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Interpelacja nr 22015



Interpelacja w sprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, 
szczególnie w czasie pandemii

 

Szanowna Pani Minister,

 

pandemia, z którą walczymy od ponad roku, dotyka nie tylko przedsiębiorców, firmy, ale także 
kobiety, które na skutek SARS-CoV-2 częściej niż mężczyźni tracą pracę, a co za tym idzie 
dochody. Natomiast te, które pracują mają w niektórych sytuacjach obniżane wynagrodzenie, 
obawiają się także o swoją przyszłość zawodową.

Pandemia bardzo mocno wpłynęła na sytuację kobiet na rynku pracy. A może być jeszcze 
gorzej. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z grudnia 2020 roku potwierdza, że 
skutki pandemii koronawirusa są niestety bardziej odczuwalne dla kobiet niż mężczyzn. Jedną 
z przyczyn jest to, że kobiety częściej pracują w sektorach takich jak turystyka, branża beauty, 
gastronomia czy eventy, które najbardziej ucierpiały w wyniku środków ograniczających 
działanie przedsiębiorstw. Raport wskazuje także nierówności na rynku pracy, które znajdują 
odzwierciedlenie m.in. w zawodach, które wykonują kobiety. Są one nadreprezentowane na 
niskopłatnych stanowiskach, takich jak asystentka opieki, sprzątaczka czy sprzedawczyni. W 
Polsce kobiety stanowią 58 proc. osób zarabiających płacę minimalną i 62 proc. pracowników 
zarabiających znacznie poniżej minimum.

Kiedy ponownie zostały zamknięte szkoły, wiele kobiet musiało wziąć zasiłek opiekuńczy na 
dzieci do ósmego roku życia albo urlop. Niestety pandemiczna rzeczywistość pokazuje, że 
niektórzy pracodawcy oczekują od kobiet wykonywania pracy nawet wtedy, kiedy ten urlop jest 
wykorzystywany.

Kobiety coraz częściej zauważają malejące szanse na rynku pracy w popandemicznych 
realiach. Na taką ocenę wpływa m.in. zamknięcie szkół. W wielu wypadkach to właśnie na 
kobiety spadły obowiązki związane ze wsparciem dzieci w nauce, opieką nad dziećmi 
przedszkolnymi czy innymi pracami domowymi, co nie tylko zwiększyło ich obciążenie, ale też 
pogorszyło ocenę własnych możliwości jako pracownika.

Łączenie ról zawodowych z rodzinnymi, wychowywaniem dzieci było problemem jeszcze przed 
pandemią, która dodatkowo go uwypukliła. Bardzo wiele kobiet deklaruje, że wyzwaniem jest 
dla nich pogodzenie pracy z wychowywaniem dzieci. Obowiązki zawodowe utrudniają im pełne 
uczestnictwo w życiu dziecka i znacznie ograniczają czas spędzany z rodziną. Kobiety 
wskazują też np. na sytuacje związane z chorobą dziecka, które powodują, że muszą szukać 
różnych możliwości sprawowania opieki. Mówią również o sytuacjach związanych z 
utrudnieniami po stronie pracodawców np. nieelastycznymi godzinami pracy, nadgodzinami czy 
wyjazdami służbowymi.



To wszystko co się obecnie dzieje, a jest związane z pandemią, jeszcze bardziej pokazuje, że 
w Polsce kobietom jest trudniej pogodzić rozwój zawodowy z wychowywaniem dzieci, 
prowadzeniem domu, niż w innych krajach, jak chociażby w Szwecji czy Islandii. Obowiązujące 
w Polsce uregulowania prawne są nieprzyjazne kobietom.

W nawiązaniu do treści interpelacji, proszę Panią Minister, o odpowiedź na ważne pytania, 
dotyczące bardzo wielu kobiet:

Czy Pani resort przewiduje wprowadzenie regulacji prawnych wspierających aktywność 
zawodową kobiet?

Czy Ministerstwo prowadzi działania dotyczące zmniejszenia luki płacowej pomiędzy kobietami 
i mężczyznami?

Coraz częściej słyszymy, że praca zdalna, tym bardziej wskutek pandemii, zagości na rynku w 
szerszym wymiarze. Jej zasady wymagają uregulowania ze strony państwa. Czy podejmie Pani 
działania w tym zakresie?

Na wyrównywanie szans na pewno pozytywnie wpłynęłyby darmowa i ogólnie dostępna opieka 
dzienna dla dzieci oraz równe urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie. To zwolnienie kobiet z 
nierówno podzielonego obowiązku opieki pozwoliłoby im rozwijać swoje życie zawodowe i 
zajmować wyższe stanowiska. Czy podejmowane są przez Pani resort takie rozwiązania?

 

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Jaśkowiak
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