsparcie młodych rodzin, w szczególności matek, na rynku pracy.
Z licznych badań wynika, że jednym z ważniejszych czynników, który
wpływa na decyzje o zakładaniu i powiększaniu rodziny, są kwestie finansowo-bytowe (między innymi: wysokość zarobków, warunki mieszkaniowe i pomoc finansowa państwa dla rodzin z dziećmi), czynniki zawodowe – głównie kwestie związane z niepewną sytuacją kobiet na rynku
pracy po urodzeniu dziecka, godziny pracy oraz trudności w godzeniu
życia zawodowego z prywatnym, w tym czynniki związane z opieką
wychowawczo-zdrowotną7.
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Wykres 1.
Opinie Polek i Polaków dotyczące łączenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym

Źródło: Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021–2027. Raport końcowy z badania, marzec 2021, MRiPS, ASM – Centrum
Badań i Analiz Rynku, s. 63, https://www.gov.pl, dostęp: 29.04.2022.
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Pracownicy oczekują wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do wyzwań współczesności. Wśród rozwiązań, które mogłyby
ułatwić kobietom powrót na rynek pracy po urodzeniu dzieci, wymienić
należy: większy dostęp do państwowych żłobków i przedszkoli, zwiększenie
popularności elastycznych form zatrudnienia, głównie w zakresie pracy na
część etatu i elastycznych godzin pracy, otwarcie się pracodawców na pracę
zdalną, większą ochronę miejsc pracy rodziców korzystających z uprawnień
związanych z opieką nad dzieckiem przysługujących im na podstawie prawa
pracy8 oraz zapewnienie instytucjonalnej opieki dzieciom, w szczególności
w wieku żłobkowym i przedszkolnym, również w wydłużonym czasie, oraz
w świetlicach szkolnych.
z EFS w perspektywie finansowej 2021–2027. Raport końcowy z badania, marzec 2021, MRiPS,
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku https://www.gov.pl, dostęp: 29.04.2022; A. Zygmunt, Misja: dziecko. Kobiety i mężczyźni wobec rodzicielstwa i prokreacji, „Dyskursy Młodych Andragogów”
21/2020, s. 377–392, https://rebus.us.edu.pl, dostęp” 29.04.2022.
8
Młodzi Polacy na rynku pracy, PwC, Well.hri AbsolventConsulting, maj 2021, www.pwc.pl, dostęp:
29.04.2022; Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS
w perspektywie finansowej 2021–2027. Raport końcowy z badania, marzec 2021, MRiPS, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, s. 68, https://www.gov.pl, dostęp: 29.04.2022.

Źródło: Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021–2027. Raport końcowy z badania, marzec 2021, MRiPS, ASM – Centrum
Badań i Analiz Rynku, s. 68.

Oczekiwania te w ostatnich miesiącach uległy zmianom, na co wpływ miała
pandemia koronawirusa9 oraz kryzys uchodźczy wywołany agresją Rosji na
Ukrainę. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie pracowników wykonywaniem pracy zdalnej oraz innymi instrumentami, które wspierałyby łączenie
życia zawodowego z prywatnym. W porównaniu z badaniami z 2013 roku
widać, iż wówczas elastycznego czasu pracy oczekiwało zdecydowanie mniej
obywateli – nieco ponad 10 proc. pracowników, a wykonywania przynajmniej
części pracy w domu – niespełna 3 proc. Zmiany te są niezwykle wyraźne.

Zob. A. Alexander, A. De Smet, M. Langstaff, D. Ravid, What employees are saying about the future of
remote work, https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work, dostęp: 29.05.2022.
9
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Wykres 2.
Warunki niezbędne do powrotu Polek na rynek pracy (po urodzeniu dzieci)
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Tabela 1.
Ocena rozwiązań sprzyjających mniej konfliktowemu łączeniu obowiązków
rodzinnych z zawodowymi*
Wyszczególnienie

Dobra lokalizacja przedszkola blisko domu/pracy

53%

Wysokie zarobki

52,2%

Krótszy dzień pracy (mniej niż 8 godzin)

24,5%

Łatwy i szybki dojazd do miejsca pracy
Niskie opłaty za żłobek/przedszkole

Zakład pracy oferuje jakieś formy opieki nad dziećmi (przedszkole firmowe)
Elastyczny czas pracy

Zakład pracy pomaga w umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczej
Możliwość wykonywania przynajmniej części pracy w domu
Przerwy w pracy

*Można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi.
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Ogółem

49%

30,3%
12,6%
10,5%
6,0%
2,7%
2,5%

Źródło: Muczyński M., Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element strategii CSR w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” nr 2, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013, s. 29 [w:] Metody wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych
w polskich przedsiębiorstwach – raport końcowy Raport przygotowany dla Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Warszawa 2016, www.rodzinaipraca.gov.pl, 28.04.2022.

Podejmowane przez władze działania muszą być oparte na głębokiej diagnozie
potrzeb społecznych i właściwie zarządzane. Odpowiedzialność za ich realizację należy do władz publicznych, w tym organów władzy ustawodawczej,
a konkretyzacja i wykonywanie powierzane jest zwykle organom administracji
publicznej na poziomie rządowym i samorządowym. W sytuacji, gdy w państwach brak jest właściwego wielopoziomowego i wielosektorowego zarządzania w obszarze szeroko rozumianej polityki rodzinnej i rynku pracy, a działania
państwa na rzecz rodziny i godzenia życia rodzinnego i zawodowego stanowią
tylko zbiór różnych rozwiązań, oczywiste jest, iż odwrócenie niekorzystnych
trendów demograficznych oraz sprostanie nowym problemom staje się niemożliwe. Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje w krajach, gdzie brak
jest spójnej strategii działania, długookresowego planowania w tym obszarze
i tam, gdzie odpowiedzialność za politykę rodzinną i rynku pracy spoczywa na
licznych instytucjach, nadzorowanych przez różne organy, pomiędzy którymi

B. Balcerzak–Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
11
B. Balcerzak–Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce – wyzwania, stan, ocena, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”, nr 2/2015, s. 2–11.
10
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brak jest ujednolicenia celów i wydatków przeznaczanych na realizację określonych zadań.
W miejscu tym należy zaznaczyć, że polityka rodzinna może być rozumiana
zarówno w sposób węższy jako ogół działań ukierunkowanych bezpośrednio
na rodzinę, jak i szerszy – z uwzględnieniem innych sfer życia społecznego
oddziałujących na rodzinę w sposób pośredni10. Polityka w węższym rozumieniu (explicite) to wszelkie działania podejmowane przez państwo, których
zamiarem jest osiągnięcie określonych celów dotyczących stricte rodziny jako
całości lub poszczególnych jej członków. W szczególności może ona obejmować politykę ludnościową w tym pronatalistyczną lub antynatalistyczną,
świadczenia o charakterze socjalnym związane z opieką oraz wychowaniem
dzieci, programy i usługi wspierające rodziny, czy świadczenia dla pracujących rodziców. Polityka rodzinna rozumiana szeroko (implicite) to działania
podejmowane przez państwo w dziedzinach bezpośrednio niezwiązanych
z rodziną, ale takich, które w sposób pośredni mają wpływ na jej funkcjonowanie. Podsumowując, polityka rodzinna stanowi część polityki społecznej
państwa. „Jest to całokształt norm prawnych, działań i środków uruchamianych w celu stworzenia odpowiednich warunków dla powstawania, rozwoju
i funkcjonowania rodziny uznawanej za podstawową instytucję społeczną.
Często używane w dyskusjach publicznych określenie „polityka prorodzinna”, oceniające działania państwa na rzecz rodziny, odnosi się zazwyczaj do
konkretnych instrumentów polityki rodzinnej, którymi są różnego rodzaju
świadczenia pieniężne, rzeczowe i usługi”11.
W niniejszej monografii przyjęto szersze rozumienie polityki rodzinnej,
która obejmuje kwestie związane zarówno z tworzeniem, jak i funkcjonowaniem rodziny jako grupy społecznej oraz poszczególnych jej członków na
wszystkich etapach rozwoju, także w dziedzinach bezpośrednio niezwiązanych z rodziną, ale takich, które w sposób pośredni mają wpływ na jej funkcjonowanie. Polityka rodzinna to działania na rzecz tworzenia i funkcjonowania rodzin, za które odpowiedzialne jest państwo, ale podmioty prywatne
oraz organizacje trzeciego sektora mają niebagatelny wpływ na realizację
jej celów. Rozwiązania polityki rodzinnej muszą być legitymizowane przez
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podmioty biorące udział w procesie jej projektowania, w szczególności rodziny oraz całe społeczeństwo. Tylko wówczas będą one zgodne z oczekiwaniami obywateli i efektywne.
Rysunek 1.
Projektowanie polityki rodzinnej.
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Źródło: Opracowanie własne.

Jak zostało wcześniej wspomniane, za właściwe funkcjonowanie rodziny
odpowiadają władze publiczne, ale bez wsparcia pozostałych sektorów realizacja długofalowych celów, jakim bezspornie jest podniesienie wskaźnika
urodzeń i odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych, jest w zasadzie niemożliwa. Ogromną rolę w praktycznym stosowaniu narzędzi ułatwiających godzenie sfery osobistej i zawodowej odgrywają przedsiębiorstwa

J. H. Greenhaus, T. D. Allen, Work–family balance: a review and extension of the literature [w:]
J. C. Quick, L. E. Tetrich (red.), Handbook of occupational health psychology, Washington DC, 2011,
s. 165–183.
13
P. Michoń, Nie rozdwoję się przecież” konflikt czasu jako przeszkoda w osiąganiu równowagi pomiędzy
pracą a życiem prywatnym w Polsce [w:] R. Tomaszewska -Lipiec (red.), Relacje praca życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2014, s. 96.
12
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prywatne oraz organizacje trzeciego sektora. To bowiem pracodawcy finalnie
decydują o wdrażaniu rozwiązań ułatwiających opiekę nad dziećmi i pomagających godzić życie zawodowe z prywatnym. Oczywiście dotyczy to tylko rozwiązań, które wprost nie są ustawowo regulowane, jak w przypadku
urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich itd.
Pracodawcy, określając warunki pracy i płacy, a także oferując dodatkowe
„bonusy”, prorodzinne rozwiązania itp., w ogromnym stopniu w sposób pośredni wpływają na kształtowanie polityki rodzinnej, a w sposób bezpośredni
wspierają rozwój idei Work Life Balance. W literaturze nie ma zgodności co
do jednej definicji Work Life Balance. J. H. Greenhaus i T. D. Allen definiują równowagę pomiędzy pracą a rodziną jako ogólne podejście, w którym
następuje zgodność pomiędzy efektywnością i poczuciem satysfakcji z pracy
u jednostki i ich zgodność z życiowymi wartościami człowieka12. W niniejszej monografii przyjęto definicję traktującą Work Life Balance jako „najmniejszy z możliwych zakres niedopasowania wymagań stawianych przez
pracę i życie prywatne”13.
W poniższych rozdziałach przedstawiono wybrane akty prawne o charakterze międzynarodowym i krajowym regulujące politykę rodzinną w Polsce
i wspierające godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. Ponadto opisano obecnie funkcjonujące, ale także te, które są w fazie inicjowania, instrumenty mające na celu uzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym
i rodzinnym w Polsce.
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ROZDZIAŁ II
IDEA WORK LIFE BALANCE ORAZ POLITYKA RODZINNA W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH AKTACH PRAWNYCH

Realizacja zadań w ramach szczegółowych polityk publicznych, w tym polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej, następuje z uwzględnieniem generalnych celów, nakreślonych w licznych krajowych aktach prawnych oraz
o charakterze międzynarodowym14, czy dokumentach strategicznych funkcjonujących na różnych poziomach – od międzynarodowego do lokalnego
z zachowaniem podstawowych reguł, zasad, metod i narzędzi zarządzania
publicznego.
Polityki rodzinne w zależności od modelu, jaki ukształtował się w ostatnich dziesięcioleciach i w zależności od tradycji, potrzeb, środków finansowych, podejścia społecznego oraz oczekiwań rodzin, są prowadzone bardzo
odmiennie15. W ramach Unii Europejskiej polityka rodzinna oraz zarządzanie jej instrumentami zostały pozostawione w gestii państw członkowskich, przy równoczesnym znaczącym wsparciu ustawodawstwa unijnego16.
Kraje przynależące do Wspólnoty Europejskiej muszą zatem stosować się
do ogólnych wytycznych zawartych w dokumentach strategicznych. Regulacje wspólnotowe zostały zawarte zarówno w Strategii Lizbońskiej,
Zob. R. Andrzejczuk, Ochrona rodziny na płaszczyźnie międzynarodowej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, https://iws.gov.pl, dostęp: 14.04.2022.
15
Zob. np. Family-Friendly Policies Report, Are the world’s richest countries family friendly? Policy in
the OECD and EU, https://www.unicef-irc.org/family-friendly, dostęp: 29.05.2022; Evolving Family
Models in Spain, A New National Framework for Improved Support and Protection for Families, February 2022, https://www.oecd.org/spain/evolving-family-models-in-spain-c27e63ab-en.htm, dostęp:
29.05.2022; L. Carnicelli, O. Kanninen, H. Karhunen, T. Kosonen, T. Ravaska, Modeling Family Leave
Policies, Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2019:20, Prime
Minister’s Office, Helsinki 2020, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi, dostęp: 29.05.2022.
16
Zob. I. E. Kotowska, Uwagi o polityce łączenia pracy zawodowej i rodziny w kontekście nowej demografii Europy i zmian na rynku pracy, [w:] J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy
i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 59–78.
14
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Strategii Europa 2020, jak i w licznych dyrektywach i komunikatach.
W szczególności zapisy Strategii Europa 2020 w części dotyczącej integracji społecznej akcentowały konieczność aktywizacji na rzecz rodziny
i dzieci w takich obszarach jak edukacja oraz ochrona zdrowia. Ponadto
– w związku z dążeniem do zapewnienia stabilności i konkurencyjności
gospodarki – pojawiały się także postulaty dotyczące aktywnej polityki
rynku pracy, w tym zapewniania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym
i zawodowym oraz warunków do obecności obojga rodziców na rynku pracy. Kwestie dotyczące funkcjonowania rodziny oraz jej członków pojawiły
się także w dokumentach mających na celu wdrożenie agendy ONZ na
rzecz zrównoważonego rozwoju 203017.
Biorąc pod uwagę tematykę niniejszej monografii, niezwykle istotnym
podkreślenia jest fakt, iż w czerwcu 2019 roku państwa Unii Europejskiej
przyjęły Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów18, a państwa członkowskie otrzymały 3 lata – do 2 sierpnia 2022 roku na wdrożenie przepisów w życie. Dyrektywa ma na celu zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pracy między
innymi poprzez zapewnienie urlopów rodzicielskich ojcom, co wpłynie na
stworzenie więzi z dziećmi i pozwoli im w większym stopniu angażować się
w opiekę nad nimi po ich narodzinach.
W preambule dyrektywy znalazły się powody jej przyjęcia, a także założenia, które ma realizować. Między innymi w punkcie 6 stwierdzono, iż „polityki dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powinny
przyczyniać się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa
kobiet w rynku pracy, równego podziału obowiązków opiekuńczych między
mężczyzn i kobiety oraz zmniejszania różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. W politykach tych powinno uwzględniać się zmiany demograficzne,
w tym skutki starzenia się społeczeństwa”. W dokumencie (punkt 10), słusznie podkreślono, że „równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Zrównoważona Europa 2030, https://ec.europa.eu/poland/news/190130_sustainable_pl; Podejście
UE do zrównoważonego rozwoju, https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_pl, dostęp: 15.04.2022.
18
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca
dyrektywę Rady 2010/18/UE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN, dostęp: 15.04.2022.
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wciąż jednak jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników
pełniących obowiązki opiekuńcze, w szczególności z uwagi na coraz większą
powszechność wydłużonych godzin pracy oraz zmiennych rozkładów pracy,
co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet. Znaczącym czynnikiem
wpływającym na niedostateczną reprezentację kobiet na rynku pracy jest
trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Kobiety, które
mają dzieci, zwykle poświęcają mniej godzin na pracę zarobkową, a więcej
czasu na wypełnianie nieodpłatnych obowiązków opiekuńczych. Fakt posiadania chorego lub niesamodzielnego krewnego również ma negatywny
wpływ na zatrudnienie kobiet i powoduje, że niektóre z nich zupełnie wycofują się z rynku pracy”. Zauważono również, że „obecne unijne ramy prawne
zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia
się obowiązkami opiekuńczymi. Brak płatnego urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego w wielu państwach członkowskich przyczynia się do niewielkiego wykorzystania urlopów przez ojców. Ta nierówność między kobietami
i mężczyznami utrwala stereotypy związane z płcią oraz pogłębia różnice
pomiędzy płciami w dziedzinie pracy i opieki. Polityki równego traktowania powinny mieć na celu rozwiązanie problemu stereotypów dotyczących
zarówno męskich, jak i żeńskich zawodów i ról, a partnerów społecznych zachęca się do realizowania ich kluczowego zadania, jakim jest informowanie
pracowników i pracodawców oraz podnoszenie poziomu ich świadomości
w zakresie walki z dyskryminacją. Ponadto wykazano, że korzystanie przez
ojców z regulacji w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, takich jak urlopy lub elastyczna organizacja pracy, ma pozytywny
wpływ na ograniczenie względnej ilości nieodpłatnej pracy w rodzinie wykonywanej przez kobiety i pozostawia im więcej czasu na pracę za wynagrodzeniem” (punkt 11).
W założeniu, dzięki wdrożeniu dyrektywy, kobiety nie będą więc obarczone aż tak dużą ilością niepłatnej pracy, a zatem teoretycznie zyskają więcej czasu na płatne zatrudnienie. Rozwiązanie powyższe ma także pomóc
zmniejszyć różnicę w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Dyrektywa
ma zastosowanie do wszystkich pracowników, którzy posiadają zarówno
umowy o pracę, jak i inne stosunki pracy, w tym umowy związane z zatrudnieniem lub stosunkami pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto
regulacje obowiązują również pracowników zatrudnionych na czas określony,
osoby zatrudnione na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej lub
pozostające z taką agencją w stosunku pracy.
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Dyrektywa Work Life Balance przewiduje szereg indywidualnych praw
związanych z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym oraz elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami.
Po pierwsze, dyrektywa reguluje kwestie urlopu ojcowskiego. Zgodnie
z artykułem 4 pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze
10 dni roboczych, który przysługuje z okazji narodzin dziecka pracownika.
Prawo do tego urlopu nie może być uzależnione od wcześniejszego okresu
pracy ani stażu pracy. Urlop ojcowski przysługuje także bez względu na stan
cywilny lub rodzinny pracownika.
Dotychczas w unijnym ustawodawstwie nie było podobnych regulacji.
W komparacji do polskich przepisów regulacja ta nie wnosi w zasadzie nic
nowego, ponieważ urlop ojcowski w Polsce wprowadzono już w 2010 roku.
Od tego czasu prawo do niego jest samodzielnym oraz wyłącznym prawem
ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka. W związku z powyższym
przysługuje również wówczas, gdy matka nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a więc zgodnie z przepisami prawa nie jest pracownicą i nie może
korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Początkowo, po
wprowadzeniu tych regulacji, urlop mógł być wykorzystywany w wymiarze 1
tygodnia do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Od 2012 roku jego
wymiar wynosi 2 tygodnie. Po zmianach, które miały miejsce w 2016 roku
pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego
w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
•
•

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo;
do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia
orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez
dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż
w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Jeśli ustalony przepisami prawa termin minie, a pracownik nie wykorzysta urlopu,
uprawnienie do płatnego 2-tygodniowego wolnego od pracy przepada. Nie
jest konieczne, aby pracownik-ojciec pozostawał w związku małżeńskim
z matką dziecka. Ważne jest natomiast, że urlop ojcowski jako uprawnienie
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wynikające z Kodeksu pracy, nie ma zastosowania do osób zatrudnionych
na umowach cywilnoprawnych, a więc nie mogą z niego korzystać ojcowie
pracujący na umowie-zleceniu czy umowie o dzieło.
Nieco inaczej kwestię tę reguluje dyrektywa. Pozostawia ona państwom
członkowskim pewną swobodę w zakresie terminu, w którym taki urlop powinien zostać wykorzystany. Może być to czas przed narodzinami dziecka, po
narodzinach lub w sposób mieszany, tzn. część przed narodzinami, a część po
narodzinach dziecka. Wynagrodzenie lub świadczenie na urlopie ojcowskim
musi gwarantować dochód co najmniej odpowiadający dochodom, które
dany pracownik otrzymałby w przypadku przerwy w działalności zawodowej
z przyczyn związanych ze swoim stanem zdrowia, z zastrzeżeniem jakichkolwiek ograniczeń określonych w prawie krajowym. Dyrektywa dopuszcza,
aby państwa członkowskie mogły uzależnić prawo do wynagrodzenia lub
świadczenia od okresu wcześniejszego zatrudnienia, przy czym nie może on
przekroczyć sześciu miesięcy bezpośrednio przed przewidywaną datą narodzin dziecka (artykuł 8).
Za okres pozostawania na urlopie ojcowskim w Polsce pracownikowi
przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru. Zasiłek ten jest
niezależny od zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje matce dziecka.
W praktyce oznacza to, iż pracownik przebywający na urlopie ojcowskim
zawsze otrzyma za ten czas zasiłek, nawet wówczas, kiedy matka również
pobiera zasiłek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim. Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego
dziecko. Wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, a pracodawca jest zobowiązany
uwzględnić niniejszy dokument19.
Dyrektywa w artykule 5 zakłada również regulację dotyczącą urlopów rodzicielskich. Przewidziano w niej bowiem indywidualne prawo do czterech
miesięcy urlopu rodzicielskiego, z których dwa miesiące nie będą podlegać
przeniesieniu na drugiego rodzica. Jeśli zatem jeden z rodziców nie zdecyduje się skorzystać z tego prawa, niewykorzystany urlop przepadnie. Urlop
rodzicielski będzie można wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko
określonego wieku, maksymalnie ośmiu lat. Założono, że wiek zostanie określany przez poszczególne państwa członkowskie lub w układach zbiorowych.
Wiek ten jest określany, mając na uwadze zapewnienie, aby każde z rodziców
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mogło wykonywać swoje prawo do urlopu rodzicielskiego na równych zasadach. Ponadto w dokumencie tym na państwa członkowskie przeniesiono
kompetencję, aby to one ustaliły termin, w jakim pracownik ma wystąpić do
pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Dopuszczono
możliwość, aby państwa członkowskie mogły uzależnić wymiar urlopu od
okresu pracy lub stażu pracy, jednak ograniczenia te nie powinny przekraczać
roku. Państwa członkowskie mogą także określić okoliczności, w których
pracodawca, oczywiście po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z prawem
krajowym, układami zbiorowymi lub praktyką, może odroczyć udzielenie
urlopu rodzicielskiego w czasie z tego powodu, że korzystanie z urlopu rodzicielskiego we wskazanym okresie mogłoby poważnie zakłócić właściwe
funkcjonowanie pracodawcy. Co ważne, pracodawca w rozsądnym terminie
powinien uzasadnić na piśmie odroczenie przyznania urlopu rodzicielskiego.
W Polsce zapewniony jest cały rok urlopu rodzicielskiego, ale nie został
określony czas obowiązkowy do wykorzystania przez drugiego rodzica.
Szerzej regulacje te zostały opisane w dalszej części monografii. Przepisy
o podobnym charakterze występują natomiast w odniesieniu do wykorzystywania urlopu wychowawczego, który jest bezpłatny20 w wymiarze do 36
miesięcy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok
życia lub do 72 miesięcy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko
ukończy 18 rok życia w przypadku dziecka wymagającego osobistej opieki
pracownika, z uwagi na stan jego zdrowia potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Kodeks pracy mówi, iż rodzice, opiekunowie mogą korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie,
tj. w zależności od sytuacji przez 18 lub 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc
z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (jest to tzw. część nieprzenoszalna), a zatem jeden z rodziców albo opiekunów może skorzystać
maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Skorzystanie z urlopu wychowawczego
w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka przysługującej mu niezbywalnej części urlopu.
Udzielenie jednemu rodzicowi pełnej puli urlopu wychowawczego możliwe
jest tylko w określonych przepisami przypadkach, tj. gdy:

Wyjątek stanowi dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, który należy się osobom spełniającym kryterium dochodowe uprawniające do pobierania
zasiłków z pomocy społecznej. Jest to jeden z dodatków do zasiłku rodzinnego.
20

•

drugi rodzic dziecka nie żyje,
drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka
władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna21.

Unormowanie w kwestii urlopów rodzicielskich ma gwarantować wykonywanie prawa do urlopu rodzicielskiego skutecznie i na równych zasadach
przez obojga rodziców. Głównym celem artykułu 5 Dyrektywy jest wyeliminowanie sytuacji, w których jedynie matka korzysta z urlopu rodzicielskiego
kosztem swojego życia zawodowego.
Kolejną nowością ujętą w dyrektywie WLB jest wdrożenie urlopu opiekuńczego (artykuł 6), którego głównym celem jest zapewnienie mężczyznom
i kobietom pełniącym obowiązki opiekuńcze większe możliwości pozostania
na rynku pracy. Urlop taki ma wynosić minimum pięć dni roboczych w ciągu całego roku, ale państwa członkowskie mogą zdecydować, czy może on
być wykorzystywany w częściach, w zależności od konkretnego przypadku.
Co ważne w świetle artykułu 3 „urlop opiekuńczy to urlop dla pracowników
umożliwiający zapewnienie osobistej opieki albo wsparcia krewnemu lub
osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, wymagającym znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych
względów medycznych”. Względy te mają zostać dookreślone przez polskiego prawodawcę.
Zestawiając nowe przepisy unijne z regulacjami współcześnie obowiązującymi w Polsce, podkreślić należy, że zgodnie z artykułem 188 Kodeksu pracy
pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16
godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Niewykorzystane w danym roku dni
na opiekę nad dzieckiem nie przechodzą na kolejny okres i przepadają. Wymiar zwolnienia na opiekę nad dzieckiem jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych dzieci. Z prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem może
skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka, a zatem rodzice lub
opiekunowie muszą dokonać wyboru, które z nich będzie korzystało ze zwolnienia. Dopuszczalne jest podzielenie się tym uprawnieniem w taki sposób,
21
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że każde z rodziców wykorzysta po jednym dniu na opiekę. Nie ma zatem
wątpliwości, że dyrektywa rozszerza w tym zakresie prawo na inne osoby, takie
jak małżonek/małżonka, rodzice, partner/partnerka zamieszkująca z pracownikiem/pracownicą, oraz o trzy dni zwiększa długość możliwego urlopu. Istnieją jednak pewne obawy odnoszące się do bezpodstawnego wykorzystywania
urlopu opiekuńczego. Pracodawca nie będzie miał bowiem prawa weryfikować
prawidłowości udzielenia wolnego, ale obecnie również jej nie ma.
Wartym zaznaczenia jest fakt, iż w Polsce, podobnie jak w innych krajach
europejskich, problemy opieki nad chorym członkiem rodziny, w szczególności dzieckiem, rozwiązują świadczenia z funduszu chorobowego. Zwykle
są one rekompensowane w całości lub w części przez pracodawców oraz instytucje odpowiedzialne za wypłatę świadczeń chorobowych, opiekuńczych.
Zarówno wysokość zasiłków, jak i okres ich pobierania są zróżnicowane
i uzależnione od wieku dziecka, typu rodziny oraz innych przyczyn skutkujących niemożnością świadczenia pracy przez opiekuna, często związanych
z koniecznością opieki nad starszym członkiem rodziny.
W Polsce zasiłek taki otrzymuje ubezpieczony, który w wyniku pewnych
okoliczności musi zrezygnować z pracy, by sprawować osobistą opiekę nad
dzieckiem. W szczególności zasiłek opiekuńczy przysługuje na określoną liczbę dni w zależności od tego, czy dziecko jest zdrowe, czy chore, i ile ma lat.
•

•
•

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest to maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym. Przyznanie zasiłku jest możliwe wówczas, gdy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego dziecko uczęszcza,
a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad
dzieckiem; w przypadku porodu, choroby małżonka ubezpieczonego
lub rodzica dziecka stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub
choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie
opieki; w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica
dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu,
W przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma mniej niż 14
lat – maksymalnie 60 dni,
Gdy opieki wymaga chore dziecko mające więcej niż 14 lat, to zasiłek
trwa maksymalnie 14 dni,

Kiedy opieki wymaga chore dziecko, które jest niepełnosprawne, ma
więcej niż 14 lat i mniej niż 18 lat – zasiłek wynosi 30 dni22.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
co najczęściej równa się 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
pracownika. Co ważne, zasiłek opiekuńczy nie należy się, jeśli we wspólnym
gospodarstwie domowym w czasie choroby dziecka pozostawały osoby, które mogły sprawować opiekę nad dzieckiem. Wyjątek stanowi sprawowanie
opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. Wówczas zasiłek opiekuńczy
przysługuje nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić
opiekę nad dzieckiem.
Dyrektywa WLB nakłada także na państwa członkowskie obowiązek
zapewnienia, aby każdy pracownik miał prawo do czasu wolnego od pracy
z powodu działania siły wyższej (artykuł 7) w pilnych sprawach rodzinnych
spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Uprawnienie to przysługiwać ma
wówczas, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika w miejscu, gdzie potrzebna jest jego pomoc rodzicielska bądź opiekuńcza. Dotychczas w Polsce uregulowania takie nie istniały, a w praktyce, gdy pracownik
nagle musiał opuścić miejsce pracy, zgłaszał się z prośbą o skrócenie czasu
pracy i ewentualne „odpracowanie” nieobecności. Często także korzystał
z urlopu wypoczynkowego, w szczególności z tzw. urlopu na żądanie.
Następną nowością w unijnej dyrektywie, wprowadzoną w artykule 9, jest
„uelastycznienie organizacji pracy” pracowników mających dzieci do określonego wieku – co najmniej do 8 lat. Pomimo iż Dyrektywa powstała w 2019
roku, a więc przed wybuchem pandemii, wprowadzono w niej przepisy, które
w ostatnich miesiącach okazały się niezwykle pożądane, w szczególności
w kwestiach uelastycznienia organizacji pracy. Kwestia ta okazała się szczególnie ważna dla rodziców, którzy podczas pandemii bardzo często zmuszeni byli do realizacji obowiązków zawodowych on-line, przy równoczesnym
sprawowaniu opieki nad najmłodszymi członkami rodziny. W świetle nowych przepisów opiekunowie będą mieli prawo do występowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Elastyczna
organizacja pracy może oznaczać: pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu
pracy, zmniejszenie wymiaru czasu pracy. W każdym przypadku pracodawca
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636, ze zm., art. 32–35.
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będzie musiał uzasadnić odmowę udzielenia zgody na taką organizację pracy.
Państwa członkowskie będą mogły uzależnić przyznanie prawa do występowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy od wcześniejszego okresu
pracy lub stażu pracy, ale maksymalnie przez sześć miesięcy.
Zgodnie z założeniami dyrektywy, kraje członkowskie otrzymały termin do
2 sierpnia 2022 roku na wdrożenie zmian. W wykazie prac Rady Ministrów
na drugi kwartał 2022 roku znalazły się nowelizacje przepisów, wprowadzające
do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnego dokumentu23. Implementacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę
Rady 2010/18/UE będzie polegała na wprowadzeniu licznych zmian w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji
rodzicielskiej i opiekuńczej, jednocześnie gwarantując ochronę przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. W szczególności będzie to wprowadzenie
2 miesięcy płatnego, nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie
5 dni opieki nad członkiem rodziny czy uelastycznienie organizacji pracy.
W kwestii adaptacji przepisów unijnej dyrektywy WLB do polskich
warunków najwięcej kontrowersji wzbudzało wprowadzenie 2 miesięcy
niemożliwego do przeniesienia na innego rodzica urlopu rodzicielskiego.
Początkowo rozważano, aby regulacje te zastosować do urlopu wychowawczego. W obecnie obowiązujących przepisach, jak to zostało już wyżej
przedstawione, miesiąc urlopu wychowawczego z 36-miesięcznego okresu
jest niemożliwy do przeniesienia na drugiego rodzica. W miejscu tym warto
wspomnieć, że w dyrektywie założono, iż nieprzenoszalny urlop rodzicielski
ma być płatny, a w Polsce jest on bezpłatny. W drugim scenariuszu założono
wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego o 2 miesiące – z obowiązujących
obecnie 32 do co najmniej 40 tygodni. Ponadto rozważano zagwarantowanie
2-miesięcznej, nieprzenoszalnej na drugiego rodzica, części urlopu rodzicielskiego, ale bez wydłużania obecnego wymiaru urlopu rodzicielskiego24.
W efekcie zaproponowano wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego, a łączny wymiar
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, numer projektu
UC118,
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-orazniektorych-innych-ustaw2, dostęp: 16.04.2022.
24
Z. Rosner-Laskorzyńska, Dyrektywa „work-life balance, https://raczkowski.eu/prohr/blog/2022/
dyrektywa-%E2%80%9Ework-life-balance%E2%80%9D-pro-hr-luty.html, dostęp: 16.04.2022.
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tego urlopu dla obojga rodziców, w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie, będzie wynosił do 41 tygodni albo do 43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego. Przepisy uniezależniają prawo do
urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu
(ubezpieczeniu) w dniu porodu. Ponadto, co w dyrektywie było jednym
z najtrudniejszych do adaptacji w krajach członkowskich wymogów,
założono wprowadzenie w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego
z rodziców. W praktyce oznacza to możliwość skorzystania przez każdego
z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu. Ustalono również
wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na
poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku złożenia przez
pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie
później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres
urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy
wymiaru zasiłku. Dotychczas 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 6
tygodni urlopu rodzicielskiego było płatne 100 proc. podstawy wymiaru.
Kolejne tygodnie 26 urlopu rodzicielskiego (60 proc.). Jeśli pracownica
ubiegała się o rok urlopu, było on płatny 80 proc. podstawy wymiaru. Po
zmianie przepisów, w każdym przypadku pracownikowi-ojcu dziecka za
okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał
zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie urlopu opiekuńczego –
w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej
opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, do których zaliczono: syna,
córkę, matkę, ojca, małżonka, małżonkę, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, kiedy osoba taka wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do
wynagrodzenia za czas tego urlopu.
W kwestii zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych
sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, zdecydowano o wprowadzeniu zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
Skróceniu ma ulec okres, w którym będzie możliwe skorzystanie przez
pracownika-ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego – z obecnych
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24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Dyrektywa wiąże bowiem
to prawo z narodzinami dziecka. Analogicznemu skróceniu ulegnie zatem
również okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika, który
przysposobił dziecko w ustawowo określonym wieku.
Nowe przepisy zakładają również:
•

•
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wprowadzenie ochrony dla pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego
z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
Ochrona ta dotyczyć będzie także pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień
przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
wprowadzenie zakazu prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego,
z którego pracownica korzysta w związku z urodzeniem dziecka bez
składania wniosku, a także od dnia wystąpienia przez pracownika
z wnioskiem o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego
albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części i urlopu opiekuńczego albo jego części oraz skorzystania z takiego urlopu, a także
z powodu wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy do
dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji czasu pracy.

Dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji dotyczących elastycznej organizacji pracy ma polegać przede wszystkim na dostosowywaniu
przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb, w tym
poprzez telepracę, elastyczne rozkłady czasu pracy (w szczególności ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas pracy) czy pracę
w niepełnym wymiarze czasu. Możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do
8 lat oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie
krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, wymagającym znacznej opieki lub znacznego wsparcia
z poważnych względów medycznych. Co ważne, odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia podjętej decyzji. Przepisy te wydają się niezwykle

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186,
str. 105).
25
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istotne z punktu widzenia wyzwań, przed jakimi stanęły społeczeństwa po
wybuchu pandemii oraz wojny na Ukrainie. Zmianom uległy formy świadczenia pracy, ale także oczekiwania pracowników, zwłaszcza posiadających
na wychowaniu dzieci, i pracodawców. Wydaje się niemalże pewne, iż w najbliższych latach – w organizacjach – jeśli będzie tylko to możliwe, praca
świadczona będzie zdalnie, a pracownicy z coraz większą śmiałością występować będą o indywidualne dostosowywanie do osobistych potrzeb. Zmiany
takie mogą pozytywnie wpływać na podejmowanie decyzji o zakładaniu rodzin, a także ułatwią ich funkcjonowanie. Należy mieć nadzieję, że przepisy
skutecznie przyczynią się do zmniejszania kryzysu demograficznego.
Poza przedstawionymi powyżej modyfikacjami na uzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym wpływ będą miały niektóre
przepisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej25. Termin wdrożenia jej postanowień określono na 1 sierpnia 2022 roku. Dyrektywa ustanawia minimalne
prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który
jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez
obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo, umowy
zbiorowe lub przyjętą praktykę, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości. Głównym celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy
poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia,
zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – oraz niektórych innych
ustaw stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego kilku ważnych
modyfikacji wynikających wprost z powyższego dokumentu. Zmiany wynikają także z wdrożenia dyrektywy 2019/1158.
W szczególności w świetle nowych regulacji wydłużeniu ulegnie wiek
dziecka z 4 do 8 roku życia dziecka, do którego ukończenia pracodawca może
zlecić pracownikowi, ale tylko za jego zgodą, pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, czy zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy
oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Dodatkowo uregulowana zostanie
kwestia dotycząca urlopu wychowawczego. Założono, że korzystanie przez
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pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego z obniżonego wymiaru czasu pracy nie wpływa na wymiar tego urlopu. Ponadto doprecyzowaniu
ulegnie przepis dotyczący zasad udzielania zwolnienia od pracy, o którym
mowa w artykule 188 Kodeksu pracy. Zwolnienie w wymiarze godzinowym
stosować się będzie odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin. Wprowadzona zostanie również
możliwość składania wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej dla
pracowników wnioskujących o uprawnienia rodzicielskie, o których mowa
w dziale VIII Kodeksu pracy, a także o urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od
pracy z powodu działania siły wyższej.
W efekcie przedstawionych powyżej zmian, oczekuje się poprawy dostępu
do rozwiązań w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększenia udziału mężczyzn w wykorzystywaniu urlopów i elastycznych form organizacji pracy związanych z opieką i wychowywaniem
dzieci poprzez umożliwienie pracownikowi dostosowania jego organizacji
pracy między innymi przez wykorzystanie elastycznych rozkładów czasu
pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy do potrzeb związanych z opieką
nad dziećmi i niesamodzielnymi członkami rodziny.
Ponadto w związku z wystąpieniem Komisji Europejskiej dotyczącym
nieuzasadnionego nierównego traktowania w zakresie warunków wypowiadania umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony, planowane jest zmodyfikowanie obowiązujących regulacji o rozwiązywaniu umów
o pracę na czas określony w celu ich dostosowania do wymagań prawa UE.
Komisja Europejska wskazała na występujące w przepisach Kodeksu pracy
trzy aspekty nierówności umów na czas określony w stosunku do umów na
czas nieokreślony: brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na
czas określony, brak obowiązku konsultacji związkowej oraz brak możliwości
ubiegania się o przywrócenie do pracy. W związku z powyższym w projekcie ustawy znalazły się regulacje, które wprowadzą obowiązek uzasadnienia
wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej
oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku
zawarcia umowy o pracę na czas określony26.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – oraz niektórych innych ustaw, numer projektu
UC118,
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-orazniektorych-innych-ustaw2, dostęp: 16.04.2022.
26
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Dyrektywa 2019/1152 narzuca jeszcze inne zmiany w przepisach, głównie
z obszaru prawa pracy, które nie dotyczą wprost równowagi pomiędzy życiem
zawodowym i prywatnym, ale z pewnością będą korzystne dla pracowników.
W szczególności dotyczą one: rozszerzenia zakresu informacji o warunkach
zatrudnienia pracownika, zmian w umowach na czas próbny, zapewnienia
prawa pracownika do równoległego zatrudnienia, zapewnienia pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy prawa do wystąpienia
o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, przyznania pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia
niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy.
W Polsce istnieje wiele aktów prawnych, które regulują kwestie związane
z szeroko rozumianą polityką społeczną, w szczególności rodzinną oraz normują
stosowanie instrumentów pomagających w łączeniu życia rodzinnego, prywatnego i zawodowego. Do najważniejszych polskich aktów prawnych odnoszących
się do pojęcia rodziny należą przede wszystkim: Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.; Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9 poz.
59, ze zm.; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr
16 poz. 93, ze zm. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.; Ustawa z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228, ze
zm.; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. 2003
nr 228 poz. 2255, ze zm.; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593, ze zm.; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493, ze zm.; Ustawa z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. 2007
nr 192 poz. 1378, ze zm.; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, ze zm.
Instrumenty, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z prywatnym, są
dodatkowo regulowane przez inne akty prawne, w szczególności te, które
dotyczą ubezpieczeń społecznych i kwestii związanych z zatrudnieniem.
W miejscu tym należy przede wszystkim wymienić: Ustawę z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636; Ustawę z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998 Nr
137 poz. 887; Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974
nr 24 poz. 141, ze zm.
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ROZDZIAŁ III
URLOPY Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA JAKO INSTRUMENTY O CHARAKTERZE UBEZPIECZENIOWYM UŁATWIAJĄCE UZYSKANIE WORK LIFE BALANCE

W ostatnich latach w Polsce zauważalny jest znaczny rozwój rozwiązań
wspierających godzenie życia rodzinnego i zawodowego, w szczególności rodzin z dziećmi. Są to rozwiązania zarówno o charakterze ubezpieczeniowym
– tzn. są należne pracownikom, którzy ze stosunków pracy odprowadzają
składki na ubezpieczenia społeczne, w szczególności chorobowe – o charakterze zaopatrzeniowym – wynikają z tytułu bycia obywatelem Polski – jak
i o charakterze pomocowym – dla obywateli, którzy spełniają określone warunki, w tym między innymi nie przekraczają określonego przepisami kryterium dochodowego. Ponadto na uzyskiwanie Work Life Balance wpływają
również inne czynniki i udogodnienia, które zapewnia państwo. Wymienić
tu należy między innymi usługi opiekuńcze, wychowawcze czy edukacyjne,
z których korzystają najmłodsi obywatele. Wdrażanie konkretnych rozwiązań jest wynikiem różnorodnych przemian, a także walki z kryzysem demograficznym. Konieczność wprowadzania modyfikacji unaoczniła również
pandemia koronawirusa, której wybuch w Europie nastąpił w 2020 roku.
Zdecydowanie zyskały na znaczeniu elastyczne godziny pracy oraz możliwość wykonywania obowiązków zawodowych poza siedzibą organizacji.
W poniższych rozdziałach zaprezentowano instrumenty o różnym charakterze, które wpływają na uzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym
i prywatnym.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce wydłużeniu i licznym zmianom
uległy zasady wykorzystywania urlopów macierzyńskich, wprowadzono
urlopy rodzicielskie, ojcowskie, zmodyfikowano możliwości wykorzystywania urlopów wychowawczych, zmieniono przepisy dotyczące składek na
ubezpieczenia społeczne w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego.
Wdrożono świadczenia finansowe na dzieci, zmodyfikowano ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi oraz stworzono możliwość pobierania minimalnej
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emerytury matkom (w szczególnych przypadkach ojcom), które wychowały
minimum czworo dzieci. W styczniu 2022 roku wprowadzono dodatkowe
świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), którego wypłata nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde
kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca. Dodatkowo od kwietnia
2022 roku istnieje możliwość otrzymania dofinansowania pobytu dziecka
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Ponadto, po spełnieniu kryterium dochodowego, dostępne są różne
świadczenia z pomocy społecznej z tytułu urodzenia i wychowywania
dzieci. Od 2011 roku polepszyła się także dostępność usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, choć nadal widoczne są ogromne niedobory
w tym zakresie. Z punktu widzenia tematyki niniejszej monografii szczególnym analizom poddano jedynie instrumenty polityki rodzinnej, które
w największym stopniu wpływają na godzenie pracy zawodowej z życiem
prywatnym. W szczególności przedstawione zostaną urlopy należne rodzicom po urodzeniu dziecka, uprawnienia pracowników wychowujących
dzieci, programy wspierające funkcjonowanie rodzin, świadczenia finansowe dla rodzin oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
szkolnej.
URLOPY DLA PRACOWNIC I PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Urlopy dla pracownic i pracowników z tytułu urodzenia dziecka to instrumenty wspierające Work Life Balance, które można zaliczyć do tych o charakterze ubezpieczeniowym. Korzystanie z nich jest uprawnieniem wynikającym z opłacania składek na ubezpieczenia chorobowe. Zasiłek macierzyński należy się osobom podlegającym obowiązkowo (między innymi praca na
etat) i dobrowolnie (np. własna działalność gospodarcza, umowa zlecenia)
ubezpieczeniom chorobowym, bez tzw. okresu wyczekiwania; ubezpieczonej,
która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniom chorobowym
lub w czasie urlopu wychowawczego; z tytułu przyjęcia dziecka do 7 lub
10 lat (odroczony obowiązek szkolny) na wychowanie; pracownicy z umową
o pracę na czas określony próbny, która uległaby rozwiązaniu po 3 miesiącu
ciąży (umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu); oraz pracownicy, której
umowa na czas określony wygasła w czasie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński nie przysługuje natomiast w przypadku rodziny
zastępczej zawodowej i niespokrewnionej.

•
•
•
•
•

20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie,
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym
porodzie,
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy
jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu można obecnie wykorzystać nie więcej niż
6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Obowiązkowość urlopu polega natomiast
na tym, iż po porodzie matka musi wykorzystać 14 tygodni urlopu, a z pozostałych 6 tygodni może zrezygnować i wrócić do pracy, pod warunkiem, że
wykorzysta je pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka,
który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.
Przepisy prawa, w szczególności Kodeks pracy27, uregulują także szczególne przypadki, w których możliwe jest skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego
i urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca dziecka (potocznie nazywanym urlopem tacierzyńskim)28 lub innego członka najbliższej rodziny,
też pracownika. W szczególności należą do nich: śmierć dziecka lub matki,
porzucenie dziecka przez matkę, pobyt matki lub dziecka w szpitalu albo
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).
W przepisach prawa nie uregulowano urlopu tacierzyńskiego. Nie jest to więc pojęcie ustawowe,
a potoczne i odnosi się do niewykorzystanej przez matkę – pracownicę części urlopu macierzyńskiego,
którą może odstąpić ojcu dziecka. Wymiar tego urlopu zależy od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę.
27
28
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W Polsce w zasadzie nieprzerwanie od 2007 roku wydłużane są urlopy
macierzyńskie. Początkowo wymiar urlopu macierzyńskiego z tytułu narodzin jednego dziecka przy jednym porodzie wynosił 20 tygodni. W latach
2010–2014 wprowadzono dodatkowy urlop macierzyński, który był stopniowo wydłużany – od 2 do 6 tygodni – a w 2013 roku wprowadzono nowy
rodzaj urlopu – rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni. Obecnie długość
urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy
jednym porodzie i wynosi:
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innym zakładzie leczniczym, niezdolność matki do samodzielnej egzystencji
oraz podjęcie przez nią pracy, jeśli nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. W przypadku, gdy dziecko wymaga
opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego,
a pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym,
po wyjściu dziecka ze szpitala. W przypadku urodzenia martwego dziecka
lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodnia życia pracownica ma prawo
do urlopu macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po porodzie, nie krócej niż
przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie
8 tygodnia życia pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego
tylko przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc.
podstawy wymiaru.
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzicom przysługują 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, z czego 6 tygodni (dawny „dodatkowy urlop
macierzyński” – od 2 stycznia 2016 roku przestało funkcjonować pojęcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego) jest płatne 100 proc., a pozostałe 26 tygodni 60 proc. Obecnie, jeżeli rodzic zadeklaruje od początku skorzystanie z 52
tygodni, są one płatne w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru uzyskiwanego
wynagrodzenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli deklaracje będą składane
na kolejne okresy to przez pierwsze 26 tygodni urlop macierzyński jest płatny
w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, a następnie 60 proc. Przez pierwsze
14 tygodni, z wyjątkami, to matka zobligowana jest do wykorzystania urlopu.
Pozostałą część może wykorzystać ojciec na takich samych zasadach. Urlop
można wykorzystywać również wspólnie, ale wówczas okresy te się sumują.
Podczas przebywania na urlopie rodzicielskim, istnieje możliwość świadczenia
pracy u pracodawcy udzielającego niniejszego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W przypadku wyrażenia przez
pracownika chęci wykonywania pracy, urlopu rodzicielskiego udziela się na
pozostałą część wymiaru czasu pracy i stosuje się proporcjonalne jego wydłużanie i odpłatność.
Jak wyżej zostało już zaznaczone, planowane wejście w życie w sierpniu
2022 roku nowych przepisów implementujących Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów,
prawdopodobnie spowoduje, że przy złożeniu deklaracji o chęci skorzystania

•
•
•

w całości przez jednego z rodziców,
równocześnie przez oboje rodziców, z tym że wówczas okresy korzystania z tego urlopu się sumują,
na zmianę przez oboje rodziców, którzy podzielą między siebie wymiar
32 tygodni.

Po planowanych zmianach przepisów w 2022 roku jeden rodzic będzie mógł
nadal korzystać maksymalnie z 32 tygodni urlopu, ponieważ pozostała część
– 9 z 41 tygodni będzie zagwarantowania dla drugiego rodzica.
Przepisy prawa mówią, iż urlop może być wykorzystany jednorazowo albo
nie więcej niż w 4 częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej
albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego – i nie później, niż do zakończenia
roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop rodzicielski przysługuje także pracownikowi – rodzicowi adopcyjnemu.
Ogólnie rzecz biorąc, część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza
niż 8 tygodni. Wyjątkowo pierwsza część może mieć 6 tygodni, pozostała do
wykorzystania część urlopu może być krótsza niż 8 tygodni, a części urlopu
muszą być wielokrotnością tygodnia. Co istotne, urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być wykorzystywany w terminie nieprzypadającym
bezpośrednio po poprzedniej części urlopu albo w terminie nieprzypadającym
bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego. Warunkiem skorzystania z tej części
urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze wykorzystanie co najmniej części
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z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze zarówno
przez matkę, jak i ojca dziecka będzie wynosić przy jednym porodzie 41
tygodni, a podstawa wymiaru 81,5 proc. Ojciec zatem otrzyma indywidualne
prawo do skorzystania z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, których nie będzie
mógł przekazać matce dziecka. Za urlop ten otrzyma wynagrodzenie w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.
Warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka z niego korzysta, jest wcześniejsze
wykorzystanie urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Obecnie urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż
jednego dziecka i może być wykorzystany:
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urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Liczba części
urlopu rodzicielskiego wykorzystanego w tym trybie (jedna albo dwie części)
pomniejsza liczbę części, w jakiej można wykorzystać urlop wychowawczy.
Podczas przebywania na urlopie rodzicielskim, istnieje możliwość świadczenia pracy u pracodawcy udzielającego niniejszego urlopu w wymiarze nie
wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W przypadku wyrażenia
przez pracownika chęci wykonywania pracy, urlopu rodzicielskiego udziela
się na pozostałą część wymiaru czasu pracy i stosuje się proporcjonalne jego
wydłużanie. Maksymalny wymiar urlopu nie może jednak przekraczać:
•
•

42

64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie lub przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,
68 tygodni – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub
więcej dzieci lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż
jednego dziecka29.

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ojciec ma wyłączne prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego. Urlop ten wynosi do 2
tygodni, obecnie można go wykorzystać w ciągu 24 miesięcy po urodzeniu
dziecka. Jest on w 100 proc. płatny. Urlop ten można wykorzystać jednorazowo lub w 2 częściach, ale każda z nich musi mieć 7 dni. Nie jest jednak
konieczne, aby pracownik-ojciec pozostawał w związku małżeńskim z matką
dziecka. Ważne jest natomiast, że urlop ojcowski jako uprawnienie wynikające z Kodeksu pracy nie ma zastosowania do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, a więc nie mogą z niego korzystać ojcowie pracujący
na umowie-zleceniu, czy umowie o dzieło. Po zmianie przepisów w sierpniu
2022 roku wymiar tego urlopu nie ulegnie zmianie, ale będzie można go
wykorzystać do 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. W miejscu tym warto
przypomnieć, iż zaraz po wprowadzeniu w Polsce urlopów ojcowskich (2010
rok), również należało go wykorzystać w ciągu pierwszego roku życia dziecka, a urlop wynosił tydzień. Od 2012 roku jego wymiar wynosi 2 tygodnie.
Po zmianach, które miały miejsce w 2016 roku pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni.
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracownikowi zatrudnionemu
29

https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-rodzicielski, dostęp: 22.04.2022.

•
•
•
•

drugi rodzic dziecka nie żyje,
drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka
władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna30.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, ale po spełnieniu kryterium dochodowego można ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu
wychowawczego. Przysługuje on osobie pobierającej zasiłek rodzinny, jeśli
korzysta z urlopu wychowawczego. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje więc matce
lub ojcu, opiekunowi prawnemu (faktycznie opiekującemu się dzieckiem,
30

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, art. 186 § 9 i 10.
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co najmniej 6 miesięcy przysługuje urlop wychowawczy. Do okresu zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy pracy. Z urlopu wychowawczego
mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec, jeżeli oboje są pracownikami.
W czasie trwania urlopu wychowawczego prawa i obowiązki stron ulegają
zawieszeniu, jednak okres urlopu wychowawczego – w dniu jego zakończenia – wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
Wymiar urlopu wychowawczego to okres 36 miesięcy, które można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok
życia lub do 72 miesięcy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko
ukończy 18 rok życia, w przypadku dziecka wymagającego osobistej opieki
pracownika, z uwagi na stan jego zdrowia potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Kodeks pracy mówi, iż rodzice, opiekunowie mogą korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie,
tj. w zależności od sytuacji przez 18 lub 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc
z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (jest to tzw. część nieprzenoszalna), a zatem jeden z rodziców albo opiekunów może skorzystać
maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Skorzystanie z urlopu wychowawczego
w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka przysługującej mu niezbywalnej części urlopu.
Udzielenie jednemu rodzicowi pełnej puli urlopu wychowawczego możliwe
jest wyłącznie w określonych przepisami przypadkach, tj. gdy:
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uprawnionemu do urlopu wychowawczego) lub opiekunowi faktycznemu
dziecka (jeśli wystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka). Dodatek za
czas urlopu wychowawczego przysługuje wyłącznie wraz z zasiłkiem rodzinnym. Jeśli dana osoba nie pobiera zasiłku, nie może się o niego ubiegać. Dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego można pobierać
nie dłużej niż:
•
•
•

24 miesiące;
36 miesięcy, w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
72 miesiące, w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Co istotne, od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także później
przez cały okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, kobieta zatrudniona na etat jest chroniona przez Kodeks pracy i poza
wyjątkowymi przypadkami nie może zostać zwolniona z pracy. Kobietom
zatrudnionym na umowy cywilnoprawne lub kiedy podczas ciąży lub urlopu
macierzyńskiego kończy się umowa, przedłuża się stosunek pracy do dnia
porodu, co z kilkoma wyjątkami, umożliwia wykorzystanie urlopów z tytułu
urodzenia dziecka. Ponadto po urodzeniu dziecka kobieta powracająca do
pracy ma prawo do przerwy na karmienie dziecka piersią. Ich wymiar zależy
od liczby karmionych dzieci, a także od liczby godzin pracy w danym dniu.
Na mocy przepisów Kodeksu pracy (Art. 188. § 1), rodzice mogą korzystać
także z tzw. dni opieki nad dzieckiem – 2 dni albo 16 godzin w każdym
roku kalendarzowym dla obojga rodziców łącznie, bez podania przyczyny
nieobecności w pracy, aż do ukończenia przez dziecko 14 lat. Dni te są płatne
100 proc. podstawy wymiaru i za ten czas pracodawca wypłaca wynagrodzenie za pracę. W projekcie nowe przepisy, które implementować mają dyrektywę Work Life Balance z 2019 roku, zakładają, wprowadzenie urlopu opiekuńczego, w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia
osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka,
ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia
z poważnych względów medycznych, lecz co ważne bez zachowania prawa
do wynagrodzenia za czas tego urlopu.
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Aktualnie obowiązujące przepisy mówią także, że bez zgody pracownika
opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno
zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, ani delegować poza stałe miejsce pracy. W świetle
przepisów, które wynikają z konieczności dopasowania regulacji krajowych
do unijnych, w szczególności do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, okres ten ma ulec
wydłużeniu. W związku z powyższym do ukończenia 8 roku życia dziecka
pracodawca nie będzie mógł polecać pracownikowi (chyba że za jego zgodą)
pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, czy zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy.
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ROZDZIAŁ IV
ZASIŁKI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH ORAZ ULGI PODATKOWE
DLA PRACOWNIKÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

ZASIŁKI OPIEKUŃCZE

Przepisy prawa regulują kwestie zwolnień lekarskich dla pracowników
w przypadku choroby dziecka lub innego członka rodziny. Pracownicy – rodzice/opiekunowie, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym i opłacają
składki na ubezpieczenia chorobowe, mają prawo do zasiłku opiekuńczego
z tytułu opieki nad dzieckiem chorym. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę obowiązkowo objęci są ubezpieczeniem chorobowym.
Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą opłacać dobrowolną
składkę na ubezpieczenie chorobowe. Co bardzo istotne, okresy wyczekiwania obowiązują w przypadku ustalania uprawnień do wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, które są zależne od formy stosunku pracy,
nie są wymagane w przypadku zasiłku opiekuńczego na dziecko, potocznie
nazywanego L4 na dziecko.
W przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma mniej niż 14 lat,
pracownik zarówno matka, jak i ojciec, wspólnie mogą wykorzystać maksymalnie 60 dni, także w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Gdy opieki
wymaga chore dziecko mające więcej niż 14 lat, zasiłek trwa maksymalnie
14 dni. 30 dni w roku kalendarzowym przewidziano na opiekę nad chorym
dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18
lat, oraz dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka/rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc.
podstawy wymiaru zasiłku, co najczęściej równa się 80 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia pracownika.
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Dodatkowo w polskim ustawodawstwie istnieje regulacja umożliwiająca
skorzystanie z zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe do 8 lat. W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest to maksymalnie 60 dni
w roku kalendarzowym. Przyznanie zasiłku jest możliwe wówczas, gdy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby
niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego
opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem; w przypadku porodu lub
choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących
się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub
rodzicowi sprawowanie opieki; w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu.
Przez zamknięcie placówki rozumie się zamknięcie całej placówki, a także
zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Zamknięcie placówki jest
nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.
W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce tzw. specustawą – specjalną ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań w walce z epidemią
koronawirusa31 – oraz licznymi rozporządzeniami32 w kolejnych tygodniach
i miesiącach wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki
nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka,
klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekowali się
dzieckiem poniżej 8 roku życia i byli objęci ubezpieczeniem chorobowym
(np. byli pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą). Ponadto przysługiwał rodzicom dzieci w wieku:
•
•

do 16 lat, które miały orzeczenie o niepełnosprawności;
do 18 lat, które miały orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.
32
Np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, Dz.U. 2021 poz.
2331; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu
pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, Dz.U. 2022 poz. 230.
31

do 24 lat, które miały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepis dotyczył także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności
zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu
COVID-19 placówki, do której uczęszczała dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia,
warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania
opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługiwał również
w przypadku, gdy placówka była otwarta, ale nie mogła zapewnić opieki,
np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych. Zasiłek taki nie
przysługiwał, jeśli drugi z rodziców mógł zapewnić dziecku opiekę (np. był
bezrobotny, korzystał z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Nie przysługiwał również, gdy szkoła zapewniała opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzystał. Co bardzo ważne, zasiłek ten nie był wliczony
do głównego limitu 60 dni i był płatny w wysokości 80 proc. podstawy
wymiaru.
ULGI PODATKOWE DLA PRACOWNIKÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

W Polsce pracownicy mający dzieci, składając roczne zeznanie podatkowe,
mogą także skorzystać z ulgi na dzieci, o którą można pomniejszyć kwotę
należnego podatku dochodowego za dany rok. Z ulgi tej mogą skorzystać
podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli
rozliczający się z dochodów na formularzach PIT-36 i PIT-37. Podatnicy
rozliczający się według zasad podatku liniowego (zeznanie roczne PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zeznanie roczne
PIT-28) oraz karty podatkowej nie mogą z tej ulgi skorzystać. Ulga na
dzieci zależna jest od liczby dzieci uprawniających do skorzystania z niej
oraz od wielkości uzyskiwanych dochodów. W świetle współcześnie obowiązujących przepisów w przypadku, gdy podatnik ma jedno dziecko,
które uprawnia go do skorzystania z ulgi, kluczowa jest kwota dochodów,
jakie uzyskiwane były w danym roku podatkowym. W sytuacji, gdy ulga
przysługuje na co najmniej dwójkę dzieci, nie ma już ograniczenia, że ulga
na pierwsze dziecko przysługuje tylko wtedy, gdy rodzice nie przekroczyli
w danym roku określonego dochodu. Ograniczenie to obowiązuje zatem

Zasiłki opiekuńcze dla osób zatrudnionych oraz ulgi podatkowe dla pracowników...

•
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tylko wtedy, gdy podatnik ma jedno dziecko uprawniające go do skorzystania z ulgi. Z ulgi niniejszej mogą skorzystać rodzice dzieci małoletnich,
poniżej 18.roku życia, oraz dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie
z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub
rentę socjalną; lub rodzice dzieci uczących się w szkołach do ukończenia
przez nich 25 roku życia33.
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https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulgi-podatkowe-w-zeznaniu-rocznym-ulga-na-dzieci, dostęp:
24.04.2022.
33

ROZDZIAŁ V
OGÓLNOKRAJOWE PROGRAMY WSPIERAJĄCE
FUNKCJONOWANIE RODZIN I UŁATWIAJĄCE UZYSKANIE
WORK LIFE BALANCE

Jednym z narzędzi, które może w znacznym stopniu pomagać w godzeniu
życia zawodowego z prywatnym, jest wsparcie finansowe, o czym świadczą liczne badania, również te, które znajdują się w niniejszej monografii.
W Polsce od kilku lat wprowadza się programy, dzięki którym do rodzin
z dziećmi trafia pomoc finansowa. W szczególności należy wymienić tu
program Rodzina 500+, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i do
lipca 2019 roku opierał się na wypłacie 500 zł. dla drugiego i kolejnego
dziecka w rodzinie, bez spełnienia kryterium dochodowego. Od lipca 2019
roku wsparciem objęto wszystkie dzieci do 18 roku życia. W szczególności
świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko
z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu; opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli dziecko z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu;
opiekunowi prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie nie przysługuje natomiast, jeśli dziecko pozostaje w związku
małżeńskim; zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie lub w pieczy zastępczej; pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny
przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Podkreślić należy, że
świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. W 2022 roku obsługę
przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia
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wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Zmienił się także okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku34.
Kolejnym program – „Dobry Start” to świadczenie, które po raz pierwszy
zostało wypłacone w 2018 roku w wysokości 300 zł. Jest to jednorazowe
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, wypłacane
bez względu na dochód w rodzinie. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do
ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje natomiast
na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program ten
nie obejmuje również studentów. Świadczenie „Dobry Start” może otrzymać
matka lub ojciec dziecka; opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie się nim opiekuje i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję; opiekun
prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem; osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu
rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty. Co
ważne, świadczenie „Dobry Start” przysługuje również na dzieci w pieczy
zastępczej oraz osobom usamodzielnionym opuszczającym pieczę zastępczą.
W tym przypadku wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć rodzina
zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub osoba ucząca się, będąca osobą usamodzielnioną. Począwszy od
roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych, a wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną35.
Od stycznia 2022 roku wprowadzono nowe wsparcie dla rodzin z dziećmi
– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)36. Jest to świadczenie wypłacane
w wysokości 500 zł co miesiąc przez dwa lata lub tysiąc złotych przez rok na
drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. Otrzymanie świadczenia nie jest uwarunkowane spełnieniem
Rodzina 500 +, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus, dostęp: 07.05.2022 r.
Najważniejsze informacje o rządowym programie „Dobry start”, https://www.gov.pl/web/rodzina/
wyjasniamy-krok-po-kroku-dobry-start, dostęp: 07.05.2022.
36
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, Dz.U. 2021 poz. 2270.
34
35

•
•
•

w wieku do 18 roku życia,
w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole
lub szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych nie tylko przez instytucje publiczne, lecz także firmy prywatne.
Z KDR można skorzystać u podmiotów z branży spożywczej, bankowej,
Rodzinny kapitał opiekuńczy, https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250, dostęp:
24.04.2022.
38
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz. U. 2014 poz. 1863, ze zm.
37

Ogólnokrajowe programy wspierające funkcjonowanie rodzin...

kryterium dochodowego. Matka albo ojciec mogą składać wnioski w miesiącu, w którym dziecko skończy dziewięć miesięcy, a najpóźniej, w miesiącu, w którym skończy 13 miesiąc życia. Pierwszym dzieckiem w rodzinie
jest dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica, z którym
rodzic wychowuje wspólne dziecko, dziecko, przyjęte na wychowanie, jeśli
wystąpiono do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania
w sprawie jego przysposobienia. Obecnie wnioski można składać wyłącznie
w postaci elektronicznej37.
Ponadto w Polsce istnieje program wspierający rodziny wielodzietne, posiadające przynajmniej troje dzieci. Jest to system zniżek, z którego mogą
korzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny38. Program KDR wszedł w życie
16 czerwca 2014 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27
maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych, a od 1 stycznia 2015 roku jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta
jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Od 1 stycznia 2019
roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do Karty Dużej
Rodziny przysługuje dzieciom:
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paliwowej, a także rekreacyjnej39. Warto zaznaczyć, że oprócz programów
ogólnokrajowych samorządy lokalne – rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województwa – mogą uchwalać własne, samorządowe programy, również
wspierające i ułatwiające łączenie życia rodzinnego z zawodowym dla określonych społeczności.
Analizując ogólnokrajowe programy, które w większy czy też mniejszy
sposób wpływają na utrzymywanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, warto także wspomnieć o programie Mama 4+, który
wdrożono w 2019 roku40. Jest to świadczenie skierowane przede wszystkim
do matek, które wychowały minimum czworo dzieci i z różnych powodów
zrezygnowały lub nie podjęły pracy zarobkowej, tym samym pozbawiając się
świadczeń emerytalnych. W przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia
dzieci przez matkę albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci
przez matkę program jest także skierowany do ojców, którzy wychowali co
najmniej czworo dzieci i nie mają niezbędnych środków do życia, po osiągnięciu wieku emerytalnego (dla kobiet od 60 lat, dla mężczyzn od 65 lat).
Co ważne, uzyskanie prawa do świadczenia finansowanego z budżetu państwa w wysokości minimalnej emerytury nie jest związane z koniecznością
wcześniejszej opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie takie
jest również należne osobom, które pobierają już świadczenie emerytalne niższe od minimalnego, a wychowały czworo dzieci. W przypadku powyższym
świadczenie rodzicielskie będzie jedynie uzupełniać pobierane świadczenie
do kwoty najniższej emerytury. Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd
pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego
zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie
kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej41.

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne, dostęp: 25.04.2022.
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, Dz.U. 2019 poz.
303.
41
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4+, https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace-mama-4-/2418404, dostęp: 30.04.2022.
39
40

ROZDZIAŁ VI
ŚWIADCZENIA RODZINNE JAKO INSTRUMENTY ZAOPATRZENIOWE
WSPIERAJĄCE WORK LIFE BALANCE

Jak już wspomniano powyżej, pomoc finansowa jest niezwykle pożądana
wśród osób mających na wychowaniu dzieci. Jest to jeden z ważniejszych
instrumentów, który pomaga i ułatwia łączenie pracy zawodowej z życiem
osobistym. W związku z powyższym niebagatelną rolę w funkcjonowaniu
rodzin odgrywają również świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Ich
otrzymanie nie jest determinowane koniecznością opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, a więc rodzice – niezależnie od tego, czy posiadają
stosunek pracy, czy też nie – mogą ubiegać się o różnego rodzaju zasiłki, wypłacane głównie ze środków przeznaczanych na pomoc społeczną. Niejednokrotnie warunkiem otrzymania takich świadczeń jest spełnienie określonego
w danym czasie kryterium dochodowego. Kwoty kryteriów dochodowych
uprawniających do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu, a także
wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia
pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników
badań progu wsparcia dochodowego rodzin.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, świadczeniami takimi są w szczególności42:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie artykułu 22a;
3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie artykułu 22b;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003 Nr 228poz. 2255,
ze zm.
42
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5) świadczenie rodzicielskie.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego to świadczenia, które
mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu
dziecka; osobie pełnoletniej, uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustalonym brakiem alimentów, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. W szczególności zasiłek ten przysługuje rodzicom do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli
kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Istnieją także
przepisy określające, komu zasiłek taki nie przysługuje. Między innymi nie
należy się on, kiedy dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w pieczy zastępczej; osoba ucząca się została umieszczona
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; pełnoletnie dziecko lub
osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że spełnia określone
przepisami warunki dodatkowe. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego
i dodatków uzależnione jest między innymi od spełnienia kryterium dochodowego, a od 1 stycznia 2016 roku w wyliczaniu prawa do świadczenia obowiązuje nowy mechanizm, tzw. złotówka za złotówkę, który polega na obniżeniu
wysokości otrzymywanych świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium
dochodowego. Aby zasada złotówka za złotówkę mogła zostać zastosowana
przez organ, kwota przekroczenia nie może być wyższa niż suma otrzymywanych świadczeń.
Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się o dodatki do
zasiłku rodzinnego. Tylko osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego mają
prawo do dodatków.
Jednym z dodatków jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje
on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi
faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku
życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka

•
•
•

24 miesięcy kalendarzowych,
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli rodziców równocześnie korzystają z urlopu wychowawczego, przysługuje jeden dodatek. Dodatek ten nie przysługuje osobie, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała
w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; podjęła lub kontynuuje
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie
osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową
opiekę, z której korzysta więcej niż 5 dni w tygodniu; w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego; korzysta ze świadczenia
rodzicielskiego.
Kolejnym świadczeniem jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz
dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje;
ojciec dziecka jest nieznany oraz gdy powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Ponadto dodatek
ten przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli jej rodzice nie żyją.
Dodatkowo na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku można ubiegać się o dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
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lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek
przysługuje na każde dziecko. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem
wystawionym przez położną.
Dodatkowo osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się
o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego. Dodatek taki przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego,
jednak nie dłużej niż przez okres:
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Ponadto, osoby spełniające kryteria mogą otrzymać dodatek z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, który wypłacany jest
na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności; lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kolejnym świadczeniem jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Jest to dodatek jednorazowy i przysługuje na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
Ostatnim dodatkiem do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Jest on wypłacany na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła lub na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła. Wartym podkreślenia jest
fakt, iż rada gminy w drodze uchwały może podnosić kwoty dodatków do
zasiłku rodzinnego, ale ich wypłata następować będzie ze środków własnych
gminy43.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”,
to kolejne świadczenie rodzinne. Nie należy go mylić z dodatkiem z tytułu
urodzenia dziecka należnym pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego obowiązującego do zasiłku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje bowiem matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę obecnie nie przekracza 1922,00 zł.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, a wniosek o jej wypłatę składa
się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednym ze świadczeń opiekuńczych jest zasiłek pielęgnacyjny, który przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji. Ta forma pomocy przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia,
jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
43

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. 2003 Nr 228poz. 2255, ze zm.
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osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; oraz osobie, która
ukończyła 75 lat.
Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku i przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego.
Ostatnim ze świadczeń o charakterze opiekuńczym jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Przysługuje ono matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie
będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje, jeżeli nie podejmują lub rezygnują
oni z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami jak w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przyznanie
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia
kryterium dochodowego.
Z punktu widzenia funkcjonowania rodzin i łączenia życia zawodowego
z prywatnym pomocne jest również świadczenie, które zostało wprowadzone
od stycznia 2016 roku jako rodzicielskie. Jest to świadczenie, które przysługuje co miesiąc między innymi bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz
osobom zatrudnionym na umowę o dzieło przez rok w przypadku narodzin
jednego dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków nawet przez 71 tygodni w wysokości 1000 zł, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dzieci
pierwszego roku życia. W założeniu świadczenie miało być realnym wsparciem dla tych grup, które wcześniej nie mogły liczyć na żadne dofinansowanie
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prawnych na otrzymanie świadczenia rodzicielskiego mogą liczyć:
•
•
•

•
•
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matka dziecka,
ojciec dziecka (o ile matka zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego po 14
obowiązkowych tygodniach pobierania świadczenia, a także w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka),
faktyczny opiekun dziecka (o ile osoba ta wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka lub posiada już decyzję
o przysposobieniu, a dziecko trafiło pod jej opiekę jeszcze przed ukończeniem 7 roku życia; w przypadku dziecka z prawnie odroczonym
obowiązkiem szkolnym świadczenie może zostać przyznane do chwili
ukończenia przez nie 10 roku życia),
rodzina zastępcza (o ile nie jest zawodową rodziną zastępczą, a dziecko
trafiło do tej rodziny przed ukończeniem wyżej wskazanych progów 7
lub 10 lat),
osoby, które przysposobiły dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto, gdyż świadczenie
rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom.

ROZDZIAŁ VII
OPIEKA INSTYTUCJONALNA DLA DZIECI JAKO INSTRUMENT
WORK LIFE BALANCE

Ważnym elementem wspierającym Work Life Balance jest możliwość korzystania przez rodziców dzieci małoletnich z usług opiekuńczo-wychowawczych. Wysokiej jakości, dostępna i przystępna cenowo opieka nad dziećmi
jest niezbędnym czynnikiem udziału głównie kobiet w rynku pracy, wpływa
na potencjalny wzrost dzietności i umożliwia uzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym44.
W kwestii dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
w Polsce od kilku lat widać już postęp, aczkolwiek nadal sytuacja nie jest
zadowalająca45. Jest to wynik kilku wdrożonych zmian. Po pierwsze, w 2011
roku wprowadzono Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat trzech46, która rozszerzyła zakres instytucji (usług) opieki nad
małym dzieckiem. Po drugie, w 2011 roku wprowadzono program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, a w 2012 roku
Zob. Np. D. del Boca, The effect of child care and part-time opportunities on participation and fertility
decisions in Italy, „Journal of Population Economics” nr 15/2002, s. 549–573; D. del Boca, M. Locatelli,
The determinants of motherhood and work status: A survey, IZA Discussion Paper, nr 2414/2006, [w:]
D. del Boca, C. Wetzels (red.), Social Policies, Labor Markets and Motherhood, Cambridge University Press, 2008, s. 155–180; A. Kurowska, Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki
zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet, „Polityka Społeczna”, nr 11–12/2012, s.
14–20; K. Wrohlich, Labor Supply and Child Care Choices in a Rationed Child Care Market, IZA Discussion Paper, No. 2053/2006.
45
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie rozwoju struktur opieki nad małymi dziećmi
w celu zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy, wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i zapewnienia w Europie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu („cele barcelońskie”), Bruksela 2015, https://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-273-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF,
dostęp:
30.04.2022.
46
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235,
ze zm.
44
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rozszerzono zakres podmiotów uprawnionych do tworzenia i prowadzenia
żłobków i klubów dziecięcych. Początkowo były to tylko jednostki samorządu terytorialnego, później również osoby fizyczne, organizacje pozarządowe,
osoby prawne, zakłady pracy, a od 2015 roku także uczelnie. Ponadto w 2013
roku z 50 proc. do 20 proc. zmniejszono obowiązek wkładu własnego gminy
jako warunku uzyskania dotacji budżetu państwa w ramach programu „Maluch”, a w 2014 roku złagodzono przepisy w zakresie wymagań lokalowych
i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych47.
Uruchomiony w 2011 roku program „Maluch”, do chwili obecnej już
jako „Maluch+” wspiera rozwój, działanie i organizację instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie na
utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki. Głównym celem programu jest
„zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci,
w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki”48.
Głównym celem wdrożonej w 2011 roku Ustawy z dnia 4 lutego o opiece
nad dziećmi do lat 3 była poprawa bardzo złej sytuacji w instytucjonalnej
opiece nad dziećmi, szczególnie do lat 3, po okresie, w którym stopniowo
likwidowano liczbę żłobków. Nowa ustawa przewidywała przede wszystkim zliberalizowanie dotychczasowych uregulowań dotyczących zakładania
i prowadzenia placówek dla dzieci do lat 3 i miała przyczynić się do rozwoju sektora opieki nad małym dzieckiem. Należy mieć jednak na uwadze, że
ustawa miała być także jednym z instrumentów umożliwiających realizację
zobowiązań wobec UE, w tym tzw. celów barcelońskich. Już w 2002 roku
na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie określono cele w zakresie
dostępności przystępnych cenowo, wysokiej jakości placówek opieki nad
dziećmi w wieku przedszkolnym, wskazując dwie wartości docelowe –
90% dzieci w wieku od 3 lat do wieku obowiązku szkolnego i 33% dzieci
w wieku poniżej 3 lat49. Z najnowszych danych wynika (2022 rok), że cele
Zob. J. Szczepaniak-Sienniak, M. Kośny, Kierunki zmian w instytucjonalnej opiece nad dziećmi do lat
3 w świetle oczekiwań rodzin – studium przypadku, „Studia Demograficzne” 1(171) 2017, s. 72.
48
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch, dostęp: 09.05.2022.
49
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie rozwoju struktur opieki nad małymi dziećmi w celu zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy, wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
pracujących rodziców i zapewnienia w Europie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu
społecznemu („cele barcelońskie”), Bruksela 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0273, dostęp: 09.05.2022.
47

Zmiana celów barcelońskich dotyczących opieki nad dziećmi w celu poprawy udziału kobiet
w rynku pracy, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13107Zmiana-celow-barcelonskich-dotyczacych-opieki-nad-dziecmi-w-celu-poprawy-udzia%C5%82ukobiet-w-rynku-pracy_pl, dostęp: 09.05.2022.
50
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barcelońskie dotyczące objęcia dzieci opieką na szczeblu Unii Europejskiej
zostały osiągnięte. Sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana między państwami UE, a niektóre z nich pozostają w zdecydowanie gorszej sytuacji.
Konieczne jest, aby państwa członkowskie usunęły czynniki zniechęcające
kobiety do uczestnictwa w życiu zawodowym. Obecnie trwają prace nad
„Europejską strategią w dziedzinie opieki”, którym towarzyszy wniosek
dotyczący zalecenia Rady w sprawie opieki długoterminowej oraz wniosek
dotyczący zalecenia Rady w sprawie przeglądu celów barcelońskich dotyczących wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W 2021 roku zapowiedziano przyjęcie „Europejskiej strategii w dziedzinie opieki”, której celem
byłoby zapewnienie wszystkim dostępu do jak najlepszej opieki, a opiekunom – równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Plany przyjęcia strategii potwierdzono w programie prac Komisji na trzeci kwartał
2022 roku. Proponowana inicjatywa obejmować ma komunikat Komisji
oraz wnioski dotyczące zaleceń Rady. Głównym celem „Europejskiej strategii w dziedzinie opieki” jest zapewnienie osobom potrzebującym dostępu
do dobrej jakości i przystępnej cenowo opieki na wszystkich etapach życia.
Jej celem jest także wspieranie godnych warunków pracy dla pracowników
opieki oraz podkreślenie potrzeby uznawania i nagradzania pracy opiekuńczej w sposób odzwierciedlający jej wysoką wartość społeczną i potencjał gospodarczy. W kwestii wczesnej edukacji oraz opieki nad dzieckiem
wniosek dotyczący zalecenia Rady będzie miał na celu wspieranie większej
konwergencji w zakresie odsetka dzieci objętych wczesną edukacją i opieką
przez zmianę celów barcelońskich i zaproponowanie środków wspierających przystępność cenową, dostępność i jakość wczesnej edukacji i opieki
nad dzieckiem, które są wolne od segregacji i włączające. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona dzieciom z niepełnosprawnościami i dzieciom
z grup defaworyzowanych50.
Na mocy ustawy z 2011 roku oraz aktów wykonawczych w Polsce wprowadzono nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3. Ustawą tą uregulowano,
że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie
żłobka, klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna
oraz nianię. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia
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roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi – do 3 roku
życia – których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej
z obowiązkami rodzinnymi i opieką nad dziećmi. W szczególności do zadań
żłobka należą zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca
roku szkolnego, w którym ukończą 3 rok życia. W przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych oraz jeśli statut
żłobka pozwala na przyjmowanie dzieci starszych, wyjątkowo możliwe jest
korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do końca
roku szkolnego, w którym ukończy ono 4 rok życia. W żłobku zapewnia się
opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego
dziecka. Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla
danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. Opiekę nad dziećmi zobowiązane są sprawować osoby z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym, pielęgniarki,
położne, a także osoby posiadające udokumentowane doświadczenie w pracy
z małymi dziećmi lub osoby, które ukończyły szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Dodatkowo pracownikom żłobka mogą pomagać
przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.
Inną formą opieki nad dziećmi do lat 3, którą wprowadziła ustawa z 2011
roku, jest klub dziecięcy. 1 stycznia 2018 roku wdrożono jednak istotne zmiany w zakresie klubów dziecięcych. Obecnie są one instytucjami mniejszymi
i bardziej kameralnymi niż żłobki – nie mogą mieć więcej niż 30 miejsc. Zadania klubu dziecięcego w zasadzie nie różnią się od tych, które obowiązują
w przypadku żłobków, ale w klubie dziecięcym, z uzasadnionymi wyjątkami,
mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku
szkolnego, w którym ukończą 3 rok życia. Warunki przyjmowania dzieci
do klubu, podobnie jak i do żłobka – w granicach prawa – ustala, podmiot
tworzący taki żłobek lub klub. Od 1 stycznia 2018 roku w klubie dziecięcym,
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podobnie jak w żłobku, zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do
10 godzin dziennie względem każdego dziecka oraz wyżywienie.
Podobny cel działania, jak w przypadku żłobka czy klubu dziecięcego ma
również wprowadzona instytucja dziennego opiekuna, który jest osobą zatrudnianą przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne,
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. Dzienny opiekun może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Osoba zatrudniona w niniejszym
charakterze może sprawować opiekę w lokalu, do którego ma tytuł prawny, w wynajmowanym przez siebie lokalu lub w lokalu udostępnionym mu
przez podmiot, który go zatrudnia. Zgodnie z przepisami prawa dzienny
opiekun może sprawować opiekę nad 5 dzieci, chyba że w grupie znajduje
się dziecko w wieku poniżej 1 roku życia, dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, to wówczas może sprawować pieczę tylko nad
3 dzieci. W styczniu 2018 roku wprowadzono jednak zmiany, i tak może
on sprawować opiekę nawet nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy
w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia,
jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie nad 5
dzieci, po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze, musi mieć na to
zgodę wszystkich rodziców, a po drugie musi sprawować opiekę wspólnie
z co najmniej jednym rodzicem. Zasadniczo opieką dziennego opiekuna
mogą być objęte dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym ukończyły 3 rok życia. Przepisy prawa nie regulują kwestii
liczby spędzanych przez dziecko godzin u opiekuna, a określa je podmiot
zatrudniający. Podobnie, nieuregulowane zostają kwestie wyżywienia.
Kolejną formą opieki nad dziećmi do lat 3, którą wprowadziła ustawa
z 2011 roku, jest instytucja niani, która może sprawować opiekę nad dziećmi
w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia (wyjątkowo do 4 roku życia)
przez czas dostosowany do potrzeb dzieci oraz rodziców, co jest regulowane przez umowę uaktywniającą, zwieraną pomiędzy nianią oraz rodzicami.
W przypadku zatrudnienia niani budżet państwa finansuje opłatę składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, ale zależy ona
od wysokości wypłacanego wynagrodzenia. W 2018 roku zmieniono przepisy i dla osób, które podpisały umowę z nianią po 1 stycznia 2018 roku, stosuje
się następujące zasady: jeżeli pensja niani jest równa lub mniejsza niż minimalne wynagrodzenie, to trzeba opłacać za nią połowę wysokości składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. W przypadku

65

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzata Marzec

66

wynagrodzenia wyższego niż minimalne należy opłacić połowę składek liczonych od wynagrodzenia minimalnego i całość składek od nadwyżki ponad wynagrodzenie minimalne. Jeżeli niania została zatrudniona do opieki
nad danym dzieckiem do 31 grudnia 2017 roku, składki na ubezpieczenia
społeczne należy opłacać wyłącznie od kwoty przewyższającej minimalne
wynagrodzenie. Nianią może zostać każda pełnoletnia osoba, która nie jest
rodzicem dziecka, którym ma się opiekować, ma więcej niż 18 lat i posiada
badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie o braku
przeciwwskazań do pracy51.
Po wprowadzeniu przepisu zarówno liczba instytucji świadczących usługi
opiekuńcze, jak i liczba miejsc w tych placówkach znacznie się zwiększyła.
W 2011 roku istniało 571 instytucji świadczących takie usługi, w których
było łącznie 32 053 miejsc. W 2017 roku instytucji było już 4271, a miejsc
111 34852. Z dany GUS wynika, że w 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem wzrosła liczba placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku
do lat 3 o 5%. Działało bowiem 4600 żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych, które zapewniały 173 500 miejsc. Wskaźnik liczby
podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł z 124 w 2019 roku
do 128 w 2020 roku53.
Zmianom uległy także wskaźniki upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Według stanu na 30 września 2020 roku 90,1 proc. dzieci w wieku 3–6 lat uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego.
W roku szkolnym 2020/21 funkcjonowało 22 400 placówek wychowania
przedszkolnego w tym: 13 200 przedszkoli, 7600 oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, 1000 zespołów wychowania przedszkolnego,
1500 punktów przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym, objęto 1 400
000 dzieci. Prawie 70 proc. placówek wychowania przedszkolnego było zarządzanych przez publiczne organy prowadzące54.
Od 1 kwietnia 2022 roku wdrożono kolejny program o charakterze ogólnokrajowym mający na celu zwiększyć liczbę dzieci w wieku do lat 3, które
będę objęte opieką instytucjonalną. Jest to dofinansowanie pobytu w żłobku,
https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-dla-rodzicow, dostęp: 09.05.2022.
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do
lat 3 w 2017 r.
53
Żłobki i kluby dziecięce, GUS, 27.05.2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2020-roku,3,8.html, dostęp: 24.04.2022.
54
https://przedszkola.edubaza.pl/, dostęp: 24.04.2022.
51
52
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klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na dzieci nieobjęte rodzinnym
kapitałem opiekuńczym. Wsparcie polega na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak
niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku,
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie przysługuje na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin,
w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;
na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35
miesiąca życia. Wsparcie przyznawane jest bez względu na dochody rodziny,
a środki trafiają bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki.
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CZĘŚĆ II
INSTRUMENTY WORK LIFE BALANCE W POLSCE W CZASIE PANDEMII COVID-19 W PRAKTYCE
ROZDZIAŁ VIII
PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA GRUPY
BADAWCZEJ

Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w 2020 roku,
unaoczniła, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, potrzebę rozwoju
instrumentów, które ułatwiałyby godzenie życia zawodowego z prywatnym.
W drugiej części monografii zostaną przedstawione wyniki ogólnopolskich
badań55, których głównym celem była kompleksowa ocena sytuacji pracujących
rodziców w czasie pandemii, a w szczególności zdiagnozowanie jak pracownicy łączą swoje obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi w czasie pandemii56.
Prowadzenie badań naukowych wymaga sformułowania przedmiotu i celu
badań, problemu badawczego oraz postawienia hipotez. Problem główny oraz problemy szczegółowe stanowią podstawę do prowadzenia badań,
a więc doboru właściwej metody badawczej, odpowiedniej dla niej techniki
oraz narzędzia badawczego.
Poniższe rozdziały monografii zostały opracowane na podstawie badań własnych autorek opracowania. Całość badań została opisana w Raporcie pt. „Diagnoza sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii 2021”, https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/
raport-sytuacja-pracujacych-rodzicow-w-czasie-pandemii.
56
Por. np. J. Lonska, I. Mietule, L. Litavniece, I.Arbidane, I. Vanadzins, L. Matisane, L. Paegl, Work–Life
Balance of the Employed Population During the Emergency Situation of COVID-19 in Latvia, Frontiers in Psychology , 06 August 2021, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.682459/full, dostęp:
29.05.2022; U. Bukowska, M. Tyrańska, S. Wiśniewska, The Workplace and Work-Life Balance during the
COVID-19 Pandemic, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, Vol. 55,
No. 2/2021, https://journals.umcs.pl, dostęp: 29.05.2022; L. Vyas, New normal” at work in a post-COVID
world: work–life balance and labor markets, „Policy and Society”, Vol.41, Issue 1, January 2022, s. 155–167,
https://academic.oup.com/policyandsociety/article/41/1/155/6512154, dostęp: 29.05.2022.
55
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„Przedmiotem badań można uczynić wszystko, co stanowi o problemie
badawczym, a więc w działalności społeczno-gospodarczej, edukacyjnej,
kulturowej i innej, a w niej te podmioty (osoby), obiekty, zjawiska i procesy,
które kształtują organizacje, struktury, motywacje, osobowość, wiedzę, postawę i doświadczenia konkretnych ludzi i grup społecznych”57. W niniejszych
badaniach przedmiotem była równowaga pomiędzy życiem zawodowym
i prywatnym pracujących rodziców w czasie pandemii koronawirusa.
W literaturze istnieje wiele definicji dotyczących pojęcia problemu badawczego. Według T. Pilcha sformułowanie problemu to „zasięg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania, problemy”58. Zdaniem
M. Łobockiego „problemy badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych”. Szczególnie interesujące są problemy
badawcze z wysoką rangą poznawczą, pytania, na które nauka nie dała dotychczas pełnej odpowiedzi lub pytania stawiane po raz pierwszy w historii nauki59.
W niniejszych badaniach sformułowano następujący problem badawczy: Jak
pracujący rodzice godzili życie zawodowe z prywatnym w czasie pandemii?
Biorąc pod uwagę główny problem badawczy, określono szereg pytań
szczegółowych:
1. Jaki system pracy dominował w czasie pandemii?
2. Czy pracujący rodzice mieli doświadczenie w zakresie wykonywania
pracy w sposób zdalny?
3. Jak zmieniły się determinanty kształtujące wykonywanie pracy w czasie pandemii?
4. Jak zmieniło się funkcjonowanie rodziny w czasie pandemii?
5. Jak wyglądał podział obowiązków w zakresie sprawowania opieki nad
dziećmi w czasie pandemii?
6. Jak podział obowiązków wpływał na potrzeby w zakresie narzędzi WLB
oczekiwanych od pracodawców i ogólnokrajowej polityki społecznej
państwa?
7. Jak udział poszczególnych rodziców w tworzeniu budżetu rodzinnego
wpływał na podział obowiązków rodzinnych?
J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia,
2002, s. 9, https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf, dostęp: 07.06.2022.
58
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 1988, s. 43.
59
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984, s. 565–7.
57

W niniejszej publikacji odniesiono się wyłącznie do ostatnich pięciu, bowiem
odpowiedzi na wcześniejsze pytania badawcze zostały udzielone w innej monografii autorek: M. Marzec, A. Szczudlińska-Kanoś, Work Life Balance jako
wyzwanie dla zarządzania – teoria i praktyka, Monografie i Studia Instytutu
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
W związku z tym, iż badania naukowe mają różnorodne cele, ich realizacja może następować za pomocą różnych metod badawczych. Podkreślić należy, że każda dyscyplina posiada właściwe jej metody, które
mają służyć do ustalania i wyjaśniania nowych faktów, zjawisk, procesów,
związków i zależności między nimi. Według J. Apanowicza do najczęściej
stosowanych metod zaliczyć należy: obserwacyjną, monograficzną, badania dokumentów, sondażu diagnostycznego, analizy i konstrukcji logicznej,
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8. Jak wyglądało łączenie pracy zawodowej z wykonywaniem obowiązków rodzicielskich?
9. Czy pracujący rodzice mieli warunki do godzenia życia zawodowego
z prywatnym?
10. Czy była możliwość wyznaczenia granic pomiędzy życiem prywatnym
i rodzinnym w czasie pandemii?
11. Z jakimi trudnościami musieli radzić sobie pracujący rodzice, godząc
pracę z życiem prywatnym?
12. Które rozwiązania były oczekiwane przez pracowników w ramach
upowszechniania idei WLB?
13. Jakie były wymagane (oczekiwane) udogodnienia (facylitacje) przez
pracujących rodziców z punktu widzenia WLB?
14. Jak idea WLB plasowała się wśród determinant wyboru miejsca pracy
dla rodziców?
15. Czy Work Life Balance można zaliczyć do wyzwań dla zarządzania?
16. Jakie instrumenty WLB były wykorzystywane przez pracodawców?
17. Jakie były oczekiwania rodziców wobec pracodawców w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi i godzenia życia zawodowego z prywatnym?
18. Jakie były oczekiwania rodziców wobec władz publicznych w zakresie
wsparcia opieki nad dziećmi i godzenia życia zawodowego z prywatnym?
19. W jaki sposób opieka instytucjonalna wpływała na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym?
20. Jakich działań wobec szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
oczekiwali pracujący rodzice?
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eksperymentalną, heurystyczną, indywidualnych przypadków, analizy i krytyki piśmiennictwa, statystyczną, czy symulacji komputerowej60.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką była
ankieta internetowa CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), czyli rodzaj
ankiety przeprowadzonej przy wykorzystaniu udostępnionego respondentom
odpowiednio przygotowanego zestandaryzowanego kwestionariusza. Kwestionariusz składał się z 35 pytań zamkniętych oraz 2 pytań otwartych i był
dostępny na głównej stronie Librusa oraz rozsyłany za pośrednictwem portalu
bezpośrednio na konta użytkowników. W związku z powyższym respondenci
sami wypełniali i przesyłali ankiety, a nadzór nad procesem prowadził system
komputerowy, bazując na kontakcie serwer–respondent. Zasadność zastosowanej metody podyktowana była faktem, iż badana zbiorowość była rozproszona
i charakteryzowała się dużą różnorodnością cech społeczno-demograficznych.
W związku z tym, iż badanie miało na celu sprawdzenie, czy i jak pandemia
zmieniła sposób łączenia pracy zawodowej rodziców z opieką nad dziećmi, konieczne było dobranie grupy badawczej w sposób celowy. Autorki monografii
zdają sobie sprawę z ograniczeń metodologicznych z tym związanych. Z jednej strony adresatami ankiety internetowej była określona grupa respondentów
– użytkowników internetu – w przypadku niniejszych badań zawężona do
użytkowników wyłącznie jednego dziennika elektronicznego. Z drugiej strony
jednak była to grupa rodziców-pracowników, mająca na wychowaniu dzieci, do
której autorki badań chciały dotrzeć.
Odpowiedni dobór metody, techniki i narzędzia badawczego umożliwia
zebranie danych i weryfikację hipotezy badawczej. W opinii J. Apanowicza
„hipoteza jest przypuszczeniem lub prawdopodobieństwem istnienia (obecności) lub nie, danej rzeczy, zdarzenia, czy też zjawiska (procesu) w określonym
miejscu lub czasie. Stanowi prawdopodobieństwo zależności danych zjawisk
od innych lub związku wielkości statystycznie empirycznie ustalonych”61. Zdaniem T. Kotarbinskiego, „hipotezą nazywa się wszelkie twierdzenia częściowo
tylko uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego (...) na podstawie danych wyjściowych”62. Biorąc pod uwagę rozważania
J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne,
Difin, Warszawa 2005, s. 57.
61
J. Apanowicz, Metodologia ogólna, op. cit., s. 47.
62
T. Kotarbiński, Kurs logiki, Warszawa, 1960, s. 181 [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 1988, s. 26–27.
60
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J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej…, op. cit., s. 76.
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T. Kotarbińskigo, K. Ajdukiewicza i J. Pietera, można przyjąć, że „hipoteza to
nic innego jak zmiana gramatycznej formy pytania problemowego (problemu szczegółowego, tezy) ze zdania pytającego na twierdzące lub przeczące”63.
W niniejszych badaniach postawiono hipotezę główną zakładającą, że pracujący rodzice mieli problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym.
Ogólnopolskie badanie przeprowadzone zostało wśród 10 331 respondentów w tym 7800 rodziców aktywnych zawodowo i posiadających na wychowaniu dzieci. Badanie prowadzone było w dniach 16 marca–2 kwietnia 2021 rok
za pośrednictwem portalu Librus. W maju 2020 roku przeprowadzono także
badania pilotażowe na grupie 85 osób. Badania zostały tak przygotowane, aby
zdiagnozować badany problem z trzech płaszczyzn. Po pierwsze, aby ustalić,
jak pracujący rodzice w czasie pandemii świadczą pracę. Zwrócono tu uwagę
na formę pracy zdalnej jako nowej upowszechniającej się formy świadczenia
pracy od rozpoczęcia pandemii. Po drugie, badania miały na celu dokonanie
oceny, jak funkcjonują rodziny w czasie pandemii przez pryzmat podziału
obowiązków rodzicielskich i zawodowych pomiędzy osobami sprawującymi
opiekę nad dziećmi. Trzecia płaszczyzna oceniała znaczenie idei Work Life
Balance (WLB) dla rodziców czynnych zawodowo. Połączenie trzech płaszczyzn dało podstawę do zdiagnozowania warunków łączenia pracy zawodowej
z opieką nad dziećmi w czasie pandemii oraz umożliwiło diagnozę idei Work
Life Balance w czasie pandemii również od strony pracowników, pracodawców
(organizacji). Ponadto dzięki weryfikacji oczekiwań pracowników w komparacji do współcześnie obowiązujących instrumentów oraz aktów normatywnych,
możliwe było wypracowanie rekomendacji dla władz publicznych oraz organizacji w obszarze rozwoju idei Work Life Balance.
W badaniu udział wzięło 10 331 osób, które były użytkownikami portalu Librus
i korzystały z dziennika elektronicznego. Na początku kwestionariusza zadano
dwa pytania filtrujące, które dotyczyły aktywności zawodowej oraz posiadania
dzieci na wychowaniu. Respondenci, którzy odpowiedzieli negatywnie choćby na
jedno z pytań, zostali przekierowani do metryczki i odpowiadali tylko na pytania
dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia. W ten sposób wyselekcjonowano grupę respondentów, która była punktem zainteresowania badaczek.
Spośród 10 331 badanych 7994 osoby (77 proc.) były czynne zawodowo, a 7800
respondentów było aktywnych zawodowo i jednocześnie wychowywało dzieci.
Poniżej zostaną przedstawione wyniki badań oraz charakterystyka respondentów.
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Wykres 3.
Badana populacja (dane liczbowe)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

PŁEĆ, WIEK, WYKSZTAŁCENIE
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W badaniu (n = 10 331) wzięło udział zdecydowanie więcej kobiet (89 proc.)
niż mężczyzn (11 proc.). Z poddanej szczególnej analizie populacji 7800 osób,
aż 7063 (91 proc.) to kobiety aktywne zawodowo i posiadające na wychowaniu
dzieci. Tak wysoki odsetek odpowiedzi wśród kobiet w stosunku do mężczyzn
jest zaskakujący, jednak może świadczyć o fakcie, iż w zdecydowanej większości
rodzin, to kobiety komunikują się ze szkołą, do której uczęszczają dzieci, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Wykres 4.
Płeć (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 5.
Wiek respondentów (dane liczbowe; n = 7800)

Podstawy metodologiczne badań i charakterystyka grupy badawczej

Pod względem wieku (n = 10 331) najliczniejszą grupę stanowiły osoby
pomiędzy 31–40 rokiem życia (45 proc.) oraz 41–50 lat (42 proc.). 6 proc.
badanych miało poniżej 20 lat, po 3 proc. 21–30 lat oraz 51–60 lat, a 1 proc.
badanych był w wieku powyżej 60 lat. W grupie badawczej osób aktywnych
zawodowo i wychowujących dzieci (n = 7800) osoby w wieku 41–50 lat
stanowiły 47,9 proc. badanych, w wieku 31–40 lat 46,7 proc. 2,97 proc.
badanych znalazło się w przedziale 51–60 lat, a 1,87 proc. w przedziale
21–30 lat. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby wieku poniżej 20 lat (0,38
proc.) oraz powyżej 60 lat (0,18 proc.).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Biorąc pod uwagę wykształcenie (n = 10 331), zdecydowana większość
badanych legitymowała się dyplomem studiów wyższych lub wyższych
zawodowych (69 proc.). Wykształcenie średnie miało 18,9 proc., zasadnicze zawodowe 6 proc., a podstawowe 5 proc. ankietowanych.
Wśród rodziców aktywnych zawodowo (n = 7800), aż 81 proc. miało
wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe (licencjat), 15,4 proc. wykształcenie średnie, 2,8 proc. zasadnicze zawodowe, 0,5 proc. podstawowe i 0,3 proc. gimnazjalne.
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Wykres 6.
Wykształcenie respondentów (dane proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Osoby z wykształceniem wyższym miały na wychowaniu najczęściej dwoje
dzieci (56 proc.) lub jedno dziecko (28 proc.). 48 proc. osób z wykształceniem średnim miało dwoje dzieci, a 36 proc. jedno dziecko. Osoby z wykształceniem podstawowym miały najczęściej jedno dziecko (28 proc.) lub
więcej niż pięcioro (20 proc.).
Wykres 7.
Liczba dzieci na wychowaniu a wykształcenie respondentów (proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 8.
Miejsce zamieszkania (dane liczbowe).

Podstawy metodologiczne badań i charakterystyka grupy badawczej

Badani respondenci (n = 10 331) najczęściej zamieszkiwali duże miasta liczące powyżej 500 tys. mieszkańców (30,2 proc.) lub wsie (29,7 proc.). Najmniej badanych mieszkało w miejscowościach liczących od 25 do 500 tys.
mieszkańców – zaledwie 5,2 proc.
Najwięcej osób pracujących, które miały dzieci na wychowaniu (n = 7800)
zamieszkiwała miasta liczące powyżej 500 tys. mieszkańców (34,3 proc.),
wsie (25,5 proc.) oraz miasta liczące do 50 tys. mieszkańców (18,3 proc.).
Najrzadziej zamieszkiwano natomiast miasta liczące od 251–500 tys. mieszkańców (5,5 proc.).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ankietowani (n = 10 331) najczęściej pochodzili z województwa mazowieckiego (24 proc.) oraz małopolskiego (12 proc.). Najmniej badanych pochodziło z województwa opolskiego oraz świętokrzyskiego – po 1 proc.
Podobnie wyglądało zamieszkiwanie regionów wśród aktywnych zawodowo rodziców. Ponad jedna czwarta (26,2 proc.) zamieszkiwała województwo mazowieckie, 12,5 proc. małopolskie, 8,9 proc. dolnośląskie,
9,5 proc. wielkopolskie, 8,8 proc. śląskie, 6,9 proc. łódzkie. Najmniej osób
pochodziło z opolskiego oraz świętokrzyskiego – odpowiednio 0,6 proc.
i 1,21 proc., ale są to też najmniejsze województwa.
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Wykres 9.
Miejsce zamieszkania respondentów według województw (dane liczbowe)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Respondenci aktywni zawodowo stanowili grupę 7994 osób, ale 7800 z nich
wychowywało dzieci. Wśród tej grupy 62 proc. stanowili pracownicy posiadający staż pracy pomiędzy 11–20 lat, 24 proc. miałostaż 21–30 lat, a 12 proc.
badanych miało mniej niż 10 lat doświadczenia zawodowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Analizując formy zatrudnienia, należy podkreślić, że 80,5 proc. badanych
było zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 6,7
proc. w niepełnym wymiarze czasu pracy, 11,4 proc. badanych prowadziło
własną działalność gospodarczą, a 4,3 proc. miało umowę cywilnoprawną.
Wykres 11.
Formy zatrudnienia (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Wykres 10.
Staż pracy respondentów (dane w proc.).

79

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzata Marzec

Warto zauważyć, że niejednokrotnie rodzice posiadali równocześnie kilka tytułów pracy. Osoby, które były zatrudnione tylko na umowę o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowiły jednak najliczniejszą grupę 58
proc. badanych, na drugim miejscu znalazły się osoby, które prowadziły
wyłącznie własną działalność gospodarczą (6,3 proc.), osoby, które były
zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, stanowiły 4 proc. ankietowanych, a posiadające wyłącznie umowy cywilnoprawne (1,6 proc.). Badani, choć niezbyt często, łączyli umowę w pełnym
wymiarze czasu pracy z własną działalnością gospodarczą (1,37 proc.) oraz
z umową-zleceniem (0,8 proc.).
Respondenci najczęściej pracowali w sektorze prywatnym (44,3 proc.) oraz
w instytucjach publicznych (41,6 proc.). W organizacjach trzeciego sektora
pracowało (2,5 proc.) badanych.
Wykres 12.
Zatrudnienie w sektorach (dane w proc.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Pracujący rodzice świadczyli pracę w różnych branżach, między innymi
w oświacie 13,6 proc., handlu (13,1 proc.), branży finansowej (11,5 proc.),
w ochronie zdrowia (13,6 proc.). Zdecydowanie najmniej osób pracowało
w turystyce (1,2 proc.) oraz gastronomii (1,6 proc.).

Interesujący jest fakt, że pomimo pracy w branżach takich jak ochrona
zdrowia, oświata czy handel tylko 28,6 proc. badanych korzystało ze
świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii z tytułu konieczności opieki
nad dziećmi.
Wykres 13.
Korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii z tytułu konieczności
opieki nad dziećmi (dane w proc.)

Podstawy metodologiczne badań i charakterystyka grupy badawczej

SYTUACJA EKONOMICZNA RESPONDENTÓW
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

W ochronie zdrowia, oświacie czy handlu było to odpowiednio: 27,8
proc; 24 proc., 26,3 proc. W szkolnictwie wyższym współczynnik ten
uplasował się na jeszcze niższym poziomie – tylko 18,5 proc. badanych
pracujących w tej branży pobierało świadczenie opiekuńcze.
Pandemia koronawirusa i obostrzenia nią wywołane spowodowały,
iż wiele branż i zakładów pracy zmuszonych zostało do zaprzestania
lub zmiany dotychczasowego ich funkcjonowania. Sytuacja ta ma swoje konsekwencje w sytuacji finansowej gospodarstw domowych. 36,4
proc. badanych respondentów podkreśliło, że sytuacja ekonomiczna ich
rodzin pogorszyła się, a 8,3 proc. oceniło, iż uległa ona poprawie. Prawie połowa badanych (47,4 proc.) stwierdziła, że sytuacja ekonomiczna
w ich gospodarstwach domowych nie uległa zmianie.
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Wykres 14.
Sytuacja ekonomiczna w rodzinie (dane w proc.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Poprawę nieco częściej odnotowali mężczyźni niż kobiety. Pogorszenie częściej nastąpiło u respondentów z najmłodszej i najstarszej kategorii wiekowej
niż wśród respondentów w średnich kategoriach. W najlepszej sytuacji były
osoby z wykształceniem wyższym, które wyraźnie częściej miały stabilną
sytuację ekonomiczną i rzadziej odnotowywały pogorszenie sytuacji. W najlepszej sytuacji były osoby z największych miast.
Wykres 15.
Sytuacja ekonomiczna w czasie pandemii według płci, wieku, wykształcenia i miejsca
zamieszkania (dane w proc.).

Podstawy metodologiczne badań i charakterystyka grupy badawczej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej rodziny częściej odnotowały osoby,
które mieszkają same. Najbardziej stabilna sytuacja była natomiast w gospodarstwach domowych par i takich, w których są dzieci.
Tabela 2.
Sytuacja ekonomiczna w czasie pandemii a zamieszkiwanie
w gospodarstwie domowym (dane w proc.)
Kto zamieszkuje w gospodarstwie domowym?
Ogółem

84

Zamieszkuję
sama/
sam

Żona/
mąż/
partner/
partnerka
8,8%

8,3%

5,9%

8,0%

Dzieci

Rodzice/
teściowie

Inne
osoby

Tak, sytuacja ekonomiczna mojej rodziny
polepszyła się

8,3%

9,4%

36,4%

44,1%

35,2%

36,2%

37,4%

37,4%

Nie, sytuacja ekonomiczna mojej rodziny
nie uległa zmianie

47,4%

39,7%

48,6%

47,9%

45,7%

37,4%

Trudno powiedzieć

7,8%

6,8%

7,4%

7,6%

10,9%

17,1%

Ogółem

7800

340

6659

7181

807

187

Tak, sytuacja ekonomiczna mojej rodziny
pogorszyła się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Z 3700 badanych osób, których sytuacja ekonomiczna nie uległa zmianie,
ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii korzystało 44,39 proc. ankietowanych. W gospodarstwach, gdzie sytuacja pogorszyła się (853 osób),
38,29 proc. pobierało zasiłek opiekuńczy, a u 646 badanych, u których
kwestie finansowe podczas pandemii uległy poprawie 9 proc. korzystało ze
świadczenia opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem.
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Wykres 16.
Sytuacja ekonomiczna a korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie pandemii
z tytułu opieki nad dziećmi (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ze świadczenia opiekuńczego w okresie pandemii z tytułu konieczności
opieki nad dziećmi częściej korzystały gospodarstwa młodszych respondentów, co naturalnie łączy się z młodszym wiekiem dzieci, na które przysługiwało takie świadczenie.
Tabela 3.
Korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w okresie pandemii z tytułu konieczności
opieki nad dziećmi według płci i wieku (dane w proc.)
Ogółem

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

Do 30 lat

Wiek

31–40 lat

41–50 lat

Powyżej
50 lat

Tak

28,6%

28,5%

28,9%

41,5%

35,7%

22,2%

10,6%

Nie
dotyczy

8,4%

8,6%

7,3%

14,2%

6,3%

9,8%

15,4%

Nie

Ogółem

63,0%
7800

62,9%
7063

63,8%
737

44,3%
176

58,0%
3645

68,0%
3733

74,0%
246

85
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Testy chi-kwadrat Pearsona
Chi-kwadrat
df

Istotność

Płeć

Wiek

,523

,000*

1,296
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

251,339
6

GOSPODARSTWO DOMOWE

Zdecydowana większość ankietowanych zamieszkiwała w gospodarstwie domowym z innymi osobami, najczęściej z członkami rodziny.
Zamieszkiwanie z dziećmi wskazało 92,1 proc. badanych, a dzielenie
gospodarstwa ze współmałżonkiem 77,3 proc. Co dziesiąty badany
mieszkał z teściami lub rodzicami, a prawie 9 proc. rodziców mieszkało
z partnerem lub partnerką. Małżeństwa, które zamieszkiwały wyłącznie
z dziećmi, stanowiły prawie połowę badanych (48,9 proc.), a samotni
rodzice z dziećmi to 8 proc. respondentów. Wyłącznie z partnerem lub
partnerką oraz z dziećmi zamieszkiwało 5 proc. ankietowanych.
Wykres 17.
Zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

54 proc. ankietowanych aktywnych zawodowo miało na wychowaniu dwoje
dzieci, 30 proc. jedno dziecko, a 13 proc. troje dzieci.
Wykres 18.
Liczba dzieci na wychowaniu (dane liczbowe)

Podstawy metodologiczne badań i charakterystyka grupy badawczej

DZIECI
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

60,7 proc. osób, które pobierało świadczenie opiekuńcze w czasie pandemii,
stanowili rodzice, którzy mieli dwoje dzieci, 19,6 proc. to rodzice z jednym
dzieckiem, a 16,1proc. to osoby, które wychowywały troje dzieci.
Najczęściej pobierali świadczenie rodzice posiadający kilkoro dzieci. Wyniki badań pokazują, że wśród osób, które mają czworo dzieci, 37,3 proc.
pobierało świadczenie, troje – 35 proc. oraz dwoje 32 proc. Tylko 18,7 proc.
rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, pobierało świadczenie.
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Wykres 19.
Liczba dzieci na wychowaniu a korzystanie ze świadczenia opiekuńczego w czasie
pandemii z tytułu opieki nad dziećmi (dane w proc.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Dzieci respondentów najczęściej miały 9–14 lat lub 6–8 lat. U osób, które
miały na wychowaniu tylko jedno dziecko, najczęściej było ono w grupie
wiekowej 9–14 lat (63,6 proc.), 6–8 lat (27 proc.) lub 15–18 lat (7,07 proc.).
Rodzice dwójki dzieci wychowywali zwykle potomstwo w następującym
wieku: pierwsze dziecko 9–14 lat (44,7 proc.) lub 6–8 (27,9 proc.), drugie
dziecko było albo w wieku 9–14 lat (47 proc.), u 24,6 proc. respondentów
miało 6–8 lat lub miesiło się w grupie wiekowej 15–18 lat (10,2 proc.).

ROZDZIAŁ IX
OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC PRACODAWCÓW W ZAKRESIE WSPARCIA
OPIEKI NAD DZIEĆMI ORAZ GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

Niezwykle ważnym aspektem w kontekście łączenia pracy zawodowej z opieką
nad dziećmi było ustalenie, jakie narzędzia mogą być oferowane przez pracodawców jako wsparcie w godzeniu życia zawodowego z prywatnym dla pracujących
rodziców. W badaniu przyjęto jedną skalę dla ustalenia, czy pracodawca ułatwia,
utrudnia czy nie wpływa na możliwość godzenia życia zawodowego z rodzinnym.
Pracujący rodzice ocenili, że pracodawcy w większości przypadków ułatwiali/stwarzali warunki do łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
Dla połowy rodziców (50,6 proc.) pracodawcy ułatwiali łączenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Właściwie ten sam odsetek rodziców pracujących
(44,7 proc.) uważał, że pracodawca nie utrudniał opieki nad dziećmi w połączeniu z obowiązkami zawodowymi.
Wykres 20.
Ocena działania pracodawcy ze względu na możliwość łączenia pracy zawodowej
z opieką nad dziećmi – 3 skale (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W ankiecie zostały przygotowane dwa pytania, których celem było ustalenie
narzędzi i metod wprowadzanych przez pracodawców i wspierających pracowników w zakresie wykonywania pieczy nad dziećmi. Współcześnie, w ocenie pracujących rodziców pracodawcy najczęściej oferowali elastyczny czas
pracy oraz możliwość pracy w systemie zdalnym. Pracodawcy czasami dawali
możliwości korzystania z elastycznego zakresu obowiązków, ale nie przekazywali „bonusów” na rzecz dzieci, tj. dopłat do przedszkola lub edukacji dzieci
oraz nie organizowali opieki nad dziećmi z ramienia pracodawcy. Mężczyźni
częściej niż kobiety mogli się cieszyć elastycznym czasem pracy oferowanym
przez pracodawców. Częściej także mogli korzystać z elastycznego zakresu
obowiązków i nieco częściej z możliwości pracy w trybie zdalnym.
Tabela 4.
Oferowane przez pracodawcę formy wspierania opieki nad dziećmi ze względu na
wiek i płeć (dane w proc.)
Płeć

90

Elastyczny czas pracy
Elastyczny zakres
obowiązków

Możliwość pracy w systemie zdalnym

Wiek

MężOgółem Kobieta
czyzna

Do 30
lat

31–40
lat

41–50
lat

Powyżej
50 lat

13,1%

18,8%

13,8%

12,3%

10,2%

38,1%

37,2%

46,1%

51,8%

51,6%

54,1%

Przekazuje „bonusy” na
rzecz dzieci, np. dopłaty
4,8%
do wydatków na opiekę
lub edukację itd.

12,5%

18,9%

33,5%
35,2%

39,5%
50,3%

37,4%
54,5%

30,9%
44,7%

4,6%

6,9%

11,9%

4,4%

4,7%

7,3%

Organizuje opiekę nad
dzieckiem/dziećmi

1,4%

1,3%

2,6%

13,1%

1,0%

1,2%

3,7%

Ogółem

36,0%
7800

36,6%

30,4%

42,0%

36,6%

34,8%

41,5%

Inne

Żadne z powyższych

4,0%

3,9%

5,0%

7063

737

10,8%
176

Testy chi-kwadrat Pearsona

Chi-kwadrat
df

Istotność

Płeć

76,792
7

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wiek

301,266
21

,000*

3,9%

3645

3,6%

3733

6,1%
246

Tabela 5.
Oferowane przez pracodawcę formy wspierania opieki nad dziećmi ze względu na
wykształcenie i miejsce zamieszkania
Wykształcenie

Elastyczny czas
pracy

Mniej
niż
średnie

21,6%

27,0%

Elastyczny zakres
obowiązków
Możliwość pracy
w systemie
zdalnym

15,8%

Inne

Ogółem

Wyższe

Wieś

13,0%

11,5%

12,9%

12,8%

13,6% 12,3%

30,4%

40,8%

33,3%

32,6% 33,9%

Miasto
powyżej
500 tys.

47,2%
13,6%

60,9%

42,8%

41,5% 46,4%

67,4%

3,6%

3,4%

5,0%

4,3%

3,5%

4,6%

5,9%

7,2%

1,7%

1,2%

1,1%

2,1%

1,2%

1,1%

1,3%

54,3%

56,0%

41,6%

30,1%

42,6%

44,6% 39,9%

278

4,1%

1200

Istotność

4,6%

3,5%

740

5582

4,4%

1986

Testy chi-kwadrat Pearsona

Chi-kwadrat
df

34,2%

Miasto
50–500
tys.

44,5%

11,5%

Żadne
z powyższych

Średnie

Miasto
do 50
tys.

22,5%

Przekazuje „bonusy” na rzecz dzieci,
np. dopłaty do
9,4%
wydatków na opiekę lub edukację itd.
Organizuje opiekę
nad dzieckiem/
dziećmi

Miejsce zamieszkania

Wyższe
zawodowe

Wykształcenie

1322,396
21

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

4,0%

1425

Miejsce zamieszkania

837,164
21

,000*

3,6%

1713

3,9%

24,1%
2676
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Bardzo duże różnice w warunkach oferowanych przez pracodawcę występowały w różnych kategoriach wykształcenia respondentów, co zapewne ma
związek z rodzajem wykonywanej przez nich pracy. Im wyższe wykształcenie,
tym więcej ułatwień pozwalających łączyć pracę zawodową z opieką nad
dziećmi. W szczególności dotyczyło to elastycznego czasu pracy oraz możliwości pracy w systemie zdalnym.
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W opinii badanych pracodawcy mogliby pomóc swoim pracownikom w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi poprzez następujące działania:
możliwość wyboru godzin pracy, elastyczne ujęcie w regulaminie pracy form
zatrudnienia oraz przydziału obowiązków, nieformalne porozumienia dotyczące
czasu pracy, wydłużony proces adaptacji powrotu do pracy po dłuższej nieobecności, dopłaty do opłat za przedszkole/żłobek, zorganizowanie form opieki nad
dziećmi (np. firmowe przedszkola) oraz poprzez pracę w systemie zdalnym.
Zdaniem pracujących rodziców pomocne byłoby stosowanie przez pracodawcę swobodnych godzin pracy (53,8 proc.) pomocne w znacznym stopniu, 15,5
proc. pomocne w małym stopniu), czy wdrożenie systemu pracy zdalnej (52,2
proc. pomocne w znacznym stopniu, 13,8 proc pomocne w małym stopniu).
Dla pracowników ważne były także nieformalne porozumienia dotyczące czasu
pracy – pomogłyby one w znacznym stopniu 45,7 proc. ankietowanych, a w małym stopniu 16,2 proc. Dla pracowników nie miały znaczenia formalne regulacje
pracy ujęte w regulaminie, które dotyczą elastycznych form zatrudnienia oraz
przydziału obowiązków (9,5 proc.), ani stopniowy proces adaptacji po dłuższej
nieobecności w pracy (9,9 proc.). Dla prawie co dziesiątego nieistotna była również organizacja opieki nad dziećmi poprzez prowadzenie firmowych placówek
opiekuńczych (7,8 proc.) oraz dopłaty do żłobka/przedszkola (8,7 proc.).
Wykres 21.
Pożądane przez pracowników narzędzia pomagające w opiece nad dziećmi (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

•
•
•
•
•

Pomogłoby w znacznym stopniu
Pomogłoby w małym stopniu
Nie pomogłoby
Nie mają znaczenia
Nie dotyczy

W tabeli poniżej zestawiono częstość wymieniania kategorii „Pomogłoby
w znacznym stopniu”. Różne formy ułatwiające łączenie pracy zawodowej
z opieką nad dziećmi były wymieniane częściej przez kobiety niż mężczyzn, co
jak można przypuszczać wynika z tego, że to kobiety częściej tę opiekę sprawowały. Pożądane formy ułatwień związane były z wiekiem respondentów,
czyli pośrednio z wiekiem ich dzieci. Młodsi chętniej niż starsi widzieliby ułatwienia w adaptacji po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, dopłaty do
przedszkoli, żłobków czy organizację opieki nad dziećmi przez pracodawców.
Tabela 6.
Ocena narzędzi wprowadzanych przez pracodawców pomagających rodzicom
w łączeniu opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi według płci i wieku –
kategoria „Pomogłoby w znacznym stopniu” (dane w proc.)
Płeć

Wiek

Ogółem

MężKobieta czyzna
54,7%

45,5%

Do 30
lat

31–40
lat

41–50
lat

Powyżej
50 lat

39,4%

40,0%

33,8%

34,7%

40,2%

39,1%

36,2%

Nieformalne porozumie45,7%
nia dotyczące czasu pracy

46,1%

42,1%

42,6%

46,9%

44,8%

44,7%

29,3%

21,6%

35,2%

30,3%

26,8%

23,6%

Możliwość wyboru
godzin pracy

Ujęta w regulaminie
pracy elastyczność zatrudnienia / przydział
obowiązków

53,8%

Stopniowy proces
adaptacji w pracy po
dłuższej nieobecności,
28,6%
np. urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/
bezpłatnym

52,8%

55,9%

52,0%

49,6%

Oczekiwania rodziców wobec pracodawców w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi...

W niniejszych badaniach respondenci mieli ocenić każdy z podanych aspektów, korzystając z następujących kategorii:
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Dopłaty do opłat za
żłobek/przedszkole

31,7%

31,7%

31,6%

43,2%

36,6%

26,8%

23,6%

37,7%

38,4%

30,9%

47,2%

42,9%

33,0%

25,2%

Praca w systemie
zdalnym

52,2%

53,2%

42,7%

43,2%

53,1%

52,1%

47,2%

Ogółem

21,3%
7800

20,6%

28,1%

23,3%

19,0%

22,9%

28,0%

Organizacja opieki nad
dziećmi przez pracodawcę, np. poprzez
firmowe placówki
Inne

Żadne z powyższych

10,6%

10,8%
7063

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

9,0%
737

18,2%
176

11,2%
3645

9,6%

3733

12,2%
246

Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie chętniej niż osoby z niższym wykształceniem widziałyby wszelkie formy ułatwiające godzenie pracy
zawodowej z opieką nad dziećmi. Najbardziej znamienna jest różnica w częstości wskazywania na możliwość pracy zdalnej.
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Tabela 7.
Ocena narzędzi wprowadzanych przez pracodawców pomagających rodzicom
w łączeniu opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi według wykształcenia
i miejsca zamieszkania – kategoria „Pomogłoby w znacznym stopniu” (dane w proc.)

Możliwość wyboru
godzin pracy
Ujęta w regulaminie
pracy elastyczność
zatrudnienia / przydział obowiązków
Nieformalne porozumienia dotyczące
czasu pracy
Stopniowy proces
adaptacji w pracy
po dłuższej nieobecności np. urlopie
macierzyńskim/
wychowawczym/
bezpłatnym

Mniej
niż
średnie

Wykształcenie

Wyższe
Średnie zawodo- Wyższe
we

Wieś

Miejsce zamieszkania
Miasto
do 50
tys.

Miasto
50–500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

47,5%

48,9%

50,5%

55,6% 51,7%

51,8%

53,7% 56,5%

31,7%

32,4%

37,0%

41,6% 36,5%

38,7%

38,9% 42,3%

32,0%

39,8%

44,5%

47,9% 42,1%

45,0%

45,0% 49,3%

25,9%

25,3%

26,9%

29,6% 27,6%

27,4%

28,3% 30,0%

29,1%

30,7%

30,7%

32,1% 32,8%

31,0%

32,1% 30,8%

32,0%

35,0%

36,5%

38,7% 36,5%

37,1%

38,9% 38,2%

19,4%

36,2%

48,2%

57,8% 47,7%

50,0%

48,6% 59,1%

Żadne z powyższych 39,2%

30,2%

20,7%

18,5% 24,3%

23,0%

22,5% 17,3%

Organizacja opieki
nad dziećmi przez
pracodawcę, np.
poprzez firmowe
placówki
Praca w systemie
zdalnym
Inne

Ogółem

17,6%
278

12,1%
1200

10,4%
740

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

9,9%

11,2%

5582

1986

9,8%

1425

10,7% 10,5%
1713

2676

Osoby wychowujące dwoje dzieci najchętniej skorzystałyby z możliwości wyboru godzin pracy (54,3 proc.) oraz pracy w systemie zdalnym (53,2 proc.).
Respondenci wychowujący czworo i więcej dzieci preferowaliby organizację
opieki nad dziećmi przez pracodawcę, np. poprzez firmowe placówki.
Tabela 8.
Ocena narzędzi wprowadzanych przez pracodawców pomagających rodzicom
w łączeniu opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi według ilości dzieci na
wychowaniu – kategoria „Pomogłoby w znacznym stopniu” (dane w proc.)

Możliwość wyboru godzin pracy

Ogółem

53,8%

Ujęta w regulaminie pracy elastyczność zatrudnienia / przy- 39,4%
dział obowiązków
Nieformalne porozumienia doty45,7%
czące czasu pracy

Dzieci na wychowaniu

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo lub
więcej

53,4%

54,3%

54,0%

48,1%

38,8%

39,8%

40,4%

33,8%

45,8%

46,5%

44,4%

37,1%

Oczekiwania rodziców wobec pracodawców w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi...

Dopłaty do opłat za
żłobek/przedszkole
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Stopniowy proces adaptacji
w pracy po dłuższej nieobecno28,6%
ści, np. urlopie macierzyńskim/
wychowawczym/ bezpłatnym

28,0%

28,8%

28,5%

30,0%

Organizacja opieki nad dziećmi
przez pracodawcę, np. poprzez 37,7%
firmowe placówki

28,0%

32,3%

35,5%

38,8%

36,8%

38,3%

37,2%

39,2%

Dopłaty do opłat za żłobek/
31,7%
przedszkole

Praca w systemie zdalnym

52,2%

52,7%

53,2%

50,6%

36,3%

Żadne z powyższych

21,3%

22,7%

20,6%

19,1%

28,7%

Inne

Ogółem

96

10,6%
7800

11,8%
2339

10,3%
4201

9,4%

1023

9,7%
237

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Na wykresie 22 i w tabeli 9 zebrano pogrupowane odpowiedzi na pytanie
otwarte: Jakie inne zmiany wprowadzone przez pracodawcę pomogłoby
Panu/Pani w łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem/
dziećmi? Podstawą procentowania jest liczba osób, które w ogóle zgłosiły
dodatkowe sugestie (n = 575). W większości przypadków ankietowani powtarzali udogodnienia zawarte w poprzedzającym pytaniu, tj. możliwość
pracy zdalnej lub elastyczny czas pracy. Sporadycznie pojawiły się inne pomysły, takie jak urlop na godziny, możliwość wzięcia dziecka do pracy czy
umożliwienie kontaktu z dzieckiem w czasie pracy.
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Wykres 22.
Inne zmiany wprowadzone przez pracodawcę, które pomogłoby w łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem/dziećmi (n = 575) (dane w proc.)
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Tabela 9.
Inne zmiany wprowadzone przez pracodawcę, które pomogłoby w łączeniu
obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem/dziećmi ze względu na płeć
oraz wiek (n = 575) (dane w proc.)
Płeć

Mężczyzna

Do 30
lat

31–40
lat

41–50
lat

Powyżej
50 lat

Skrócenie czasu pracy,
przerwy w ciągu dnia

12,7%

13,1%

7,7%

0,0%

11,6% 13,9%

14,3%

Przestrzeganie godzin
pracy, brak nadgodzin

4,5%

4,9%

0,0%

14,3%

4,4%

3,4%

19,0%

8,0%

8,4%

0,4%

1,4%

Praca zdalna,
hybrydowa

Elastyczny czas pracy
Mniej obowiązków
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Ogółem Kobieta

Wiek

Dodatkowe wolne dni,
dodatkowy urlop
Urlop na godziny

Możliwość zabrania
dziecka do pracy

19,3%

17,7%
8,7%
4,2%
0,9%
0,7%

Dodatki finansowe,
pokrycie kosztów pracy 3,7%
zdalnej

20,0%

17,7%
8,6%
4,1%
0,9%
0,7%

10,3%

17,9%
10,3%
5,1%
0,0%
0,0%

28,6%

42,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

20,7% 18,6%

18,3% 16,9%
3,6%

0,8%

5,1%

0,7%

9,5%

14,3%
23,8%
0,0%
0,0%
0,0%

3,4%

7,7%

0,0%

2,0%

5,1%

4,8%

Pozwolenie na kontakt
z dzieckiem w czasie
pracy

1,0%

1,1%

0,0%

0,0%

2,0%

0,3%

0,0%

Organizacja zajęć dla
dzieci

4,2%
2,3%

4,1%

5,1%

14,3%

4,8%

3,7%

0,0%

1,4%

1,5%

0,0%

0,0%

1,2%

1,4%

4,8%

Zapewnienie opieki
nad dzieckiem

Praca na jedną zmianę
Praca zadaniowa

Zapewnienie sprzętu
do pracy zdalnej

3,5%
1,4%

2,2%
3,2%
1,5%

2,6%
7,7%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

2,8%
3,6%
1,2%

1,7%
3,0%
1,7%

4,8%
9,5%
0,0%

1,9%

1,5%

7,7%

0,0%

2,4%

1,4%

4,8%

Większe zatrudnienie

2,1%

2,2%

0,0%

0,0%

1,6%

2,7%

0,0%

Zrozumienie, wyrozumiałość, empatia
Jestem pracodawcą,
samozatrudnionym
Inne

Ogółem

6,3%

6,8%
3,5%
575

5,8%

6,9%
3,5%
536

12,8%

5,1%
2,6%
39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

0,0%

0,0%
0,0%
7

5,2%

9,6%
2,0%
251

7,1%

4,7%
5,1%
296

9,5%

4,8%
0,0%
21

Jak wynika z powyższego, dla pracowników najważniejsza jest praca zdalna
lub w systemie hybrydowym (wśród kobiet 20 proc.) oraz elastyczny czas
pracy dostosowany do potrzeb pracowników. Ponadto rodzice, szczególnie
kobiety, zwracają uwagę na skrócenie czasu pracy oraz przerwy w ciągu
dnia (13,1 proc.), a także zmniejszenie zakresu obowiązków zawodowych.
Nie bez znaczenia są też elementy kształtujące klimat pracy, tj. empatia
i wyrozumiałość.
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Podwyżka
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ROZDZIAŁ X
INSTYTUCJONALNA OPIEKA NAD DZIEĆMI ORAZ ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH JAKO INSTRUMENTY UŁATWIAJĄCE ŁĄCZENIE
ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM W OPINII PRACUJĄCYCH RODZICÓW
W CZASIE PANDEMII
ORGANIZACJA PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Jak zostało wspomniane w powyższych rozdziałach niniejszej monografii,
opieka instytucjonalna świadczona zarówno dla najmłodszych dzieci, jak
i tych w wieku szkolnym jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu wpływa na decyzje prokreacyjne obywateli, umożliwia funkcjonowanie szczególnie kobiet na rynku pracy i pozwala na uzyskanie równowagi
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Opieka instytucjonalna nad
dziećmi do lat 3 rozumiana jest jako różnorodne formy opieki, które są
świadczone jako usługi społeczne i realizowane w środowisku pozarodzinnym. W szczególności są to żłobki, kluby dziecięce, usługi świadczone
przez nianie oraz dziennych opiekunów. Opieka instytucjonalna dla dzieci
powyżej 3 roku życia to przede wszystkim przedszkola, a dla dzieci starszych – świetlice.
Niezwykle istotna rola instytucjonalnej opieki nad dziećmi uwidoczniła
się podczas pandemii Covid-19. Jednym z nowych wyzwań, przed jakimi
stanęli pracujący rodzice w obliczu pandemii, było znaczne przejęcie procesu edukacji podopiecznych, a w przypadku dzieci młodszych konieczność sprawowania nad nimi pełnej i całodobowej opieki w domach. Od
rozpoczęcia epidemii wielokrotnie i w różnym czasie placówki oświatowe
oraz wychowawcze były zamykane na naukę stacjonarną i zmuszane do
prowadzenia nauki zdalnej lub w trybie tzw. hybrydowym. W szczególnie trudnej sytuacji zostały postawione szkoły. Konieczne bowiem stało
się szybkie dostosowanie do sytuacji i wdrożenie nowych metod nauki na
odległość, przy użyciu wielu niewykorzystywanych dotychczas narzędzi.
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Odmienny sposób działania szkół, przedszkoli i żłobków wymusił także na
rodzicach zmiany w zakresie funkcjonowania rodzin.
Zamknięcie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz
nauka w systemie zdalnym dla większości rodziców okazały się dominującymi trudnościami w opiece nad dziećmi od czasu rozpoczęcia pandemii (80,6 proc. wskazań respondentów). Ponadto rodzice wskazywali na
ograniczone możliwości organizacji czasu wolnego dla dzieci (51,8 proc.),
trudności w załatwieniu spraw codziennych bez zaangażowania dzieci
(22,7 proc.), brak bliskich osób mogących wesprzeć rodziców w opiece
nad dziećmi (33,1 proc.). Wielu pracujących rodziców wskazało osobiste
doświadczenia z opieką nad dziećmi w czasie pandemii. Najczęściej rodzice zwracali uwagę na następujące trudności w sprawowaniu opieki nad
dziećmi w czasie pandemii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duże zaangażowanie w odrabianie lekcji z dziećmi,
zmniejszone kontakty rówieśnicze / społeczne,
dzieci pozostawione same sobie, gdy rodzice muszą iść do pracy,
problemy emocjonalne w rodzinie,
obciążenie rodziców zapewnieniem odpowiednim sprzętem do pracy
i nauki,
brak odpowiedniej przestrzeni do pracy i nauki w domu,
zmiana organizacji obowiązków domowych,
brak możliwości kontroli nad edukacją zdalną, gdy rodzice wykonują
obowiązki zawodowe,
obniżony poziom nauki szkolnej i przedszkolnej,
brak wsparcia dla dzieci mających problemy w nauce oraz
psychospołeczne,
brak motywacji do nauki,
ograniczony dostęp do służby zdrowia,
ograniczone kontakty rodzinne i przyjacielskie.

Respondenci mieli możliwość wskazania trzech odpowiedzi.
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Wykres 23.
Czynniki utrudniające sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pandemii (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Ponadto 71,5 proc. respondentów wskazało, że otwarcie szkół na naukę
stacjonarną mogłoby pomóc w łączeniu życia zawodowego z prywatnym
w czasie pandemii. Z punktu widzenia badania istotne wydało się zbadanie,
jak działanie szkoły wpływa na rodziny oraz jakie są oczekiwania rodziców
wobec szkoły w czasie pandemii.
Od marca 2020 roku rodzice zostali zmuszeni do dostosowania swojego
życia do warunków funkcjonowania różnego typu placówek oświatowych
i wychowawczych. W badaniu poproszono rodziców o wskazanie, czy sposób
ich organizacji ułatwia łączenie pracy z opieką nad dziećmi oraz czy sprzyja sprawowaniu pieczy nad dziećmi. Wśród rodziców nie można dostrzec
zgodności wśród oceny organizacji pracy szkół lub placówek wychowawczych. Można odnotować natomiast bardzo dużą rozbieżność odpowiedzi.
Co piąty rodzic wskazuje, że szkoła ani nie ułatwia, ani nie utrudnia opieki
nad dziećmi w czasie pandemii (20,1 proc.). 38,4 proc. opiekunów oceniło
działania szkoły jako ułatwiające sprawowanie pieczy i wykonywanie pracy
zawodowej (24,1 proc. – zdecydowanie ułatwia, 14,3 proc. – raczej ułatwia).
33,6 proc. rodziców uważa, że działalność szkoły utrudnia godzenie pracy
zawodowej z życiem prywatnym (14 proc. – raczej nie ułatwia; 19,6 proc. –
zdecydowanie nie ułatwia).
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Wykres 24.
Ocena działania placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych z punktu widzenia godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 10.
Czy organizacja pracy szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej ułatwia
łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem/dziećmi? (płeć i wiek)
(dane w proc.)

Zdecydowanie tak
Raczej tak

Zdecydowanie nie

Wiek

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

Do 30
lat

31–40
lat

41–50
lat

Powyżej
50 lat

14,3%

14,1%

16,1%

14,8%

14,7%

13,9%

13,0%

24,1%

Ani nie ułatwia, ani
20,1%
nie utrudnia
Raczej nie

Płeć

14,0%
19,6%

24,6%
19,9%
14,1%
19,3%

19,8%
21,8%
13,0%
22,9%

37,5%
11,9%
11,9%
13,6%

26,7%
17,8%
14,0%
20,2%

21,4%
22,2%
14,3%
19,6%

19,1%
27,2%
12,6%
14,6%

4,2%

4,3%

2,7%

5,1%

4,2%

4,0%

4,9%

Ogółem

7800

7063

737

176

3645

3733

246

Nie dotyczy

3,7%

3,7%

3,5%

5,1%

Testy chi-kwadrat Pearsona

Chi-kwadrat
df

Istotność

Płeć

Wiek

,004*

,000*

18,960
6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

2,4%

4,6%

8,5%

116,541
18

Organizacja pracy szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej
ułatwiała łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem u 24,6 proc.
kobiet i prawie 20 proc. mężczyzn. Zdecydowanie nie pomagała 19,3
proc. kobiet i 22,9 proc. mężczyzn. Najczęściej organizacja pracy szkoły
lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej ułatwiała łączenie pracy
zawodowej z opieką nad dzieckiem osobom najmłodszym – do 30 roku
życia (aż 37,5 proc.).
Tabela 11.
Czy organizacja pracy szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej ułatwia
łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem/dziećmi? (wykształcenie i miejsce
zamieszkania) (dane w proc.).

Zdecydowanie tak

Wykształcenie

Mniej
niż
średnie

Średnie

11,2%

12,2%

27,0%

26,8%

Ani nie ułatwia, ani
18,0%
nie utrudnia

20,1%

Raczej tak

Wyższe
zawodowe

Wyższe

Wieś

24,6%
14,5%

23,4%

19,3%

14,9%

24,4%

20,2%

20,9%

14,0%

Miejsce zamieszkania
Miasto
do 50
tys.

Miasto
50–500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

14,0%

14,4%

14,5%

23,5%
19,6%

25,9%
20,2%

23,2%
19,5%
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Trudno powiedzieć
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Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
Nie dotyczy

14,7%

11,9%

15,3%

14,3%

13,8%

14,6%

13,3%

14,3%

6,8%

5,4%

4,6%

3,7%

4,5%

4,3%

3,2%

4,4%

13,7%
8,6%

Ogółem

278

18,2%
5,3%

1200

18,4%
3,4%
740

3,2%

18,2%
4,0%

5582

1986

20,3%
3,6%

1425

18,6%
4,5%

1713

21,0%
3,0%

2676

Testy chi-kwadrat Pearsona
Chi-kwadrat
df

Istotność

Wykształcenie
71,131
18

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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20,4%

Miejsce zamieszkania

23,951
18

,157

Najczęściej organizacja pracy szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej ułatwiała łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem osobom
z wykształceniem mniej niż średnim (27 proc.), mieszkającym w miastach
liczących 50–500 tysięcy mieszkańców (25,9 proc.) oraz wychowującym
dwoje dzieci (24,5 proc.).
Tabela 12.
Czy organizacja pracy szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej ułatwia
łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem/dziećmi?
(liczba dzieci na wychowaniu) (dane w proc.)

Zdecydowanie tak
Raczej tak

Ogółem

24,1%
14,3%

Ani nie ułatwia, ani nie
20,1%
utrudnia

Dzieci na wychowaniu

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo
lub więcej

23,9%

24,5%

23,2%

23,6%

19,6%

20,3%

20,8%

16,5%

13,0%

14,9%

14,3%

16,0%

14,0%

13,9%

14,1%

14,9%

11,4%

Trudno powiedzieć

4,2%

4,2%

4,2%

3,8%

4,6%

Zdecydowanie nie

19,6%

Nie dotyczy

3,7%

Ogółem

7800

20,5%
4,9%

2339

18,7%
3,3%

4201

21,2%
1,9%

1023

21,1%
6,8%
237

Testy chi-kwadrat Pearsona
Chi-kwadrat
df

Istotność

Dzieci na wychowaniu
40,102
18
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Raczej nie

,002*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

POŻĄDANE PRZEZ PRACUJĄCYCH RODZICÓW ROZWIĄZANIA W OBSZARZE
DZIAŁAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Rodzice w badaniu wskazywali różne rozwiązania, które ze strony całego
systemu opieki, edukacji dzieci oraz poszczególnych placówek mogłyby
ułatwić godzenie / łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Dla rodziców największą pomocą byłoby pełne otwarcie szkół na naukę stacjonarną
(71,5 proc.). Blisko czterdzieści procent (38,3 proc.) rodziców wskazało
również, że szkoły mogłyby rozszerzyć ofertę zajęć dodatkowych i opiekuńczych na terenie placówki. Ponadto opiekunowie byli zainteresowani
wydłużeniem czasu pracy żłobka/przedszkola w ciągu tygodnia (15,9 proc.)
oraz pracą placówek w czasie ruchomym dostosowanym do pracy rodziców
(17,1 proc.). Ponadto co dziesiąty pracownik był zainteresowany rozwinięciem sieci współpracujących placówek organizujących wspólnie opiekę nad
dziećmi (10,9 proc.).
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Wykres 25.
Rozwiązania instytucjonalne w obszarze działań placówek oświatowych
i wychowawczych, które mogłyby pomóc w łączeniu życia zawodowego z prywatnym
w czasie pandemii ze względu na płeć (dane w proc.)

108

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Płeć

Wiek

Kobieta

Mężczyzna

Do 30
lat

31–40
lat

41–50
lat

Powyżej
50 lat

15,4%

20,6%

29,0%

19,6%

12,2%

6,5%

5,4%

8,3%

8,0%

6,7%

4,8%

3,3%

Możliwość pracy placówek
o p i e ku ń c z o - w yc h o wawczych w ruchomym czasie 17,1%
pracy w dostosowaniu do
pracy rodziców

16,6%

22,0%

23,3%

18,1%

16,3%

11,4%

Pełne otwarcie szkół na na71,5%
ukę stacjonarną

Ogółem

Wydłużenie czasu pracy
żłobka/ przedszkola/ szkoły
15,9%
w dni poniedziałek–piątek
Otwarcie placówek w dni
wolne od pracy, np. w soboty,
5,7%
i zapewnianie dzieciom opieki instytucjonalnej

Większa oferta zajęć dodatkowych i opiekuńczych na 38,3%
terenie placówki

38,7%

34,5%

29,5%

39,3%

38,3%

28,9%

Zorganizowanie sieci współpracujących placówek opieki 10,9%
nad dziećmi

72,3%

63,5%

62,5%

75,7%

68,6%

57,3%

10,9%

11,1%

13,1%

11,0%

10,8%

9,8%

5,1%

7,1%

6,2%

4,2%

6,1%

7,7%

Nic nie można zmienić

3,3%

Ogółem

7800

Trudno wskazać

5,3%

Nie dotyczy to mojej sytuacji

6,3%

3,3%
6,1%

7063

4,1%
7,3%

5,1%
6,8%

737

176

Testy chi-kwadrat Pearsona

Chi-kwadrat
df

Istotność

Płeć

Wiek

,000*

,000*

76,032
9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

354,970
27

2,2%
4,5%

3645

4,0%
7,4%

3733

8,5%

14,6%
246
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Tabela 13.
Rozwiązania instytucjonalne w obszarze działań placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, które mogłyby pomóc w łączeniu życia zawodowego z prywatnym w czasie pandemii ze względu na płeć oraz wiek (dane w proc.)
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Jeśli chodzi o pożądane rozwiązania instytucjonalne, które mogłyby pomóc
w łączeniu życia zawodowego z prywatnym w czasie pandemii, to kobiety
częściej niż mężczyźni oczekiwali pełnego otwarcia szkół oraz większej oferty zajęć dodatkowych i opiekuńczych na terenie placówki.
Tabela 14.
Rozwiązania instytucjonalne w obszarze działań placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, które mogłyby pomóc w łączeniu życia zawodowego z prywatnym w czasie pandemii ze względu na wykształcenie oraz miejsce zamieszkania
(dane w proc.)
Mniej
niż
średnie

110

Wyższe
Średnie zawodowe

Wyższe

Wieś

15,4% 16,6%

15,8%

7,9%

7,4%

Możliwość pracy
placówek opiekuńczo-wychowawczych w ruchomym
czasie pracy
w dostosowaniu do
pracy rodziców

18,0%

Większa oferta
zajęć dodatkowych
i opiekuńczych na
terenie placówki
Pełne otwarcie
szkół na naukę
stacjonarną

Miejsce zamieszkania
Miasto
do 50
tys.

Miasto
50–500
tys.

Miasto
powyżej
500 tys.

19,0%

14,2%

15,5%

14,6%

5,1%

4,8%

6,6%

6,2%

5,5%

19,9% 16,1%

16,6%

17,3%

18,0%

17,5%

16,3%

23,7%

30,4% 38,2%

40,7%

36,5%

35,6%

37,2%

41,7%

64,0%

75,2% 73,2%

70,8%

72,5%

72,6%

72,4%

69,5%

Wydłużenie czasu
pracy żłobka/
przedszkola/
17,6%
szkoły w dni
poniedziałek–piątek
Otwarcie placówek
w dni wolne od
pracy np. w soboty,
i zapewnianie
dzieciom opieki
instytucjonalnej

Wykształcenie

6,5%

10,2% 11,4%

11,0%

9,0%

10,7%

10,3%

12,8%

Trudno wskazać

5,8%

2,8%

3,5%

2,6%

3,5%

3,2%

3,9%

Nie dotyczy to mojej
7,6%
sytuacji

4,3%

2,2%

6,1%

5,4%

6,3%

6,3%

6,5%

6,1%

6,2%

Nic nie można
zmienić

Ogółem

7,2%
278

1200

5,0%
740

5,4%
5582

5,0%
1986

5,2%
1425

4,5%
1713

6,0%
2676

Testy chi-kwadrat Pearsona

Chi-kwadrat
df

Istotność

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

,000*

,000*

129,008
27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

88,198
27

Poniżej zestawiono pożądane rozwiązania instytucjonalne wśród osób pracujących na podstawie różnych form zatrudnienia i w różnych sektorach
zatrudnienia. Analizując dane, warto pamiętać, że zarówno kategorie form
zatrudnienia, jak i sektora zatrudnienia nie są rozłączne, choć 94,9 proc.
ankietowanych podaje tylko jedną formę zatrudnienia, a 97,6 proc. jeden
sektor zatrudnienia. Różnice preferencji między osobami o różnych formach
zatrudnienia i różnych sektorach nie są bardzo duże. Do ciekawszych należą:
•
•

•
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Zorganizowanie sieci współpracujących
11,5%
placówek opieki
nad dziećmi

osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i działające w biznesie nieco częściej niż pozostałe osoby oczekiwałyby wydłużenia czasu pracy żłobka, przedszkola lub szkoły,
osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych chętniej widziałyby
otwarcie placówek w dni wolne od pracy (może to wynikać z tego, że
osoby mające nieregularny czas pracy, często są zatrudniane na podstawie umowy cywilnoprawnej),
osoby pracujące na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
godzin oraz prowadzące własną działalność gospodarczą częściej niż
inni wskazują na większą ofertę zajęć dodatkowych i opiekuńczych na
terenie placówki oraz pełne otwarcie szkół na naukę stacjonarną.
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Inne

Biznes

Instytucje
publiczne

Trzeci sektor

Sektor zatrudnienia

Inna forma

Działalność
gospodarcza

Umowa
cywilnoprawna

Pełny etat

Niepełny etat

Forma zatrudnienia
Ogółem
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Tabela 15.
Rozwiązania instytucjonalne w obszarze działań placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, które mogłyby pomóc w łączeniu życia zawodowego z prywatnym
w czasie pandemii ze względu na formę zatrudnienia i sektor zatrudnienia (dane w proc.)

Wydłużenie
czasu
pracy
żłobka / przed15,9% 15,8% 15,6% 14,4% 16,4% 14,1% 18,0% 14,0% 17,8% 14,4%
szkola / szkoły
w dni poniedziałek–piątek
Otwarcie placówek w dni
wolne od pracy
np. w soboty, 5,7%
i zapewnianie
dzieciom opieki
instytucjonalnej

5,1%

6,7%

9,3%

7,4%

8,5%

6,1%

4,6%

4,1%

7,6%

Możliwość pracy
placówek
opiekuńczo-wychowawczych w rucho- 17,1% 17,0% 20,2% 17,7% 17,1% 16,0% 17,9% 16,3% 17,8% 17,3%
mym
czasie
pracy w dostosowaniu do
pracy rodziców
Większa oferta
zajęć dodatkowych i opiekuń- 38,3% 39,3% 34,8% 31,1% 37,0% 27,7% 42,8% 35,4% 33,5% 31,6%
czych na terenie
placówki
Pełne otwarcie
szkół na naukę 71,5% 72,1% 69,8% 67,4% 70,4% 59,2% 74,1% 69,2% 62,4% 69,3%
stacjonarną
Zorganizowanie sieci współp r a c u j ą c y c h 10,9% 10,8% 11,2% 10,8% 10,3% 8,0%
placówek opieki nad dziećmi
Nic nie można
3,3%
zmienić

3,3%

4,8%

4,8%

3,5%

5,6%

11,2% 11,0% 13,2% 9,4%
2,7%

3,9%

6,6%

4,3%

5,3%

4,6%

5,7%

4,7%

12,2% 3,9%

6,3%

7,1%

6,4%

Ogółem

6281

526

334

890

213

3248

197

1105

Nie dotyczy to
6,3%
mojej sytuacji

7800

5,9%

8,2%

6,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

6,1%

11,3% 5,6%

3459

6,7%

7,1%

7,2%

OCZEKIWANY ZAKRES DZIAŁANIA SZKOŁY/PLACÓWKI

Interesujące na tle dokonujących się przemian w zakresie funkcjonowania
całego systemu edukacji było ustalenie, jaką rolę zdaniem rodziców powinny
pełnić placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice uważają, że
szkoły powinny zapewniać głównie edukację dla dzieci (92,4 proc.) w podstawowym wymiarze czasu pracy placówek (73,6 proc.). Ponadto znaczna
część rodziców (85 proc.) uważa, że placówki oświatowe powinny organizować również zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Wśród rodziców nie ma także
zgodności co do opieki nad dziećmi w wydłużonym czasie pracy szkół/ placówek. Połowa rodziców (49,9 proc.) uważa, że placówki powinny zajmować
się dziećmi w wydłużonym czasie pracy, a jedna czwarta (26,4 proc.) jest
zdania przeciwnego. Znaczna część opiekunów (68,3 proc.) nie widzi potrzeby działania szkół w dni wolne od pracy, np. w weekendy.
Wykres 26.
Oczekiwany zakres działania wobec szkół i placówek opiekuńczo -wychowawczych
w ocenie pracujących rodziców (dane w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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T r u d n o
5,3%
wskazać
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Tabela 16.
Oczekiwany zakres działania wobec szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ocenie pracujących rodziców (wiek, płeć) (dane w proc.)

Wyłącznie podstawowa edukacja
Dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne

Opieka w podstawowym wymiarze czasu

Opieka w wydłużonym
czasie
Opieka w dni wolne
(np. w weekend)

Żadne z powyższych
114

Ogółem

Płeć

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

85,0%

85,5%

80,9%

92,4%
73,6%
49,9%
9,7%
2,8%

7800

92,5%
73,5%
49,6%
9,5%
2,6%

7063

91,3%
74,9%
52,2%
11,4%
4,9%
737

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Do 30
lat

31–40
lat

67,0%

86,0%

86,4%
65,9%
46,0%
15,9%
10,8%
176

93,3%
75,5%
53,9%
10,9%
2,3%

3645

Wiek

41–50 lat

Powyżej
50 lat

85,2%

79,7%

92,3%
72,7%
47,0%
8,2%
2,7%

3733

85,0%
64,6%
36,6%
8,9%
6,5%
246

Tabela 17.
Oczekiwany zakres działania wobec szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ocenie pracujących rodziców (wykształcenie, miejsce zamieszkania) (dane w proc.)
Wykształcenie

Wyłącznie podstawowa
edukacja
Dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne
Opieka w podstawowym wymiarze czasu
Opieka w wydłużonym
czasie
Opieka w dni wolne (np.
w weekend)
Żadne z powyższych
Ogółem

Mniej
Wyższe
niż
Średnie zawoWyższe Wieś
średnie
dowe

Miejsce zamieszkania
Miasto
do 50
tys.

Miasto Miasto
50–500 powyżej
tys.
500 tys.

81,7% 92,1% 92,8% 92,9% 91,9% 92,8% 92,1% 92,8%
60,4% 78,8% 84,7% 87,6% 82,4% 85,2% 83,1% 88,1%
64,4% 71,6% 74,5% 74,4% 73,7% 74,4% 72,5% 73,9%
34,9% 43,9% 50,8% 51,8% 51,9% 47,4% 46,5% 51,8%
18,3% 12,1% 10,8% 8,6%
9,7%
278

4,2%
1200

2,3%
740

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

2,3%
5582

9,4%

3,2%
1986

11,2% 9,8%
2,1%
1425

3,4%
1713

8,9%

2,6%
2676

Wykres 27.
Zmiana szkoły/placówki
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Osoby z wykształceniem wyższym z reguły zgłaszały więcej oczekiwań co do
zakresu działania szkoły/placówki niż osoby z wykształceniem średnim i niższym. Wyjątkiem jest oczekiwanie opieki w dni wolne, które było wyrażane
przez nie rzadziej. Warto jednak zauważyć, iż pomimo przemian w zakresie
funkcjonowania różnych placówek oświatowych i wychowawczych rodzice
nie planują zmieniać podmiotów zajmujących się edukacją swoich dzieci –
89,1 proc. wskazań respondentów.

115

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄCE ŁĄCZENIU OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH
Z ZAWODOWYMI

Powyżej przedstawiono, jakich zmian w instytucjonalnej opiece nad dziećmi oczekują pracujący rodzice. Wskazano również, jaką rolę według nich
powinny pełnić placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze, aby
sprostać codziennym wyzwaniom i problemom oraz ułatwiać uzyskanie
Work Life Balance. Poza kwestiami, które podniesiono powyżej, pracujący
rodzice wskazali również inne rozwiązania, które sprzyjałyby mniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.
Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją pewne różnice w postrzeganiu rozwiązań sprzyjających najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi między kobietami i mężczyznami. Kobiety

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzata Marzec

chętniej niż mężczyźni widziałby możliwość pracy z domu i znacznie częściej krótszy czas pracy zawodowej. Mężczyźni częściej wskazywali na dobrą lokalizację szkoły, przedszkola, żłobka.
Wykres 28.
Rozwiązania sprzyjające najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych
z zawodowymi ze względu na płeć (dane w proc.)
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Dobra lokalizacja szkoły/
przedszkola/ żłobka

4,6%

Dodatkowe świadczenia
od pracodawcy uławiające
opiekę nad dziećmi, np.
przedszkole firmowe

34,6%

38,0%

39,2%

27,4%

24,2%

22,7%

32,4%

Niskie opłaty za żłobek/
przedszkole

Elastyczny dzień/tydzień
pracy

31–40
lat

33,1%

36,0%

Krótszy czas pracy
zawodowej

Do 30
lat

Kobieta

Możliwość pracy z domu

Elastyczny czas pracy
szkoły/placówki

Mężczyzna

Ogółem

Odpowiednia wysokość zarobków/dochodów w go34,9%
spodarstwie domowym
Łatwy i szybki dojazd do
pracy

Płeć

27,1%
14,3%
24,8%
23,1%

36,5%
4,4%

14,0%
25,7%
23,3%

39,8%

31,1%
6,4%

16,7%
15,9%
21,3%

32,4%

29,5%
11,9%
15,3%
14,8%
14,8%

Wiek

41–50
lat

Powyżej
50 lat

36,0%

34,0%

28,9%

26,7%

27,7%

26,0%

34,5%

36,6%
5,8%

14,6%
24,9%
22,6%

32,1%

36,1%
3,1%

13,9%
25,7%
24,1%

25,6%

30,1%
4,1%

14,2%
15,9%
21,1%

6,5%

6,6%

5,8%

13,1%

8,0%

4,8%

4,5%

Elastyczne formy świadczenia pracy

10,1%

10,1%

10,0%

5,7%

8,4%

11,7%

14,6%

Organizacja wypoczynku
dla dzieci

11,5%
13,7%

11,6%

10,7%

12,5%

12,0%

11,0%

10,6%

Przerwy w pracy
Brak nadgodzin

Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu
Przepisy prawne dot.
możliwości otrzymania
świadczeń zdrowotnych
lub świadczeń na dzieci
Inne

4,3%

8,2%

4,2%

13,8%
8,6%

5,3%

13,3%
3,8%

8,0%
6,8%
8,5%

4,3%

12,7%
8,9%

4,2%

14,9%
7,7%
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Tabela 18.
Rozwiązania sprzyjające najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych
z zawodowymi (płeć i wiek) (dane w proc.)

3,7%

17,1%
5,7%

7,4%

7,2%

8,5%

11,9%

7,5%

6,8%

11,0%

2,0%

1,9%

3,3%

5,1%

1,8%

1,9%

3,7%
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Nie dotyczy to mojej
sytuacji
Ogółem

4,8%

7800

4,6%

7063

6,0%

8,0%

737

176

Testy chi-kwadrat Pearsona

Chi-kwadrat
df

Istotność

Płeć

112,971
17

,000*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

3,9%

3645

5,3%

3733

7,7%
246

Wiek

265,765
51

,000*

Osoby z wyższym wykształceniem częściej niż te z wykształceniem mniej
niż średnim wskazywały na możliwość pracy z domu oraz krótszy czas pracy
i elastyczny dzień/tydzień pracy.
Tabela 19.
Rozwiązania sprzyjające najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych
z zawodowymi (wykształcenie, miejsce zamieszkania) (dane w proc.)
Wykształcenie

Dobra lokalizacja
szkoły/ przedszkola/
żłobka
Odpowiednia wysokość
zarobków/dochodów
w gospodarstwie
domowym
Możliwość pracy
z domu
Łatwy i szybki dojazd
do pracy
Niskie opłaty za
żłobek/przedszkole
Elastyczny czas pracy
szkoły/placówki
Krótszy czas pracy
zawodowej
Elastyczny dzień/
tydzień pracy

Miejsce zamieszkania

Mniej
Wyższe
niż
Średnie zawośrednie
dowe

Wyższe Wieś

32,0% 29,4% 30,4%

34,2% 30,5% 29,5%

38,1% 38,0% 35,0%

34,1% 34,6% 36,6%

37,2% 32,7%

13,7% 24,1% 30,1%

40,4% 32,5% 33,1%

32,6% 42,3%

7,2%

4,1%

5,1%

26,6% 27,8% 28,5%
5,9%

5,1%

12,6% 13,6% 14,7%
15,5% 23,3% 24,5%
11,2% 16,7% 19,9%

Miasto
do 50
tys.

26,7% 30,6% 23,6%
5,3%

5,4%

14,4% 16,0% 16,3%
25,6% 23,8% 25,8%
25,5% 22,0% 21,3%

Miasto Miasto
50–500 powyżej
tys.
500 tys.

30,8% 38,3%

25,7% 27,1%
3,3%

14,7% 11,7%
24,7% 25,0%
21,1% 26,1%

Elastyczne formy
świadczenia pracy

Przerwy w pracy
Brak nadgodzin
Organizacja wypoczynku dla dzieci
Możliwość pracy
w niepełnym wymiarze
czasu
Przepisy prawne dot.
możliwości otrzymania
świadczeń zdrowotnych lub świadczeń na
dzieci
Inne
Nie dotyczy to mojej
sytuacji
Ogółem

2,5%

8,0%

6,9%

6,0%

6,4%

9,5%

11,4% 9,2%

6,5% 3,3% 4,1%
12,2% 12,5% 11,9%
12,2% 16,4% 16,2%
7,9%

6,6%

5,9%

10,5%

8,9%

11,4%

4,4% 3,9% 4,0%
11,2% 10,4% 11,1%
12,9% 12,9% 14,2%
8,0%

6,7%

10,1% 10,5% 7,8%

6,5%

8,0%

5,4%

2,5%

1,6%

1,8%

278

1200

740

5582

7,4%

8,6%

7,5%

8,5%

8,6%

6,6%

6,5%

6,2%

3,8%

4,5% 4,6%
10,0% 13,5%
17,0% 12,0%
8,5%

8,9%

8,1%

7,9%

6,2%

2,1%

1,9%

1,8%

2,1%

1986

1425

1713

2676

5,4%

5,2%

5,3%

3,7%

Testy chi-kwadrat Pearsona
Chi-kwadrat
df

Istotność

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

,000*

,000*

493,096
51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

300,404
51

Jeśli chodzi o rozwiązania, które najbardziej sprzyjają najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi, to osoby pracujące na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą częściej od pozostałych kategorii wskazują na
dobrą lokalizację szkoły, przedszkola, żłobka. Możliwość pracy z domu
jest najbardziej pożądana przez osoby na pełnych etatach i te pracujące
w sektorze prywatnym. Osoby prowadzące działalność gospodarczą stosunkowo rzadziej wybierają krótszy czas pracy zawodowej.

Instytucjonalna opieka nad dziećmi oraz organizacja pracy szkół...

Dodatkowe świadczenia od pracodawcy
uławiające opiekę nad 9,4%
dziećmi, np. przedszkole firmowe
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Tabela 20.
Rozwiązania sprzyjające najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych
z zawodowymi (forma zatrudnienia, sektor zatrudnienia) (dane w proc.)

Ogółem
Dobra
lokalizacja
szkoły/ przedszkola/ 33,1%
żłobka
Odpowiednia
wysokość
zarobków/
34,9%
dochodów w gospodarstwie domowym
Możliwość
z domu

120

pracy

36,0%

Łatwy i szybki dojazd
27,1%
do pracy
Niskie opłaty za
żłobek/przedszkole 4,6%

Elastyczny czas pracy
14,3%
szkoły/placówki
Krótszy czas pracy
24,8%
zawodowej
Elastyczny
dzień/
23,1%
tydzień pracy
Dodatkowe świadczenia od pracodawcy uławiające opiekę 6,5%
nad dziećmi, np.
przedszkole firmowe

Forma zatrudnienia

Działalność
gospodarcza

Niepełny
etat

Umowa
cywilnoprawna

33,3%

31,7%

27,8%

33,8%

21,1%

34,4%

37,5%

39,5%

35,4%

38,5%

38,3%

31,4%

26,9%

28,1%

21,6%

4,5%

6,1%

4,2%

4,0%

7,0%

Pełny
etat

27,9%

27,0%

25,7%

21,3%

Inna
forma

22,1%

14,0%

13,9%

13,8%

16,5%

11,7%

23,4%

21,5%

21,0%

25,4%

19,2%

26,0%

26,8%

21,3%

16,9%

21,6%

6,6%

7,2%

6,0%

3,7%

9,4%

Elastyczne
formy
10,1%
świadczenia pracy

10,0%

9,7%

11,1%

10,7%

12,7%

Brak nadgodzin

12,3%

10,5%

10,8%

8,3%

11,3%

Przerwy w pracy

4,3%

11,5%

Organizacja wypo13,7%
czynku dla dzieci

4,4%

13,5%

5,1%

12,9%

4,2%

12,3%

3,1%

15,7%

4,2%

14,1%

Przepisy prawne dot.
możliwości
otrzymania
świadczeń 7,4%
zdrowotnych
lub
świadczeń na dzieci

7,7%

14,8%

11,1%

6,9%

6,6%

6,9%

8,7%

10,2%

9,2%

11,7%

Inne

2,0%

1,7%

2,1%

2,7%

2,9%

8,5%

Ogółem

7800

6281

526

334

890

213

Nie dotyczy to mojej
4,8%
sytuacji

4,1%
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4,0%

6,3%

9,0%

8,9%

Tabela 21.
Rozwiązania sprzyjające najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych
z zawodowymi (sektor zatrudnienia) (dane w proc.)
Sektor zatrudnienia

Dobra lokalizacja szkoły/ przedszkola/ żłobka

Biznes
33,7%

Odpowiednia wysokość zarobków/dochodów
33,0%
w gospodarstwie domowym
Możliwość pracy z domu

41,5%

Elastyczny czas pracy szkoły/placówki

15,6%

Łatwy i szybki dojazd do pracy

Niskie opłaty za żłobek/przedszkole
Krótszy czas pracy zawodowej

Elastyczny dzień/tydzień pracy

25,7%
4,9%

22,9%
25,4%

Dodatkowe świadczenia od pracodawcy uławiające opiekę nad dziećmi, np. przedszkole 6,2%
firmowe
Elastyczne formy świadczenia pracy

11,1%

Organizacja wypoczynku dla dzieci

14,0%

Przerwy w pracy
Brak nadgodzin

4,7%

12,1%

Instytucje T r z e c i
publiczne sektor
Inne
32,9%

33,0%

31,0%

34,0%

35,0%

23,7%

35,8%
28,1%
4,2%

13,3%
27,3%
21,8%
6,9%

10,5%
3,8%

10,4%
13,0%

35,5%
26,4%
7,6%

15,2%
25,4%
19,8%
6,1%

10,2%
5,1%
9,1%

11,7%

39,1%
27,8%
4,3%

12,1%
22,4%
18,8%
5,8%
5,8%
4,2%

12,9%
14,8%
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Możliwość
pracy
w niepełnym wymia- 8,2%
rze czasu
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Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu 8,7%

7,5%

6,6%

8,4%

Inne

1,7%

4,1%

4,3%

Przepisy prawne dot. możliwości otrzymania
świadczeń zdrowotnych lub świadczeń na 7,0%
dzieci
Nie dotyczy to mojej sytuacji
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

1,7%
4,0%

3459

7,9%
5,1%

3248

7,1%
5,6%
197

8,4%
7,1%
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Rozwój idei Work Life Balance oraz jej instrumentów jest niezwykle istotny i niesie za sobą liczne korzyści o charakterze demograficznym, społecznym oraz gospodarczym. Brak, niedostatek lub niedopasowanie do potrzeb
społecznych instrumentów, które ułatwiałyby godzenie życia zawodowego
z prywatnym, ma szereg negatywnych konsekwencji. Konsekwencje te mają
znaczenie zarówno dla całych społeczności, jak i poszczególnych jednostek.
Instrumentarium WLB wpływa na decyzje prokreacyjne obywateli, umożliwia
aktywność zawodową, co współcześnie jest szczególnie istotne dla kobiet, oraz
ułatwia funkcjonowanie całych rodzin, a także poszczególnych ich członków.
Instrumenty WLB w zdecydowanej większości są tworzone i regulowane na poziomie ogólnokrajowym. W szczególności mowa tu o różnego
rodzaju urlopach z tytułu urodzenia dziecka, ulgach i przywilejach z tym
związanych, świadczeniach finansowych, czy możliwości korzystania z usług
społecznych, za których organizację odpowiadają podmioty administracji
publicznej. O kształcie i praktycznym wykorzystywaniu licznych narzędzi
WBL decydują organizacje – pracodawcy, którzy poza wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, mogą wspierać swoich pracowników w łączeniu obowiązków zawodowych z osobistymi. Korzyści z rozwoju
instrumentów mają wówczas wszyscy.
Głównym celem niniejszej publikacji było przedstawienie polskich instrumentów, które mogą ułatwiać godzenie życia zawodowego z prywatnym
w komparacji do oczekiwań pracujących rodziców. Cel główny monografii
został zrealizowany. W pierwszej części książki opisano polskie rozwiązania
w obszarze WLB. W szczególności uwzględniono ubezpieczeniowe i pomocowe instrumenty wspierające łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym, a także odniesiono się do usług społecznych, głównie edukacyjnych
i opiekuńczych. W drugiej części przedstawiono wyniki ogólnopolskich
badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych za pomocą metody CAWI.
Badania były realizowane w czasie trwania pandemii – na przełomie marca
i kwietnia 2021 roku, na próbie 10 331 respondentów – pracujących rodziców
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wychowujących dzieci. Ogólnoświatowa epidemia koronawirusa spowodowała bowiem liczne zmiany w funkcjonowaniu rodzin oraz dokonała ogromnych modyfikacji na rynku pracy. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się
pracujący rodzice, opiekunowie dzieci najmłodszych i w wieku szkolnym,
kiedy to zmuszeni byli do równoczesnego wykonywania obowiązków zawodowych i opieki nad najmłodszymi. Zasadne więc było zdiagnozowanie, jak
pracujący rodzice godzili życie zawodowe z prywatnym w czasie pandemii.
W szczególności, istotne okazało się sprawdzenie:
•
•
•
•
•
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•
•
•

Czy istniejące w Polsce instrumenty WLB były pomoce w codziennym funkcjonowaniu rodzin w czasie pandemii?
Czy pracodawcy ułatwiali swoim pracownikom godzenie życia zawodowego z osobistym?
Jakie instrumenty WLB były wykorzystywane przez pracodawców
w czasie pandemii?
Czy oferowane przez pracodawców instrumenty WLB ułatwiały pracującym rodzicom łączenie sfery zawodowej z prywatną?
Czy szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze ułatwiały pracującym rodzicom łączenie życia zawodowego z osobistym?
Jakiego działania i organizacji pracy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oczekują pracujący rodzice?
Jakich instrumentów WLB oczekują od pracodawców pracujący rodzice?
Jakich rozwiązań sprzyjających najmniej konfliktowemu łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi oczekują od władz publicznych
pracujący rodzice?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ostatnich latach w Polsce odnotowuje się znaczną poprawę w działaniach na rzecz funkcjonowania rodzin
i w kwestii wspierania rodziców w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami
zawodowymi. Wdrożono w życie liczne przepisy prawa, programy, przyznano
świadczenia dla dzieci i opiekunów itd. Polska pod względem przeznaczanych na politykę rodzinną funduszy w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, ale też wydatków na cele rodzinne w wydatkach socjalnych w ogóle,
w ostatnich latach zajmuje coraz lepsze miejsca w Unii Europejskiej64. PoWedług danych Europejskiego Urzędu Statystycznego najwyższy udział wydatków na świadczenia dla rodzin (w ogóle wydatków socjalnych) odnotowano w Luksemburgu. W 2016 roku było to
64

ponad 15% łącznych wydatków na świadczenia socjalne oferowane przez państwo. Według Eurostatu,
w Polsce, która znalazła się na trzecim miejscu, świadczenia dla rodzin stanowiły 13% wszystkich
wydatków na świadczenia socjalne. Według Eurostat w 2017 roku na 28 krajów UE 12 przeznacza
na świadczenia socjalne większą kwotę pieniędzy w porównaniu z wielkością gospodarki niż Polska;
https://www.gov.pl/web/rodzina/wydatki-na-swiadczenia-rodzinne-w-unii-europejskiej-polska-napodium; https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1246&newsId=9104&furtherNews=yes, access:26.01.2020.
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wstają nowe pomysły, wizje, idee. W 2022 roku w związku z koniecznością
dostosowania polskich przepisów prawnych do przepisów unijnych zaszła
potrzeba wprowadzenia kolejnych znaczących modyfikacji, które z jednej strony wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, a z drugiej z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE. L
Nr 186, str. 105. Konieczne stało się wydłużenie urlopów rodzicielskich,
zagwarantowanie jednemu z rodziców dwóch miesięcy płatnego urlopu po
urodzeniu dziecka, wprowadzenie urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia
osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym czy zmiana przepisów
dotycząca wykonywania pracy w godzinach, nocnych, nadliczbowych czy
wyjazdów służbowych dla rodziców wychowujących dzieci.
Pandemia także wymusiła na wielu podmiotach i pracownikach kolejne
zmiany, między innymi zorganizowanie pracy poza siedzibą firmy, głównie
w miejscu zamieszkania pracownika. Znaczna liczba pracowników stanęła
przed faktem zmiany warunków pracy zarówno w zakresie wykonywanych
obowiązków, jak i czasu pracy. Ponadto wiele osób musiało podjąć nowe wyzwanie związane z wprowadzaniem nowych technologii i urządzeń do pracy.
Zarówno współcześnie uregulowane prawnie rozwiązania wspierające
WLB, jak i te dopiero planowane wydają się dopasowywać do zmieniających
warunków i oczekiwań społecznych. Znaczne udogodnienia kierowane są do
rodziców wychowujących dzieci, ale również ta grupa społeczna mierzyła się
z ogromnymi wyzwaniami w czasie pandemii, które wynikały z konieczności
równoczesnego wykonywania obowiązków zawodowych i opieki nad dziećmi. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 41 proc. rodziców w czasie
pandemii nie było w stanie oddzielać czasu pracy od prywatnego, a pandemia
spowodowała konieczność zmian w życiu zawodowym, które u 67,2 proc.
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rodziców dotyczyły modyfikacji organizacji pracy zarówno w zakresie czasu
pracy, jak i wykonywanych obowiązków służbowych. Potwierdzono zatem
główną hipotezę zakładającą, że pracujący rodzice mieli problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym. Co ważne, dla 91 proc. ankietowanych przy wyborze pracy niezwykle ważna okazała się możliwość godzenia
jej z obowiązkami domowymi, a dla 33 proc. był to czynnik rozstrzygający.
Z przeprowadzonych analiz wynika także, że połowa pracodawców stwarzała warunki do godzenia pracy i życia zawodowego. Pracodawcy zdecydowanie ułatwiali godzenie życia zawodowego z prywatnym u 19,8 proc.
pracowników i ułatwiali u 30,8 proc. Co ważne, 5,5 proc. zdecydowania
utrudniało i 10 proc. pracodawców raczej utrudniało pracownikom łączenie
pracy z życiem osobistym.
Pracodawcy oferowali różne instrumenty ułatwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym. Najczęściej stosowana była praca w system zdalnym
(26 proc.) oraz elastyczny czas pracy (38 proc.). Oczekiwania pracowników
były raczej zgodne z udogodnieniami oferowanymi przez pracodawców. Pracownicy wskazali na instrumenty, które z ich punktu widzenia w znacznym
stopniu pomogłyby godzić życie zawodowe z rodzinnym. W szczególności
oczekiwaliby, aby pracodawcy zapewniali rodzicom możliwość wyboru godzin pracy (54 proc.), czy pracę w systemie zdalnym (52 proc.). W uzyskaniu
WLB pracownikom pomogłyby także nieformalne porozumienia dotyczące
czasu pracy (46 proc.) oraz organizacja opieki nad dziećmi przez pracodawcę
(38 proc.).
Jednym z nowych wyzwań, przed jakimi stanęli pracujący rodzice w obliczu pandemii, było znaczne przejęcie procesu edukacji podopiecznych,
a w przypadku dzieci młodszych konieczność sprawowania nad nimi pełnej i całodobowej opieki w domach. Od rozpoczęcia epidemii wielokrotnie
i w różnym czasie placówki oświatowe oraz wychowawcze były zamykane
na naukę stacjonarną i zmuszane do prowadzenia nauki zdalnej lub w trybie
tzw. hybrydowym. W szczególnie trudnej sytuacji zostały postawione szkoły.
Konieczne bowiem stało się szybkie dostosowanie do sytuacji i wdrożenie
nowych metod nauki na odległość, przy użyciu wielu niewykorzystywanych
dotychczas narzędzi.
Odmienny sposób działania szkół, przedszkoli i żłobków wymusił także na
rodzicach przemiany w zakresie funkcjonowania rodzin. Dużym problemem
dla rodziców w czasie pandemii było zamknięcie szkół oraz nauka zdalna.
Dla ponad 72 proc. badanych łączenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi
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było trudne w tym bardzo trudne dla 41 proc. Rodzice mieli bardzo różne
doświadczenia w zakresie działania szkół w czasie pandemii i u zdecydowanej większości badanych organizacja systemu edukacji w pandemii wymusiła
nowe zadania. Nauka zdalna była dla wielu pracujących rodziców bardzo
trudna i pociągała za sobą szereg dotychczas niewykonywanych czynności,
związanych np. z dodatkową nauką z dziećmi, organizacją sprzętu, gotowaniem posiłków, organizacją czasu wolnego itp. Rodzice zostali zmuszeni
do przejęcia części procesu edukacji swoich dzieci oraz wydłużenia zakresu
dokonywanej opieki nad dziećmi w ciągu dnia. Sposób organizacji systemu
edukacji i zorganizowanej opieki nad dziećmi nie ułatwiał godzenia pracy
zawodowej z opieką nad dziećmi. Wśród rodziców były podzielone zdania
co do tego, czy organizacja pracy placówek w czasie pandemii ułatwia, czy
utrudnia im łączenie pracy z opieką nad dziećmi (dla 38,4 proc. – ułatwia;
dla 33,6 proc. – utrudnia).
Pracujący rodzice oczekują, że placówki oświatowo-wychowawcze będę
działać nie tylko w zakresie podstawowej edukacji, lecz także będą zapewniać
zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) – 85 proc. i funkcjonować w wydłużonym
czasie pracy (49,9 proc. Prawie 10 proc. badanych oczekiwałaby opieki w dni
wolne, między innymi w weekendy. Ostatnie oczekiwanie wykazywali głównie rodzice zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych.
Dążąc do odwrócenia niekorzystnych trendów demograficznych, które
pociągają za sobą inne problemy o charakterze ekonomicznym, społecznym,
kulturowym itd., należy wzmacniać między innymi politykę rodzinną i wypracowywać rozwiązana, które przełożą się na realizację założonych celów.
W działaniach tych niezwykle istotną rolę odgrywają instrumenty Work
Life Balance. Konieczne jest ich ciągłe modyfikowanie, udoskonalanie i dopasowywanie do zmieniających się uwarunkowań. Pamiętać jednak należy, że
wykorzystanie instrumentów WLB to nie tylko odgórne działania państwa
w szczególności w obszarze polityki rodzinnej, rynku pracy czy edukacyjnej.
To również nie tylko przepisy prawa i różnorodne programy. Za godzenie
życia zawodowego z prywatnym odpowiadają także pracodawcy, którzy, znając oczekiwania swoich pracowników, powinni wdrażać rozwiązania ich satysfakcjonujące. Działania takie doprowadzą do harmonii pomiędzy życiem
osobistym i zawodowym wśród pracowników i z pewnością będą korzystne
dla funkcjonowania organizacji.
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