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Wprowadzenie 

 
Opieka jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy wszystkich członków społeczeństwa. 

Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia uzależniony był od opieki świadczonej 

przez inną osobę, a wiele osób również ją świadczyło. Opieka jest czynnością, która nosi 

cechy pracy, lecz nie jest tak postrzegana przez społeczeństwo. Praca opiekuńcza w 

przeważającej mierze wykonywana jest w ramach gospodarstwa domowego (rodziny), 

najczęściej nieodpłatnie przez jej członków. Jest to czynność silnie nacechowana płciowo, 

gdyż jej świadczenia oczekuje się przede wszystkim od kobiet wchodzących w skład danego 

gospodarstwa domowego.  

Opieka, świadczona głównie przez kobiety, prezentowana jest jako bliska relacja 

pomiędzy pojedynczymi ludźmi, pomijane jest za to jej znaczenie dla społeczeństwa jako 

całości oraz dla rozwoju gospodarki. Większości modeli ekonomicznych pomija aktywność 

opiekuńczą, co w konsekwencji prowadzi do nieobecności tej sfery w wytycznych polityki 

gospodarczej. W rezultacie opieka jest niedowartościowana – wartość nieodpłatnej opieki 

pomijana jest w rachunkach narodowych, pracownicy opieki są nisko wynagradzani, a ich 

zawód nie jest prestiżowy, zaś osoby świadczące usługi opieki na rzecz członków własnego 

gospodarstwa domowego traktowane są jako niepracujące (bierne zawodowo). Te zjawiska 

przekładają się z kolei na kryzys opieki. 

Artykuł przedstawia konceptualizację opieki jako pracy oraz prezentuje jej miejsce w 

teorii ekonomii i w polityce gospodarczej. W artykule przedstawiono dane ilustrujące 

zaangażowanie w opiekę, co szczególnie dotyczy kobiet, oraz związek opieki i rynku pracy. 

Następnie omówiono rozwiązania instytucjonalne wpływające na czynności opiekuńcze. Jako 

że rozwiązania te nie są wystarczające, o czym świadczy kryzys opieki, artykuł zakończą 

propozycje zmian, które mają na celu poprawę zaistniałej sytuacji. 

 

                                                 
* Anna Zachorowska-Mazurkiewicz , Instytut Ekonomii i Zarządzania 
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Opieka i jej miejsce w ekonomii – rozważania teoretyczne 

Opieka to działanie, które wiąże się z dbaniem o fizyczny, społeczny, psychiczny i 

emocjonalny rozwój ludzi [Standing, 2001, s. 17]. Opiekę rozumieć można jako pracę i 

instytucje społeczne,  które mają za zadanie podtrzymanie ludzkiego życia [Charkiewicz, 

Zachorowska-Mazurkiewicz, 2009, s. 7]. Można ją również definiować jako odpłatne lub 

nieodpłatne udzielanie pomocy innym osobom [Wóycicka, 2009, s. 103]. Usługi opiekuńcze 

świadczone są w wielu obszarach gospodarki – w indywidualnych gospodarstwach 

domowych (rodzinach), w organizacjach, w sektorze publicznym i w coraz większym stopniu 

na rynku. Jednakże Wóycicka [2009, s. 103] pisze, iż opieka jest potrzebą i usługą 

specyficzną, gdyż zapotrzebowanie na nią może być w dużej mierze zaspokajane przez samo 

gospodarstwo domowe. Zapewnianie opieki jest zjawiskiem społecznym, ale również 

ekonomicznym, a traktowanie go jako nieistotnego dla rozważań ekonomicznych jedynie z 

powodu wykonywania go nieodpłatnie w nieformalnej sferze gospodarki jest coraz 

trudniejsze. Na poziomie makro opieka stanowi ważny czynnik wpływający na rozwój 

gospodarczy, jak i barierę tego rozwoju. Wielu ekonomistów zwraca uwagę na fakt, iż 

nieodpłatne obowiązki opiekuńcze stanowią znaczącą przeszkodę w zwiększaniu zatrudnienia 

[Kotowska, 2009; Himmelweit, 2000, 2005]. Na poziomie mikro decyzje dotyczące 

zatrudnienia i opieki są ze sobą ściśle związane. W krótkim okresie decyzje te wpływają tak 

na rynek pracy, jak i na gospodarkę jako całość, lecz ich długookresowe oddziaływanie na 

społeczeństwo wydaje się być bardziej istotne. Jakość opieki wpływa bowiem na przyszłe 

zasoby pracy, które zasilą gospodarkę i zadecydują o jej możliwościach. Nieodpłatna praca 

opiekuńcza, świadczona najczęściej bezpośrednio na rzecz najbliższych członków rodziny, 

przyczynia się do socjalizacji oraz wykształcenia zdolności (capabilities)34 rozwoju 

społeczeństwa, odpowiedzialności za nie oraz norm utrzymujących społeczne zaufanie, dobrą 

wolę i porządek społeczny [Himmelweit, 2005; Lynch et al., 2009, s. 19]. Oznacza to, iż 

wiedza na temat opieki jest ważna dla zrozumienia społeczeństwa, ale i gospodarki jako 

całości [Himmelweit, 2005]. Jednak należy podkreślić, iż powiązanie myślenia 

ekonomicznego z sytuacjami opiekuńczymi jest wyzwaniem, gdyż opieka różni się od 

typowej sytuacji wymiany [Jochimsen, 2003, s. 231]. 

                                                 
34 Zdolności według A. Sena [2003, s. 39–40] są układem funkcji odzwierciedlających wolność osoby do 
prowadzenia określonego typu życia. Funkcje te są niezwykle zróżnicowane i mogą dotyczyć kwestii najbardziej 
podstawowych, jak odpowiednie wyżywienie, dobre zdrowie czy unikanie przedwczesnej śmierci, poprzez 
bardziej złożone osiągnięcia, jak bycie szczęśliwym, szacunek do samego siebie czy uczestniczenie w życiu 
społeczności lokalnej. 
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Opieka wymaga kompetencji, umiejętności  i wiedzy, bez których trudno wykonywać 

ją dobrze. Zabiera również czas, wymaga wysiłku i wiąże się ze stresem [Lynch et al., 2009], 

a więc ma koszt alternatywny, gdyż w czasie sprawowania opieki opiekunowie mogliby 

zaangażować się w inne działania, przykładowo w pracę na formalnym rynku pracy 

[Himmelweit, 1995]. Wspomniane cechy opisują pracę w tradycyjnym jej rozumieniu, choć w 

ekonomii oraz statystyce pracę definiuje się najczęściej jako odpłatne działanie związane z 

rynkiem pracy [Beneria, 1999, s. 288], a więc definicja taka nie obejmuje opieki sprawowanej 

nieodpłatnie. Nie ma bezpośredniego powodu, dla którego pracę opiekuńczą powinno 

wykonywać się jedynie nieodpłatnie w ramach gospodarstwa domowego. Opieka może być 

świadczona przez instytucje publiczne, jak i odpłatnie na rynku. Zwraca się jednak uwagę na 

specyficzną cechę opieki, mianowicie praca opiekuńcza związana jest z emocjami, co nie jest 

typową cechą pracy jako takiej [Himmelweit, 1995; Badgett, Folbre, 1999; Folbre, 1995]. 

Również Lynch i in. [2009] zauważają, iż praca opiekuńcza związana jest z budowaniem 

relacji – zawiera w sobie wykonywanie zadań fizycznych, ale również budowanie więzi 

emocjonalnych. Tak długo, jak celem opieki będzie rozwój więzi, nie może ona zostać w 

pełni przekazana do wykonania osobom trzecim. Wskazuje to na pewne aspekty opieki, 

których nie można urynkowić. Wóycicka [2009, s. 103] zauważa, iż opieka świadczona przez 

instytucje zewnętrzne lub osoby spoza rodziny ma charakter komplementarny wobec opieki 

świadczonej wewnątrz gospodarstwa domowego.  

Pomimo opisanych wyżej problemów z klasyfikacją opieki jest ona w coraz większym 

stopniu rozpoznawana jako istotna kwestia ekonomiczna, jako czynnik przyczyniający się do 

rozwoju gospodarczego, ale również będący praktyczną barierą gospodarczego wzrostu. 

Obowiązki sprawowania opieki nad dziećmi i starszymi rodzicami pozostają istotną zmienną 

wpływającą na stopę aktywności zawodowej i czas pracy [Gardiner, 1997; Lynch et al., 2009, 

s. 20; Himmelweit, 1995, s. 9 i 2005]. Jak zauważa Himmelweit [2000, s. 2] w większości 

rozwiniętych gospodarek kobiety obciążone obowiązkami opiekuńczymi stanowią największą 

grupę potencjalnych pracowników pozostających poza rynkiem pracy. Obowiązki opieki 

powodują, iż ludzie ją sprawujący są ubożsi, poprzez ograniczenie ich czasu na wykonywanie 

innych czynności (koszt alternatywny), w szczególności na odpłatną pracę [Himmelweit, 

2005, s. 16]. Decyzje dotyczące tego, kto wymaga opieki oraz kto jest odpowiedzialny za 

zaspokajanie potrzeb opiekuńczych i w jaki sposób potrzeby te są zaspokajane, podejmowane 

są z kolei pod wpływem panujących norm społecznych [Himmelweit, 2005, s. 18]. Normy te 

powodują, iż opieka, tak w ramach gospodarstwa domowego, jak i w instytucjach opieki czy 

na rynku, świadczona jest przez kobiety. Nieodpłatne prace opiekuńcze kobiety często 
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wykonują dodatkowo po pracy na formalnym rynku pracy. Zjawisko to opisane zostało jako 

„podwójne obciążenie pracą” [Lynch et al., 2009, s. 19]. Kobiety żyjące w gospodarstwach 

domowych z mężczyznami wykonują średnio dwa razy więcej nieodpłatnej pracy niż ich 

partnerzy. Kiedy w gospodarstwie domowym pojawiają się dzieci, różnica ta jeszcze 

gwałtownie wzrasta na niekorzyść kobiet, a zjawisko to nie jest zależne od zaangażowania 

kobiet w rynek pracy [Hewitson, 2003, s. 266; Folbre, Nelson, 2000, s. 125; Titkow, Duch-

Krzysztofek, Budrowska, 2003]. Normy, które ściśle wiążą bycie kobietą z opieką nad 

innymi, mają istotne konsekwencje dla nierówności społecznych związanych z płcią tak w 

ramach gospodarstw domowych, jak i na rynku pracy [Badgett, Folbre, 1999, s. 323].  

Należy również pamiętać o tym, iż bez względu na to, kto świadczy opiekę, jest ona 

droga. Kapitał ludzki, który nabywa opiekun podczas pracy w gospodarstwie domowym, jest 

trudniejszy do wykorzystania w przyszłości niż ten nabyty przez partnera podczas pracy na 

formalnym rynku. Rodzic, który poświęca czas i energię na opiekę nad swoimi dziećmi, 

zazwyczaj doświadcza znacznej redukcji zarobków. Nieodpłatni opiekunowie mogą nawet 

mieć okres braku jakichkolwiek przychodów, co prowadzi do zależności ekonomicznej, jak 

również strat w poziomie przyszłych emerytur [England, Folbre, 2001]. Sprawowanie opieki 

jest nisko wyceniane przez rynek, ale nie jest również cenione przez społeczeństwo. Osoby 

wykonujące prace opiekuńcze w ramach własnego gospodarstwa domowego określane są 

jako niepracujące. W wyniku obciążenia opieką indywidualnych gospodarstw domowych 

prace opiekuńcze są wykonywane nieodpłatnie, a wręcz nie są rozpoznawane jako prace czy 

wspierane [Daly, 2001; Baker et al., 2009].  Z kolei płatna praca opiekuńcza często 

wykonywana jest na nieformalnym rynku, jest nisko płatna, nieuregulowana, pozbawiona 

zabezpieczeń społecznych. Poziom wynagrodzenia opiekunów zatrudnianych na formalnym 

rynku jest niewielki w porównaniu do innych zawodów, do wykonywania których wymagane 

są podobne kompetencje, a prace wykonuje się w podobnych warunkach [Nelson, 1999, s. 43; 

England, Folbre, 2001]. Niektóre cechy opieki pozwalają zrozumieć niskie wynagrodzenie za 

tego typu pracę. Opiekunowie przyczyniają się bowiem do rozwoju zdolności ludzkich, które 

są wartościowe nie tylko dla osób opiekę otrzymujących, ale również dla innych, którzy się z 

nimi kontaktują. Rodzina jest głównym miejscem produkcji kapitału ludzkiego i społecznego. 

Praca i czas poświęcony na rozwój sieci społecznych i zaufania wpływa na wzrost 

efektywności ekonomicznej poza rodziną. Dlatego wydaje się zasadne zastosowanie do opieki 

koncepcji efektów zewnętrznych [Folbre, 2004, s. 15]35. Zyski z dobrze wykonanej pracy 

                                                 
35 A.C. Pigou, twórca pojęcia „efekty zewnętrzne”, jako przykład podaje pracę kobiet i jej wpływ na dzieci. Tak 
więc według niego aktywność zawodowa kobiet generuje koszty zewnętrzne [Medema, 2007, s. 439]. 
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ogarniają swoim zasięgiem liczne grono osób, co według P. England i N. Folbre [2001] 

ułatwia darmowe wykorzystywanie korzyści płynących z opieki. Innym powodem niskiego 

wynagradzania opieki jest to, iż osoby, które jej potrzebują, często nie mogą za nią zapłacić. Z 

usług takich korzystają dzieci, osoby chore oraz starsze, które nie posiadają własnego 

dochodu lub dochód przez nie otrzymywane jest niski. 

M. Jochimsen [2003] pisze, iż świadczenie opieki możliwe jest dzięki trzem 

czynnikom: motywacji, dzięki której opieka jest inicjowana i kontynuowana, pracy, dzięki 

której relacja opieki jest świadczona i utrzymywana, oraz zasobom, dzięki którym opieka jest 

zabezpieczana i podtrzymywana w sensie materialnym i czasowym. Możliwości świadczenia 

opieki uzależnione są od występowania i połączenia wszystkich trzech składników. Wspólne 

działanie komponentów determinuje jakość, zakres i typ świadczonej opieki. Nadmierne 

podkreślanie znaczenia tylko jednego z nich (najczęściej podkreśla się motywację), a 

pomijanie pozostałych może doprowadzić do nieprawidłowego postrzegania i błędnych 

wniosków wyciągniętych z analizy samej opieki, jak i znaczenia opieki dla gospodarki i 

społeczeństwa. Społeczeństwa nie przeznaczają wystarczających środków na sektor opieki, co 

powoduje niedostatek ostatniego komponentu. Oczywistym powodem tego stanu jest to, że 

osoby otrzymujące świadczenia opieki są często zbyt młode, zbyt stare, zbyt chore lub zbyt 

biedne, aby przekuć swoje potrzeby na efektywny popyt na rynku. Dodatkowo te osoby 

często nie posiadają prawa głosu [Folbre, 2006, s. 186] oraz nie przedstawiają typu homo 

oeconomicus, czyli osób autonomicznych w swoich decyzjach, które dokonują wyboru na 

podstawie swoich preferencji [Jochimsen, 2003]36. Jak pisze N. Folbre [1995, s. 84], 

gospodarka wynagradza ludzi zdecydowanie hojniej za dążenie do zaspokojenia swoich 

własnych interesów niż za troskę o innych. Lecz z drugiej strony gospodarka rynkowa nie 

mogłaby istnieć bez wsparcia ekonomii opieki, która koordynuje proces społecznej 

reprodukcji.   

                                                 
36 Analiza opieki jest utrudniona, ponieważ wymaga wyjścia poza tradycyjne, neoklasyczne ujęcie 

podmiotu gospodarczego, jako niezależnego, autonomicznego, posiadającego pełną kontrolę nad swoimi 
zdolnościami i umiejętnościami, podejmującego niezależne decyzje na temat zaangażowania na rynku. Z punktu 
widzenia osób zależnych oraz osób zaangażowanych w opiekę świat wygląda inaczej: niezależność, 
autonomiczność, symetryczna wymiana, wolność wyboru i możliwości wejścia i wyjścia z rynku są raczej 
okolicznościami wyjątkowymi. Z kolei asymetria, zależność, relacje i powiązania międzyludzkie, 
odpowiedzialność, obdarowywanie są koncepcjami istotnymi dla analizy sytuacji opiekuńczych. Niezależny 
podmiot gospodarczy może swobodnie angażować się lub nie w sytuacje wymiany. Z kolei zależność może być 
rozumiana jako przymus zaangażowania w wymianę bądź bariera tę wymianę uniemożliwiająca. Zależność więc 
ilustruje powiązania podmiotów zaangażowanych. Pojęcie zależności służy przedstawianiu sytuacji 
opiekuńczych, w które podmioty angażują się często z przyczyn innych niż maksymalizacja korzyści, często tak 
opiekun, jak i osoba otrzymująca świadczenie opieki mają ograniczoną kontrolę nad rodzajem i natężeniem tego 
świadczenia [Jochimsen, 2003]. 
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Opieka w Polsce – diagnoza stanu 
 

Zapotrzebowanie gospodarstw domowych na opiekę świadczoną przez osoby w wieku 

produkcyjnym jest zjawiskiem powszechnym. Występuje ono częściej niż w co trzecim 

gospodarstwie domowym [Wóycicka, 2009, s. 104]. W Polsce wyraźnie widać większe 

obciążenie opieką kobiet , gdyż zaangażowanych jest w nią 36% kobiet i 20% mężczyzn w 

wieku od 20 do 64 lat. Najbardziej obciążone opieką są relatywnie młode osoby w wieku 

między 30 a 39 lat dla kobiet i pięć lat starsi mężczyźni. Opieka zajmuje kobietom przeciętnie 

36,6 godzin tygodniowo, a mężczyznom 20,6 godzin [Wóycicka, 2009, s. 106]. 

 
 

 
Rys. 1. Czas poświęcany przez kobiety i mężczyzn na opiekę nad dziećmi 
 
Źródło: opracowanie własne. 



Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kryzys opieki – jego przyczyny oraz propozycje sposobów.. 

 301

Kwestie sprawowania opieki były analizowane w badaniach nad kompetencjami 

cywilizacyjnymi przeprowadzonymi w 2009 r.37 Badania przeprowadzono w pięciu gminach, 

w tym dwóch z podziałem na miasto i wieś. Jak wynika z danych zawartych na rys. 1, opieka 

jest domeną kobiet. Na wykresie w miejscu nazw gmin podano numery, które odpowiadają – 

11 – Gliwice, 24 – Gostyń gmina miejska, 25 – Gostyń gmina wiejska, 34 – Małogoszcz 

gmina wiejska, 35 – Małogoszcz gmina wiejska, 42 – Manowo oraz 92 – Zgierz. 

Z wykresu wynika, iż tak mężczyźni, jak i kobiety angażują się w opiekę nad dziećmi. 

Niemniej zdecydowanie więcej czasu opiece tej poświęcają kobiety. Największy procent 

kobiet deklarował przeznaczanie na opiekę nad dziećmi trzech godzin lub dłużej dziennie w 

większości gmin (wyjątek stanowiła tu jedynie gmina wiejska Małogoszcz, w której 

największa część kobiet zadeklarowała ponad godzinę). Wśród mężczyzn przeważały 

odpowiedzi, iż poświęcają więcej niż godzinę, lecz mniej niż dwie godziny (tu wyjątek 

stanowiły gmina Gliwice – dwie i więcej oraz Zgierz – trzy i więcej). W dużej mierze opieka 

nad dziećmi  dotyczy osób, które są lub mogłyby być aktywne na rynku pracy. Jest to więc 

dodatkowy czas, który nie może być wykorzystany na odpoczynek, inwestycje we własne 

kwalifikacje bądź we współpracę z innymi. Jest to więc czynnik ograniczający aktywność 

zawodową osób zaangażowanych w opiekę, a z prezentowanych danych wynika, iż 

ograniczenie to w większej mierze dotyczy kobiet niż mężczyzn. 

W Polsce utrzymuje się wyraźny podział pracy w gospodarstwie domowym pomiędzy 

płcie, charakterystyczny dla tradycyjnego modelu rodziny. Po urodzeniu dziecka zajmuje się 

nim kobieta, często rezygnując z pracy zawodowej. Mężczyzna jest z kolei odpowiedzialny za 

zabezpieczenie finansowych potrzeb rodziny. Tak więc aktywność zawodowa mężczyzn 

wzrasta wraz z pojawieniem się małych dzieci w rodzinie, podczas gdy dla kobiet taka 

sytuacja najczęściej wiąże się z porzuceniem pracy. Tak się dzieje w przypadku 3/5 kobiet z 

dziećmi do lat 3 i 1/2 kobiet z dziećmi miedzy 4 a 6 rokiem życia. Drugim najczęściej 

stosowanym modelem podziały pracy w rodzinie jest podwójne obciążenie kobiet, w którym 

to kobiety pracujące zawodowo są w pełni odpowiedzialne za sprawowanie opieki. W 

rodzinach, w których Polki decydują się na pracę, pomoc w opiece nad dzieckiem opiera się 

przede wszystkim na więzach krewniaczych (tab. 1) [Wóycicka, 2009, s. 107]. Wydaje się, że 

głównym czynnikiem, który wpływa na wybór jednego z dwóch modeli podziału 

obowiązków związanych z pracą i opieką, jest dostępność rodzinnych zasobów opieki. 

Aktywność zawodowa kobiet jest zależna od nieformalnej opieki rodzinnej, ze względu na 

                                                 
37 Wspólny projekt badawczy Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego i Ostfold University College. W 
badaniu przeprowadzono ankiety wśród 2472 respondentów z pięciu gmin w Polsce. 
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niski stopień możliwości skorzystania z opieki zinstytucjonalizowanej [Styrc, 2007, za: 

Wóycicka, 2009].  

Tab. 1. Formy opieki według osób/instytucji  dostarczających usługi opiekuńcze (w 
procentach) 

Adresaci opieki Krewniacze Nierodzinne, 
nieformalne 

Rynek Państwo 

Gospodarstwo 
domowe 

Spoza 
gospodarstwa 

domowego 

Osoby nie-
spokrewnione 

Odpłatna 
opieka 

opiekunki 

Prywatna 
placówka 

opieki 

Żłobki, 
przedszkola, 
świetlice, kluby 

seniora itp. 
Dzieci w wieku 
do lat 14* 

62 19 1 2 1 15 

Dzieci w wieku 
do lat 15 

60 16 1 2 1 19 

Osoby dorosłe 
wymagające 
opieki* 

83 13 2 1 0 2 

 *Na podstawie badania przekrojowego Aktywność zawodowa, edukacyjna i rodzinna. 
Źródło: [Wóycicka, 2009, s. 112]. 
 

Gospodarstwa domowe w Polsce rzadziej niż gospodarstwa w innych krajach UE 

korzystają z niekrewniaczej pomocy zewnętrznej, zarówno w przypadku opieki nad dziećmi, 

jak i osobami dorosłymi. Łącznie ze wszystkich form niekrewniaczej opieki nad dziećmi 

korzystało mniej niż 1/5 rodzin z dziećmi poniżej 14. roku życia. W opiece niekrewniaczej 

dominowały placówki opieki. Jednak odsetek dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i 

żłobków oraz są objęte inną formalną opieką (w tym również formalną opieką domową), jest 

w Polsce najniższy wśród wszystkich krajów UE, a udział opieki sprawowanej przez płatne 

opiekunki/opiekunów jest znikomy. Czynniki strukturalne (brak dostępu do opieki 

sformalizowanej) mają istotny wpływ na kształtowanie się rodzinnego modelu opieki 

[Wóycicka, 2009]. 

Polki i Polacy nie korzystają w dużym stopniu z opieki zinstytucjonalizowanej, gdyż 

jest ona w zasadzie niedostępna dla dzieci do lat 3 i utrudniona dla dzieci nieobjętych 

obowiązkiem szkolnym. Polska jest krajem o najniższych wskaźnikach zakresu opieki 

instytucjonalnej nad dziećmi w Unii Europejskiej. Odsetek dzieci do lat 3, które korzystają z 

opieki instytucjonalnej, jest najniższy i wynosi 2%, podczas gdy zalecenia Strategii 

Lizbońskiej ustaliły ten wskaźnik na poziomie 33%. Dla dzieci w wieku 3–6 lat wynosi 60%, 

zaś Strategia Lizbońska określa tę wartość na 90% [Kotowska, Sztanderska, Wóycicka, 2009, 

s. 241]. Po 1989 r. zamknięto około 1/3 placówek przedszkolnych w miastach i na wsiach. 

Istnieje zbyt mała liczba miejsc w placówkach edukacji przedszkolnej, a jeszcze mniejsza 

przedprzedszkolnej, aby matki małych dzieci mogły masowo podjąć pracę. W latach 1990–

2005 liczba żłobków zmniejszyła się do 1/4 stanu wyjściowego. Ograniczone dotacje 

budżetowe dla żłobków i przedszkoli spowodowały likwidację wielu placówek tego typu. W 

efekcie w 555 gminach, w tym 95% wiejskich, nie ma żadnej placówki opiekuńczej dla dzieci 
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w wieku do sześciu lat [według danych z 2003 r., Sztanderska, Grotkowska, 2009, s. 80]. 

Zaprzestanie pracy wskutek niedostępności usług opiekuńczych dla najmłodszych dzieci jest 

zgodne z dość powszechną normą społeczną, głoszącą konieczność zapewnienia małemu 

dziecku opieki rodzinnej, najlepiej świadczonej przez kobiety. Zgodne z tą normą jest 

również przerzucanie obowiązków opiekuńczych (i rezygnacji z pracy zawodowej) na innych 

członków rodziny – w tym również tych ze starszego pokolenia [Sztanderska, Grotkowska, 

2009, s. 78]. 

W badaniach nad kompetencjami cywilizacyjnymi zadano pytanie dotyczące przyczyn 

odejścia z pracy. Kobiety jako jedną z częstszych przyczyn odejścia z pracy podają 

konieczność opieki nad dziećmi, co prawie nie występowało w przypadku mężczyzn. Tab. 2 

pokazuje, jaki procent kobiet i mężczyzn odszedł z pracy z powodu konieczności opieki nad 

dziećmi w poszczególnych gminach. 

 
Tab. 2. Procent kobiet i mężczyzn, którzy odeszli z pracy z powodu konieczności opieki nad 

dziećmi 
Gmina Kobiety Mężczyźni 

Gliwice miasto 10,3 1,6 
Gostyń miasto 12,5 0,0 
Gostyń wieś 30,8 0,0 
Małogoszcz 
miasto 

23,8 0,0 

Małogoszcz 
wieś 

17,9 0,0 

Manowo wieś 7,7* 0,0 
Zgierz  
Wieś 

12,8* 1,0 

* W tych gminach respondentki dodatkowo deklarowały konieczność opieki nad innym członkiem 
gospodarstwa domowego (1,1% w 42 oraz 0,9% w gminie 92). 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Kobiety nieaktywne zawodowo w 40,6% przypadków opiekowały się dziećmi, 

osobami starszymi lub niepełnosprawnymi z własnego gospodarstwa domowego, a w 5,6% 

przypadków osobami spoza gospodarstwa (mężczyźni odpowiednio w 26,8 i 5,9% 

przypadków). Wśród biernych zawodowo kobiet między 18. a 64. rokiem życia, które 

jednocześnie nie kształcą się, 32,4% zajmuje się głównie rodziną i domem. Również badania 

U. Sztanderskiej i G. Grotkowskiej wykazały, iż duża część z nich uprzednio pracowała, ale 

przerwała pracę z powodów rodzinnych lub osobistych. Miało to miejsce w przypadku 19,3% 

biernych zawodowo kobiet, podczas gdy jedynie 2,7% mężczyzn [Sztanderska, Grotkowska, 

2009, s. 80]. 
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Tab. 3. Udziały kobiet w wybranych grupach wiekowych w aktywności na rynku pracy 
(kobiety w określonej grupie = 100) 
Grupy wieku 
(w latach) 

Pracujące W tym: bezrobotne Nieaktywne 
zawodowo Na własny 

rachunek 
Na umowę o pracę Pomagający 

członkowie 
rodziny 

Na czas 
określony 

Na czas 
nieokreślony 

Bez dzieci 
20-24  
25-29 
30-34 
35-39 

24,35 
70,59 
85,29 
64,71 

0,43 
2,94 
5,88 
0 

12,61 
26,47 
17,65 
14,71 

9,57 
37,50 
52,94 
50,00 

1,74 
3,68 
8,82 
0 

19,57 
13,97 
5,88 
11,76 

56,09 
15,44 
8,82 
23,53 

Z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 3 lat 
20-24  
25-29 
30-34 
35-39 

31,72 
33,33 
41,68 
60,71 

7,32 
5,05 
4,17 
7,14 

12,20 
8,08 
4,17 
3,57 

9,76 
15,15 
29,17 
46,43 

2,44 
5,05 
4,17 
3,57 

4,88 
11,11 
9,72 
17,86 

63,41 
55,56 
48,61 
21,43 

Z co najmniej jednym dzieckiem w wieku 3 lata lub więcej 
20-24  
25-29 
30-34 
35-39 

24,25 
42,23 
64,67 
66,47 

1,52 
5,56 
12,00 
8,54 

16,67 
15,56 
12,67 
7,32 

6,06 
18,89 
36,67 
46,34 

0 
2,22 
3,33 
4,27 

30,30 
28,89 
19,33 
13,41 

45,45 
28,89 
16,00 
20,12 

Źródło: [Sztanderska, Grotkowska, 2009, s. 72]. 
 

Sprawowanie opieki wpływa bezpośrednio na aktywność zawodową Polek. Tab. 4 

zawiera dane dotyczące różnicy w wysokości podstawowych wskaźników rynku pracy 

między kobietami a mężczyznami w Polsce w początkowym okresie transformacji (1994 r.) a 

2006 r. Różnica pomiędzy stopą zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce w ciągu 12 lat 

zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego. Utrzymuje się również różnica w poziomie 

aktywności zawodowej. W przypadku tego wskaźnika w innych krajach rozwiniętych 

gospodarczo obserwowano zmniejszanie różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami. W 

Polsce nie nastąpiła zmiana w różnicy w stopach bezrobocia pomiędzy płciami, a w innych 

krajach Europy, USA i Japonii różnice pomiędzy stopą bezrobocia mężczyzn i kobiet raczej 

są niwelowane [Sztanderska, Grotkowska, 2009, s. 58]. Warto również zaznaczyć, iż stopa 

zatrudnienia kobiet w Polsce jest niezwykle niska i w 2009 r. wyniosła 52,8, podczas gdy w 

Unii Europejskiej jest o ponad 6 punktów procentowych wyższa (58,6) [GUS, 2010b; 

Eurostat, 2010). 

Tab. 4. Różnica wysokości podstawowych wskaźników rynku pracy między kobietami i 
mężczyznami w latach 1994 i 2006 w Polsce 

 Różnica w punktach procentowych (kobiety – mężczyźni) 
1994 2006 

Stopa zatrudnienia -13,0 -12,7 
Stopa aktywności zawodowej -12,9 -13,3 
Stopa bezrobocia 3,0 3,0 

Źródło: [Sztanderska, Grotkowska, 2009, s. 58]. 
 

Obciążenie opieką gospodarstw domowych wpływa na aktywność zawodową kobiet, 

ale również i na przyrost naturalny Polaków. Według CBOS 19% Polaków nie planuje 

potomstwa ze względu na sytuację materialną, a 8% z powodu konfliktu między rolami 

zawodowymi i rodzinnymi [NSZZ, 2010, s. 42, dane za: CBOS, 2006]. 19% Polaków 
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zetknęło się z przypadkiem odmowy przedłużenia umowy o pracę po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego, 12% z przypadkami zwolnień kobiet z powodu nieobecności związanej z 

opieką nad dziećmi, 6% z przypadkami zwalniania kobiet w ciąży. Z obydwu 

zaprezentowanych powodów niezwykle istotne jest zaprojektowanie działań, które 

regulowałyby sferę opiekuńczą, ułatwiając godzenie aktywności zawodowej i rodzinnej 

Polek. 

 
Propozycje zmian instytucjonalnych regulujących kwestie opieki 

 
Pojawienie się konieczności sprawowania opieki wiąże się ze zmianą dotychczasowej 

organizacji czasu. Z jednej strony można ograniczyć aktywność zawodową, a z drugiej czas 

odpoczynku. Jako że za zwiększenie aktywności zawodowej często płaci się ograniczeniami 

czasu wolnego, istnieje obawa, że ludzie będą coraz mniej skłonni do podjęcia się 

obowiązków opiekuńczych właśnie ze względu na coraz mniejsze możliwości czasowe. Jest 

to już wyraźnie widoczne w przypadku rodzicielstwa. Kobiety starają się zminimalizować 

obciążenie opiekę, pozostając bezdzietne, co jest trendem widocznym w wielu krajach 

[Folbre, 2006]. Stopy urodzeń spadły gwałtownie w wielu rozwiniętych krajach, w których 

rząd przeznacza niewielkie środki na wsparcie macierzyństwa [Himmelweit, 2005, s. 26; 

United Nations, 2005]. Dzieje się tak również w przypadku Polski, gdzie rzeczywisty przyrost 

ludności obniżył się z 0,3% w 1989 r. do 0,1% w roku 2009, a przyrost naturalny na 1000 

ludności z 4,8 w 1989 r. do 0,9 w 2009 r. [GUS, 2010c]. 

Jednym z częściej proponowanych rozwiązań kryzysowej sytuacji w sektorze opieki 

jest urynkowienie tego typu usług. Według Folbre i Nelson [2000, s. 135–138] urynkowienie 

opieki niesie z sobą określone korzyści. Zmniejsza obciążenie kobiet opieką, a przez to 

przyczynia się do szerszej i równiejszej dystrybucji jej kosztów, a samo świadczenie opieki 

może być w niektórych przypadkach wykonywane bardziej efektywnie. Tradycyjna opieka 

sprawowana w domu najczęściej opiera się na intuicji i doświadczeniu, tymczasem w opiece 

zinstytucjonalizowanej zatrudnia się specjalistów, nauczycieli przygotowanych do pracy z 

dziećmi w odpowiednim wieku, pielęgniarki z odpowiednią wiedzą medyczną czy 

wyszkolonych psychologów. Przekazanie przynajmniej niektórych aspektów opieki osobom, 

które posiadają specjalistyczne kierunkowe wykształcenie i doświadczenie (a które 

jednocześnie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie), powinno podnieść jakość opieki. 

Publiczne zapewnianie usług opieki może również wzmocnić poczucie kontroli nad własnym 

życiem wśród osób opiekę otrzymujących. Niektóre starsze osoby preferują 

wyspecjalizowane płatne opiekunki (opiekunów), gdyż wzmacnia to ich poczucie 
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niezależności. Wreszcie większa uwaga poświęcana kwestiom opieki i podkreślanie 

znaczenia umiejętności potrzebnych do świadczenia tego rodzaju usług mogą być pomocne w 

ekonomicznej analizie tego zjawiska, jak i rynku pracy.  

Poleganie na rynku w kwestiach zapewniania opieki stwarza jednak pewne 

zagrożenia. Jednym z nich jest wątpliwość, czy konkurencja doprowadzi do zapewniania 

opieki wysokiej jakości. Folbre i Nelson [2000] podają przykład Raportu Konsumenckiego, w 

którym stwierdza się, iż 40% domów opieki w Stanach Zjednoczonych nie spełnia 

podstawowych standardów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Kolejna wątpliwość wynika z 

faktu, iż opieka stwarza korzyści zewnętrzne, które niekoniecznie będą uchwycone w 

poszczególnych transakcjach zawieranych na rynku. Wielu ludzi korzysta na kontakcie z 

dziećmi wychowanymi na odpowiedzialnych, wykwalifikowanych i empatycznych dorosłych, 

którzy traktują innych z szacunkiem. Korzyści z odpowiedniego wychowania czerpią m.in. 

pracodawcy zatrudniający odpowiednio przygotowanych pracowników. Niemniej, tak jak i w 

przypadku innych korzyści zewnętrznych, opieka stwarza pokusę, by korzystać z jej efektów 

za darmo (zjawisko pasażerów na gapę), a innym pozwolić ponosić wszystkie koszty. Nie 

można również zakładać, iż opieka nad osobami zależnymi w całości może zostać 

oddelegowana z gospodarstw domowych do instytucji zewnętrznych, gdyż opiekowanie się 

innymi leży w naszej naturze i jest wzmacnianie przez kulturę. Lecz jeśli osoby, które szanują 

i wypełniają normy związane z opieką, będą postrzegane jako przegrane w grze rynkowej (ze 

względu na ograniczone możliwości uczestnictwa w rynku pracy), można się spodziewać 

stopniowej erozji podaży nieodpłatnych usług opiekuńczych. Kolejnym zagrożeniem jest to, 

że rynek zwiększy możliwości wyboru formy opieki głównie warstwom uprzywilejowanym 

w społeczeństwie, nie zmieniając niczego w przypadku pozostałych członków tego 

społeczeństwa [Folbre, Nelson, 2000, s. 136–138]. Stanie się tak, jeżeli możliwość 

skorzystania z opieki związana będzie z wysokimi kosztami. Innym ryzykiem wynikającym z 

pozostawienia opieki rynkowi jest możliwość, iż świadczeniodawcy opieki, chcąc 

przyciągnąć nowych konsumentów o niższych dochodach, obniżą standard opieki i 

wyszkolenie pracowników, aby wykorzystywać tanią siłę roboczą. Społeczeństwo może 

wyrażać zgodę na takie obniżenie standardów świadczenia opieki i szkoleń pracowników, a 

nawet zmienić poglądy na to, kto potrzebuje opieki, gdyż są to kwestie definiowane przez 

normy społeczne, które będą ewoluowały pod naciskiem rosnących kosztów opieki 

[Himmelweit, 2005, s. 22]. 

Rola rynku w utrzymywaniu, a czasami wręcz zwiększaniu nierówności związanych z 

zapewnianiem opieki pomaga wyjaśnić potrzebę działań publicznych w tej dziedzinie. 
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Pracownicy wąsko wyspecjalizowani w maksymalizacji swoich korzyści i firmy 

maksymalizujące zyski nie zapewnią opieki tym, którzy nie mogą za nią zapłacić38. Poziom 

wsparcia oferowany przez takich pracowników i przedsiębiorstwa będzie bezpośrednio 

związany z poziomem wsparcia państwa [England, Folbre, 2001]. Pisząc o zapewnianiu 

opieki poza rodziną czy przez sektor prywatny lub publiczny, należy pamiętać, iż opieka jest 

usługą osobistą, która wymaga obecności opiekuna. Polega ona m.in. na rozwijaniu relacji 

emocjonalnej między opiekunem i osobą, którą się opiekuje. To wyznacza pewne 

ograniczenia w kwestii ilości osób będących pod opieką jednego opiekuna. To ograniczenie 

może być różne dla różnych typów relacji opiekuńczych, lecz po przekroczeniu pewnego 

poziomu  krytycznego zwiększanie liczby podopiecznych oznacza redukcję jakości 

świadczonej usługi [Himmelweit, 2005, s. 5]. W sektorze publicznym niski przyrost 

produktywności i wiążący się z nim przyrost kosztów może być postrzegany jako przejaw 

nieefektywności, a nie charakterystyczną cechę opieki. To z kolei może prowadzić do 

prywatyzacji lub wprowadzenia opłat za świadczenie opieki, aby w ten sposób wykorzystać 

dyscyplinę rynku do kontroli tej „nieefektywności”. Bez nacisku na wzrost wydatków na 

opiekę oraz wzrost jej jakości standard opieki, jak i wyszkolenie pracowników opieki 

prawdopodobnie obniżą się [Himmelweit, 2005, s. 10]. Aby sprostać utrzymaniu stałego 

poziomu opieki, jednocześnie utrzymując wysokie standardy opieki, niezbędne jest 

przeznaczanie na opiekę stałej ilości czasu pracy (tak odpłatnej, jak i nieodpłatnej). A jeśli 

standardy te mają wzrosnąć, czas poświęcany opiece również powinien być dłuższy 

[Himmelweit, 2005, s. 5]. 

Kwestie opieki wiążą się z trzema obszarami działalności – w ramach gospodarstw 

domowych, na rynku oraz w sferze publicznej [Gardiner, 1997]. Dopiero działania 

podejmowane na wszystkich trzech poziomach mogą doprowadzić do przezwyciężenia 

kryzysu opieki. Ważne jest, aby opieka sprawowana była tak przez kobiety, jak i mężczyzn, 

gdyż utrzymywanie relacji  opieki związane jest z pracą, która daje satysfakcję, ale jest 

znacznym obciążeniem. Praca opiekuńcza z małymi dziećmi lub starszymi niedomagającymi 

rodzicami jest często postrzegana jako ciężka. Ze względu na to obciążenie powinna być ona 

równo podzielona pomiędzy wszystkich członków społeczeństwa, a szczególnie pomiędzy 

płcie. Również i satysfakcjonujące aspekty opieki powinny być równo rozdzielone [Lynch et 

al., 2009, s. 38], niemniej uchwalanie prawa, że wszyscy powinni angażować się w 

                                                 
38 J. Nelson zauważa jednak, iż w rzeczywistości niejako na przekór teorii, sektor prywatny zwraca uwagę na 
potrzeby związane z opieką i stara się wspomagać swoich pracowników w wypełnianiu tych obowiązków. 
Niemniej stawia to takie firmy w trudniejszej sytuacji na rynku [2001, za: England, Folbre, 2001, s. 16]. 
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nieodpłatną pracę bądź opiekę niekoniecznie przyczyni się do zwiększenia podaży dobrze 

świadczonych usług opieki. Związane są z tym i inne zagrożenia. Wprowadzanie nagród, 

przykładowo w postaci wynagrodzenia za opiekę, bądź ulg podatkowych dla kobiet 

zaangażowanych w opiekę, które jednocześnie pozostają na rynku pracy, może mieć efekt 

wzmacniający tradycyjny podział pracy pomiędzy płciami [Folbre, 1995, s. 85–86; Elson 

2005, s. 80]. Promocja zaangażowania w opiekę powinna stać się częścią procesu 

edukacyjnego, powinno się nauczać, dlaczego opieka jest niezbędna dla zabezpieczenia i 

rozwoju ludzkości [Daly, Standing, 2001; Lynch et al., 2009]. 

 
 

Wnioski 
 

Opieka jest jednym z istotniejszych elementów rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Sprawowanie opieki jest czynnością, którą można definiować jako pracę, lecz jednocześnie 

jest to relacja emocjonalna polegająca na budowaniu więzi. Opieka jest działaniem 

zindywidualizowanym, wymagającym dużych nakładów czasu, energii, ale również i 

środków finansowych. Nakłady te przekładają się na jakość świadczonej opieki, a jakość ta z 

kolei przekłada się możliwości współpracy przyszłych pokoleń w ramach stosunków 

społecznych i gospodarczych. Normy społeczne regulujące sferę opieki przyczyniają się do 

przerzucania obowiązków opieki na kobiety, co z kolei wpływa na ich możliwości 

uczestnictwa w rynku pracy. Aby kobiety mogły zwiększyć swoją aktywność zawodową, 

konieczna wydaje się zmiana istniejącego ładu. Obowiązki opieki powinny zostać podzielone 

pomiędzy płcie, lecz również między gospodarstwa domowe, instytucje publiczne oraz rynek. 

Zmiana ta powinna być wprowadzana przy pomocy instrumentów polityki społecznej i 

gospodarczej, poprzez zmianę istniejących regulacji prawnych, a przede wszystkim  poprzez 

edukację. 
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Streszczenie:  
Opieka jest zjawiskiem powszechnym, które dotyczy wszystkich członków społeczeństwa. Każdy 

doświadczał kiedyś opieki, a większość również świadczyła opiekę. Opieka jest czynnością, którą można 
definiować jako pracę, choć często wykonywana jest nieodpłatnie na rzecz gospodarstwa domowego przez jego 
członków (w przeważającej mierze kobiety). Świadczenie opieki jest niezbędne dla rozwoju społeczeństwa, jak i 
gospodarki, lecz pomijane jest tak w teoriach (modelach), jak i  wytycznych polityki gospodarczej. Wynikiem 
tego pominięcia jest niedowartościowanie czynności opiekuńczych, co przejawia się tak niskim 
wynagrodzeniem pracowników świadczących opiekę (lub całkowitym brakiem wynagrodzenia), jak i niskim 
prestiżem związanym z tego typu pracą, co z kolei przekłada się na kryzys opieki. W artykule przedstawiono 
przyczyny kryzysu opieki oraz jego przejawy. Zaprezentowano dotychczasowe rozwiązania instytucjonalne 
wprowadzane w celu przezwyciężenia kryzysu opieki. Omówiono również zmiany, które wydają się być 
konieczne do przezwyciężenia problemów opieki. 
Słowa kluczowe: opieka, nierówności, teoria ekonomii, polityka gospodarczo-społeczna  

 

Abstract:  Care is an important source of comfort and support in people’s daily lives. Everyone, on different 
stages of life, cared for or needed to be care for. People would not be able to survive without care. Therefore it is 
crucial that care starts to be recognized as a significant economic issue. Care is important for the economy, 
which depends on care services and would not be able not only to develop but even to operate without it. On the 
other hand economic relations influence the quantity and quality of care provided in society. Care and economy 
are therefore interconnected. In the paper the relations between care and economy are analyzed from the 
perspective of economic theory. First the definition of care is provided and compared with the concept of work. 
Than the analysis turns to economic theory and the place of care in economic policy. Theoretical considerations 
undertaken in the article are illustrated by data showing the engagement of people, especially women, in caring 
activities. Paper also provides some policy prescriptions that are, according to the author, crucial for overcoming 
contemporarily developing care crises. 
Keywords: care, inequalities, economic theory, economic policy  

 
 
 
 
 
 


