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Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP 

Dotyczy: Interpelacji nr 22015 Pani Poseł Joanny Jaśkowiak wraz z grupą Posłanek 

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

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Aleksandry Jaśkowiak wraz z grupą Posłanek, 

pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje. 

Należy zauważyć, że pandemia w Polsce nie miała jednoznacznego wpływu na sytuację 

kobiet na rynku pracy. Sytuacja kobiet uległa pogorszeniu w porównaniu do sytuacji 

mężczyzn zaraz po rozpoczęciu pandemii i wprowadzeniu tzw. lockdownu, tj. w II kwartale 

2020 r., kiedy doszło do wyraźnego zmniejszenia liczby pracujących kobiet (o 99 tys., tj. 

o 1,4% w stosunku do I kw. 2020 r. oraz o 176 tys., tj. o 2,4% wobec II kw. 2019 r.), przy 

jednoczesnym znacznym wzroście liczby biernych zawodowo kobiet (+110 tys., tj. +1,3% 

kw/kw oraz +195 tys., tj. +2,4% r/r). Kobiety zwolnione oraz te, którym nie przedłużono 

umów o pracę, nie podejmowały w dużej części w tamtym okresie poszukiwań pracy, 

o czym może świadczyć fakt, że stopa bezrobocia kobiet w II kwartale zmalała wobec 

I kwartału 2020 r. 

W III kwartale 2020 r. nastąpiło natomiast ożywienie na rynku pracy i duża część kobiet 

wcześniej biernych zawodowo, tj. niepracujących i nieszukających pracy, rozpoczęła 

aktywne poszukiwanie zatrudnienia, co spowodowało wzrost bezrobocia wśród kobiet 

(gdyż za osobę bezrobotną uznaje się osobę niezatrudnioną, aktywnie poszukującą pracy) 

oraz wyraźny wzrost liczby pracujących kobiet (o 141 tys., tj. o 2% kw/kw). 

Sytuacja na rynku pracy kobiet, w ostatnim dostępnym analizowanym okresie pandemii, tj. 

w IV kwartale 2020 r. uległa dalszym pozytywnym transformacjom. Stagnacji lub nawet 
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pogorszeniu sytuacji mężczyzn na rynku pracy (wzrosło bezrobocie wśród mężczyzn 

w ujęciu kwartalnym oraz istotnie w ujęciu rocznym - o 0,5 p. p.) towarzyszyła poprawa 

wskaźników monitorujących sytuację kobiet na rynku pracy. Wartości wskaźników dla 

ostatnich dostępnych okresów zaprezentowano poniżej: 

Wskaźnik zatrudnienia 

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w IV kwartale 2020 r. wyniósł wśród kobiet w wieku 15 

i więcej lat 46,8%, zaś wśród mężczyzn 63,4%. Wskaźnik zatrudnienia kobiet był w IV 

kwartale 2020 r. najwyższy od 15 lat i jednocześnie wzrósł r/r (o 0,7 p. p.) oraz kw/kw 

(o 0,3 p. p.). 

Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia według badania BAEL wśród kobiet w IV kwartale 2020 r. wyniosła 

3,2%, tj. zmalała o 0,4 p. p. kw/kw, tj. do poziomu takiego, jak w roku wcześniejszym. 

Stopa bezrobocia mężczyzn ukształtowała się na poziomie 3,1%. 

Bierność zawodowa 

W IV kwartale 2020 r. wzrostowi wskaźnika zatrudnienia kobiet towarzyszyło zmniejszanie 

liczby kobiet biernych zawodowo w ujęciu rocznym (o 112 tys., tj. o 1,4%) oraz kwartalnym 

(o 10 tys., tj. o 0,1%). Jednocześnie w IV kwartale 2020 r. kobiety stanowiły ok. 62% 

biernych zawodowo. 

Odnosząc się bezpośrednio do zadanych w interpelacji pytań, pragnę przedstawić 

następujące informacje. 

Ad. 1. Regulacje prawne wspierające aktywność zawodową kobiet

Przepisy Kodeksu pracy już obecnie zawierają szereg rozwiązań prawnych mających na 

celu godzenie obowiązków zawodowych z obowiązkami związanymi ze sprawowaniem 

opieki nad dziećmi. Niemniej jednak  planowane jest wprowadzenie do przepisów Kodeksu 

pracy kolejnych rozwiązań dotyczących godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. 

Są one obecnie rozważane w związku z wdrażaniem do polskiego porządku prawnego 

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 (termin wdrożenia to dzień 

2 sierpnia 2022 r.). Celem tej dyrektywy jest poprawa dostępu do rozwiązań w zakresie 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększenie udziału mężczyzn 
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w wykorzystywaniu urlopów i elastycznych form organizacji pracy związanych z opieką 

i wychowywaniem dzieci. Aktualnie trwają intensywne prace nad transpozycją tej 

dyrektywy do polskiego porządku prawnego, dokonywany jest także przegląd przepisów 

Kodeksu pracy dotyczących uprawnień rodzicielskich.

Należy jednak zauważyć, że przewidziane w przepisach prawa pracy oraz planowane do 

wprowadzenia uprawnienia rodzicielskie nie są jedynymi instytucjami prawnymi 

wspierającymi aktywność zawodową kobiet.

Podkreślenia wymaga, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest na bieżąco monitorowana, 

zarówno przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, jak i lokalnie w poszczególnych 

powiatowych urzędach pracy. Osobom bezrobotnym są oferowane usługi realizowane 

przez powiatowe urzędy pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. Aktywizacja zawodowa tej 

grupy społecznej, w tym zwłaszcza kobiet, które oprócz czynności zawodowej pełnią 

również role związane z rodziną, jest ukierunkowana na pomoc w wejściu oraz powrocie 

na rynek pracy; polega przede wszystkim na popularyzowaniu i zachęcaniu kobiet do 

zdobywania i poszerzania kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, a także na 

pomocy w aktywnym poszukiwaniu ofert pracy. 

Należy zauważyć, że powiatowe urzędy pracy oferują pomoc w powrocie na rynek pracy 

kobietom, które zarejestrują się jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Mogą one 

skorzystać na zasadach ogólnych ze spektrum wsparcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia, obejmującego m.in.: 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo zawodowe, 

- szkolenia, 

- pomoc w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego, 

- staże, 

- prace społecznie użyteczne, 

- skierowanie do udziału w programie specjalnym (kobiety posiadające co 

najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia, są zaliczane do bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w związku z powyższym przysługuje 

im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych). 

Dodatkowo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii i związanych z tym czasowych ograniczeń funkcjonowania określonych instytucji 
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lub zakładów pracy, Rząd przygotował pakiet specjalnych rozwiązań prawnych 

kierowanych do przedsiębiorców, zawartych w ustawie 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. Ww. formy wsparcia, które są na bieżąco realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy, pozwalają pracodawcom utrzymać istniejące miejsca pracy, a co za tym 

idzie chronią pracowników, bez względu na płeć, przed utratą zatrudnienia i stanowią 

zabezpieczenie materialne na czas kryzysu, w jakim przyszło się zmierzyć polskiej 

i światowej gospodarce.

Ad. 2. Nierówności w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, średnie zarobki kobiet są niższe od 

zarobków mężczyzn. Według danych Eurostat w 2019 r. kobiety w Polsce zarabiały o  

8,5% mniej niż mężczyźni. Polska mimo to należała do krajów w UE z jedną z niższych luk 

płacowych (6. miejsce w Europie). Luka płacowa w UE wynosi przeciętnie 14,1% na 

niekorzyść kobiet. Należy jednocześnie podkreślić, iż wspomniany wskaźnik był 

w poszczególnych sekcjach PKD bardzo zróżnicowany; znacznie większe dysproporcje 

w zarobkach między kobietami a mężczyznami odnotowano np. w działalności finansowej 

i ubezpieczeniowej (30,8%) oraz w informacji i komunikacji (28,2%), tj. w sekcjach 

o najwyższych, mocno ponadprzeciętnych zarobkach w gospodarce. 

Według OECD, wyliczającego zróżnicowanie zarobków między kobietami a mężczyznami 

według innej metodologii niż Eurostat (porównywana jest tutaj mediana zarobków, a nie 

wynagrodzenie godzinowe mężczyzn i kobiet), w 2018 r. kobiety zarabiały w Polsce 

o 11,5% mniej od mężczyzn (w krajach OECD: o 12,8% mniej). Polska zajmowała w UE 

11. pozycję pod względem najniższej luki płacowej. 

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce pomimo pandemii 

wzrosło w stosunku do 2019 r. (w ujęciu rok do roku +7,7% I kw., + 3,8% II kw., +4,8% III 

kw., +5,0% IV kw. 2020 r.). Wzrost wynagrodzeń odnotowywano w 2020 r. także w ujęciu 

kwartał do kwartału, za wyjątkiem II kwartału, kiedy to wynagrodzenia spadły wobec 

I kwartału o 5,8%. Ze względu na brak oficjalnych danych za 2020 r. dotyczących 

wynagrodzeń w podziale na płeć nie można aktualnie wprost wyliczyć jak ewentualne 

zmiany wynagrodzeń wpłynęły na sytuację wynagrodzeń kobiet, jednakże biorąc pod 

uwagę fakt, iż epidemia miała przejściowy wpływ na wynagrodzenia w 2020 r. (głównie 

w II kw.), należy sądzić, iż ewentualne spadki powinny mieć charakter tymczasowy. 
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Zgodnie z oszacowaniami Światowej Organizacji Pracy - ILO kobiety w Polsce między 

I a II kwartałem 2020 r. utraciły 6,2% wartości wynagrodzeń wobec spadku wśród 

mężczyzn o 3,8% (w Europie spadki wyniosły średnio 8,1% w przypadku kobiet oraz 5,4% 

w przypadku mężczyzn). ILO jednocześnie szacuje, że przyczynami większej utraty 

wynagrodzeń kobiet niż mężczyzn w krajach był fakt nadmiernej reprezentacji kobiet 

w usługach i zawodach wymagających kontaktu bezpośredniego, szczególnie narażonych 

na ograniczenia (obostrzenia) w prowadzeniu działalności gospodarczych. Jednocześnie 

ILO wyliczyła, iż na zmniejszenie sumy wartości otrzymywanych wynagrodzeń przez 

kobiety wpłynął w przeważającym stopniu fakt ograniczenia liczby godzin pracy (przestoje, 

zmieniony wymiar czasu pracy), niż zwolnienia (utrata pracy).

Przechodząc na grunt obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy zauważyć, 

że zgodnie z art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kobieta i mężczyzna 

w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 

społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do 

kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej 

wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji 

oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. 

Powyższe zasady zostały wyrażone również w Kodeksie pracy. Zgodnie z treścią art. 112  

K.p. pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych 

obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet 

w zatrudnieniu. Zasada równości wynagrodzenia została natomiast uszczegółowiona 

w art. 183c K.p., stosownie do którego pracownicy mają prawo do jednakowego 

wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie 

to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, 

a także inne świadczenia związane z pracą przyznawane pracownikom w formie 

pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są zaś prace, 

których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych 

potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką 

i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

Jednocześnie, stosownie do treści art. 78 K.p., wynagrodzenie za pracę powinno być tak 

ustalone, aby odpowiadało rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej 

wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. 

Należy również podkreślić, że jedną z podstawowych zasad prawa pracy, wyrażoną w art. 

113 K.p., jest zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na jakąkolwiek przyczynę, 



  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

m.in. w szczególności ze względu na płeć. Stosownie zaś do treści art. 183a § 1 K.p. 

pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 

pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas 

określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Jednym z przejawów naruszenia zasady równego traktowania jest niekorzystne 

ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, chyba że 

pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami (art. 183b § 1 K.p.).

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, 

ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę (art. 183d § 1 K.p.). 

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że występujące zróżnicowanie zarobków 

pomiędzy kobietami a mężczyznami nie wynika z braku gwarancji prawnych w tym 

zakresie, zaś z niewłaściwego ich przestrzegania. 

Ad. 3. Wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do przepisów prawa pracy.

W związku z upowszechnieniem się wykonywania pracy w formie pracy zdalnej podczas 

epidemii oraz zgłaszanych postulatów dotyczących możliwości jej kontynuowania także po 

odwołaniu stanu epidemii, Ministerstwo przygotowało projekt zmiany Kodeksu pracy, 

mający na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Ponieważ 

paca zdalna w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś 

w nadzwyczajnych, konieczne jest wypracowanie rozwiązań prawnych, które będą 

akceptowane przez stronę społeczną (związki zawodowe, jak również organizacje 

pracodawców) i w konsekwencji odpowiednio zabezpieczą interesy obu stron stosunku 

pracy. 

Realizacji powyższego celu służył około półroczny dialog autonomiczny między 

reprezentowanymi w Zespole problemowym ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego 

organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, dotyczący zagadnień związanych 

z uregulowaniem problematyki pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Obecnie dyskusja nad 

problematyką uregulowania pracy zdalnej jest kontynuowana w ramach prac Zespołu 

negocjacyjnego w zakresie działu „praca” w ramach prac nad Umową Społeczną. 
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Ministerstwo planuje docelowo uwzględnić możliwie jak najwięcej rozwiązań przyjętych 

przez obydwie strony dialogu społecznego (pracodawców i związki zawodowe), a także 

uzgodnionych przez strony Zespołu negocjacyjnego.

Ad. 4. Regulacje umożliwiające sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Należy zauważyć, że już w obecnym stanie prawnym rodzice dzieci mogą się dzielić 

urlopami związanymi z rodzicielstwem. Wprawdzie prawo do urlopu macierzyńskiego 

przysługuje co do zasady pracownicy – matce dziecka, jednak pracownica, po 

wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu, ma prawo zrezygnować 

z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli pozostałą część tego urlopu 

wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko lub 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. Dodatkowo pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma 

wyłączne prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Ponadto trzeba 

podkreślić, że prawo do urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego przysługuje 

zarówno pracownicy – matce dziecka jak i pracownikowi – ojcu dziecka; rodzice mogą się 

tym prawem dzielić według swojego uznania.

Na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 

pragnę także wyjaśnić, że zgodnie z treścią art. 4 ustawy 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 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 

innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rodzic dziecka podlegający 

ubezpieczeniu chorobowemu zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad:

- dzieckiem do ukończenia 8 lat,

- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,

- dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
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Zasady przyznawania prawa do tego zasiłku oraz okresy, przez które przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostały określone powołaną ustawą oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego 

w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach określonych przepisami ustawy 

z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa.

Podkreślić należy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na równi 

ubezpieczonemu ojcu albo ubezpieczonej matce dziecka. Decyzja o tym, który 

z ubezpieczonych rodziców dziecka będzie sprawował opiekę nad dzieckiem i korzystał 

z uprawnień do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, należy do rodziców dziecka.

Odnosząc się do kwestii wsparcia rodziców w przypadku choroby dziecka, podkreślenia 

wymaga, że w myśl art. 32 powołanej ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rodzic dziecka 

podlegający ubezpieczeniu chorobowemu zwolniony od wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat 

ma prawo do zasiłku opiekuńczego przez okres do 60 dni w roku kalendarzowym.

Dodatkowo ubezpieczonym rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku od 14 do 

ukończenia 18 lat, w przypadku choroby dziecka, przysługuje zasiłek opiekuńczy przez 

okres do 30 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonym rodzicom dziecka w wieku do 

ukończenia 8 lat m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku 

choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą. Zasiłek opiekuńczy nie 

przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we 

wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to 

opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

W przypadku gdy oboje rodzice podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, zasiłek 

opiekuńczy przysługuje na równi ubezpieczonemu ojcu albo ubezpieczonej matce dziecka. 

Decyzja o tym, które z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dzieckiem należy do 

rodziców dziecka.



  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

2. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, z późn. zm.);

3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.);

4. 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. z 2021 r. poz. 180, 

z późn. zm.);

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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