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Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 

1. WPROWADZENIE 

Począwszy od drugiej połowy XX wieku liczne przemiany zachwiały tradycyjnym modelem 
rodziny, w którym mężczyzna był żywicielem rodziny, a kobieta gospodynią domową, 
i który stanowił fundament polityki rodzinnej. Coraz niższy współczynnik dzietności 
spowodowany zwiększonym uczestnictwem kobiet w rynku pracy przyniósł nowe 
rozwiązania wewnątrz rodziny. Przykładem może być rodzina samotnej matki, w której 
głową jest niezamężna lub rozwiedziona kobieta albo też model oparty na nieformalnym 
związku par hetero- lub homoseksualnych. Coraz większe zacieranie się granic pojęcia 
rodziny sprawiło, że założenia poprzednich strategii stały się niejasne i trudne do 
utrzymania (Lewis, 2006, 2009).  
 
Prawa społeczne (do których zaliczyć można prawo do sprawowania opieki i do jej 
otrzymywania) podlegają obecnie procesowi rekonceptualizacji: od stanowienia źródła 
obciążenia dla przedsiębiorczości do zamiany w czynnik korzystnie wpływający na 
wydajność oraz od zjawiska negatywnego i narzuconego odgórnie do zjawiska pozytywnego 
i aktywizującego (Fredman, 2006). 
 
Globalna integracja gospodarcza oraz położenie akcentu na debatę dotyczącą wzrostu 
i konkurencyjności w znacznym stopniu wpłynęły na państwa opiekuńcze, które w coraz 
większej mierze postrzegane były jako systemy wysoce biurokratyczne i kosztowne, które 
stanęły przed koniecznością cięć budżetowych, ograniczania wydatków i wycofywania się ze 
wcześniejszych zobowiązań (Gauthier, 2002/3). Również indywidualizacja życia publicznego 
i prywatnego w Europie wpływa na kwestionowanie zasadności istnienia struktur, które 
kiedyś służyły zapewnieniu wsparcia i opieki dzieciom. Indywidualizm rynkowy podważył 
założenia zachodnich państw opiekuńczych i wpłynął na sposób życia w Europie 
Wschodniej. Indywidualizm społeczny i indywidualne zarządzanie życiem jednostki – wraz 
z całym związanym z tym ryzykiem – także upowszechniły się na wschodzie i zachodzie 
(Pascall i Lewis, 2004). 
 
Tradycyjny podział ról w rodzinie ze względu na płeć oraz podziały na rynku pracy 
wymuszają sytuację, w której to kobiety w zdecydowanej większości przypadków zajmują 
się dziećmi, co ma negatywne skutki na ich szanse na rynku pracy, a mężczyźni natomiast 
pozbawiani są możliwości równego uczestnictwa w opiece nad dziećmi. Ta zaburzona 
równowaga płciowa na rynku pracy wywołała debatę na temat podziału obowiązków między 
państwo a rodzinę w zakresie opieki nad dziećmi (Leira, 1998). Interwencja państwa 
polegała zarówno na (płatnym) zatrudnieniu z jednej strony jak i na (nieodpłatnej) pracy 
opiekuńczej z drugiej strony, co zatarło granice między świadczeniami pieniężnymi 
a usługami (Lewis, 2009). 
 
Walby (2004) wyróżnia kilka sposobów przejścia na reżim płciowy (gender regime): po 
pierwsze, droga socjaldemokratyczna (kraje nordyckie), gdzie rozwój usług publicznych 
umożliwia zwiększone uczestnictwo kobiet w rynku pracy; po drugie, droga rynkowa (Stany 
Zjednoczone), gdzie usługi umożliwiające kobietom pozostanie na rynku pracy należą do 
sektora prywatnego; po trzecie, droga regulacyjna (UE), gdzie zatrudnienie kobiet 
wspomagane jest przez eliminację dyskryminacji, regulację czasu pracy oraz strategie 
propagujące włączenie społeczne. 
 
Starzenie się (i konieczność odpowiedzi na związane z tym rosnące potrzeby), liczba 
urodzeń i ubóstwo dzieci powiązane są z polityką zatrudnienia, w tym także 
z uczestnictwem kobiet w rynku pracy, ale już niekoniecznie z problematyką dotyczącą 
równouprawnienia płci. Sprawa opieki jest jednak kwestią zasadniczą i polityka odpowiada 
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na pytania dotyczące wartości opieki i sposobu, w jaki jej zakres rozłożony jest między 
kobietę i mężczyznę, a także między rynek, państwo, pracodawców i rodzinę (Lewis, 2006). 
 
Istotnym problemem literatury dotyczącej opieki społecznej jest fakt, że występuje w niej 
tendencja do analizowania strategii dotyczących zatrudnienia, a w mniejszym stopniu 
zajmowania się strategiami dotyczącymi tych segmentów populacji, które nie uczestniczą 
w rynku legalnego zatrudnienia (Henderson i White, 2004). Kryteria kwalifikowalności, 
zasady przyznawania świadczeń oraz interpretacje statusu obywatelstwa społecznego 
opiekunów są kwestiami różnie rozwiązywanymi w poszczególnych krajach (Fodor i in., 
2002 r.). Zasiłki rodzinne mogą mieć charakter powszechny (przyznawane dla każdego 
dziecka) lub wybiórczy (przyznawane w zależności od wysokości dochodu lub stanu 
majątkowego i dające większe wsparcie niektórym typom rodzin np. rodzicom samotnie 
wychowującym dziecko). Zasiłki mogą także opierać się na systemie ubezpieczeń 
społecznych i być przyznawane na podstawie statusu zatrudnienia rodziców. Ich wysokość 
może być ustalona zgodnie z jednolitą stawką lub uzależniona od zarobków. Zasiłki mogą 
także być elementem strategii demograficznych – polityka wspierania dzietności na 
przykład wynagradzać będzie rodziny wielodzietne (Rostgaard, 2004). Rozwiązania 
dotyczące urlopu rodzicielskiego mogą być postrzegane jako jeden ze środków służących 
pogodzeniu wyzwań wynikających z łączenia pracy, opieki i innych zajęć, a także 
obowiązków i złożonych problemów współczesnego życia głównie poprzez zapewnianie 
czasu na opiekę nad dziećmi (Deven i Moss, 2002). 

 
Istnieje rosnąca świadomość konieczności stworzenia polityki, która funkcjonowałby na 
poziomie gospodarstwa domowego w taki sposób, aby umożliwić mu zarządzanie opieką 
z uwzględnieniem wzmożonego uczestnictwa mężczyzn w czynnościach opiekuńczych 
(Pascall i Lewis, 2004). Unowocześnienie reżimu płciowego tworzy polityczny elektorat 
pracujących kobiet, które usiłują wynegocjować prawo do łączenia zatrudnienia 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Ustawodawstwo i polityka dotyczące 
rodzicielstwa muszą być rozpatrywane w szerszym kontekście prawodawstwa unijnego, 
w którym równouprawnienie płci uznawane jest za jeden z głównych filarów. Ponadto 
należy je postrzegać w kontekście ogólnej strategii politycznej UE, w której uwzględnia się 
obawy o spójność społeczną i konieczną regulację rynków pracy (Walby, 2003).  
 
Próba wyodrębnienia wszystkich aspektów i wzajemnie ze sobą połączonych elementów 
składających się na korzyści urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego jest zadaniem bardzo 
złożonym, gdyż wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników i zainteresowanych stron. 
Dla celów niniejszej notatki używamy terminów „urlop macierzyński” i „urlop rodzicielski” 
w sposób prawie wymienny, ale należy zaznaczyć, że w niektórych krajach używany jest 
tylko drugi termin ze względu na swoją neutralność w odniesieniu do płci. Praktyka 
pokazuje ponadto, że w większości krajów z urlopu rodzicielskiego korzystają głównie matki 
traktując go jako naturalne przedłużenie urlopu macierzyńskiego. 
 
Po tym krótkim przedstawieniu wspólnych ram legislacyjnych UE i różnych rozwiązań 
zastosowanych w państwach członkowskich zaprezentowane zostaną główne korzyści 
zdrowotne oraz społeczno-gospodarcze wynikające z urlopu 
macierzyńskiego/rodzicielskiego z punktu widzenia społeczeństwa i rodziny. Wspomniane 
zostaną najważniejsze wyzwania, strategie i tendencje. Strategie są kształtowane przez 
wiele różnych czynników takich jak partie polityczne, społeczeństwo obywatelskie, 
partnerów społecznych i organizacje międzynarodowe wywierajace wpływ na gospodarki 
krajowe. Ze względu na ograniczenia objętościowe niniejszej publikacji czynniki te nie 
mogły zostać uwzględnione.  

 5 



Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 

2. RAMY LEGISLACYJNE UE 
 
Traktat rzymski z roku 1957 wprowadził równą płacę dla kobiet i mężczyzn (art. 119). 
Szereg wiążących prawnie dyrektyw z lat 70. przewiduje wprowadzenie równouprawnienia 
płci w zakresie zatrudnienia, równej płacy za tę samą pracę, równy dostęp do zatrudnienia, 
szkoleń, awansu zawodowego, warunków pracy, równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego (Walby, 2004).  

W 1992 r. zalecenie Rady Europejskiej dotyczące opieki nad dziećmi zawierało sugestię, 
aby państwa członkowskie rozwijały i wspierały inicjatywy umożliwiające kobietom 
i mężczyznom godzenie obowiązków zawodowych, rodzinnych i tych związanych z opieką 
nad dziećmi (Rada Unii Europejskiej, 1992). W zaleceniu sugerowano różne rozwiązania, 
w tym usługi opieki nad dziećmi, urlop rodzicielski, przyjazne rodzinie strategie w miejscu 
pracy oraz działania na rzecz uczestnictwa mężczyzn w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
W roku 1993 koncepcja „pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym” została 
przywołana w kontekście obaw o rozwój unijnej polityki w zakresie rynku pracy celem 
pobudzenia wzrostu i zwalczania bezrobocia. Zaproponowano indywidualizację systemu 
podatkowego i systemu zabezpieczenia społecznych. Położono akcent na elastyczność, co 
oznaczało przejście od równouprawnienia płci na rynku pracy do pomocy kobietom poprzez 
elastyczne warunki pracy oraz wprowadzenie polityki rodzinnej.  
 
W 1996 r. przyjęto dyrektywę w sprawie urlopu rodzicielskiego, w której przewidziano 
prawo do co najmniej trzymiesięcznego urlopu rodzicielskiego zarówno dla mężczyzn jak 
i kobiet (jako dodatek do urlopu macierzyńskiego). W założeniu miał on mieć charakter 
niezbywalny, ale brak wytycznych w zakresie wynagrodzenia sprawił, że mężczyźni de facto 
mniej chętnie z niego korzystali (Lewis, 2009; Henderson i White, 2004). Już w 1997 r. 
pojawiła się dokument Komisji Europejskiej, w którym uznaje się, że wejście kobiet na 
rynek pracy i nowa równowaga płci wymaga modernizacji ochrony socjalnej, 
a w późniejszym tekście podkreśla się, że ideologia więzów rodzinnych obecna w starym 
systemie opieki społecznej, który oparty był na tradycyjnych rolach kobiet i mężczyzn oraz 
na modelu mężczyzny jako żywiciela rodziny, była szkodliwa zarówno dla podaży na rynku 
pracy jak i dla budowania rodziny (Esping-Andersen, 1999). 

Europejska strategia zatrudnienia wdrożona po traktacie z Amsterdamu wprowadziła środki 
na rzecz pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, a jej celem było wzmocnienie 
polityki równości szans w kontekście elastycznego zatrudnienia kobiet. Państwa 
członkowskie miały opracować i wdrożyć przyjazną rodzinie politykę z uwzględnieniem 
opieki nad dziećmi, która byłaby przystępna i reprezentowała sobą wysoką jakość, oraz 
systemów urlopów rodzicielskich i innych odnośnych urlopów (Komisja Wspólnot 
Europejskich, 2001). Strategia lizbońska traktowała wspomniane pogodzenie jako czynnik 
przyczyniający się do dobrego środowiska pracy, a elastyczną organizację pracy jako 
element to pogodzenie ułatwiający (Stratigaki, 2004). Wprowadzono nową strategię „model 
flexicurity” łączącą elastyczny rynek pracy z bezpieczeństwem socjalnym oraz politykę 
gospodarczą z polityką demograficzną. Od 2005 r. zagadnienie zwiększenia dzietności 
stanowi część strategii lizbońskiej.  
 
Ogólnie rzecz biorąc, na unijną politykę wspierania dzietności składają się ustawowe prawo 
do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, wsparcie z budżetu dla pracujących rodziców 
i dla wczesnej edukacji dla wszystkich dzieci (Pascall i Lewis, 2004). Cel, jakim jest 
propagowanie równouprawnienia płci, zszedł na dalszy plan, a polityka bardziej skupiła się 
na zapewnieniu usług opieki nad dziećmi niż na długich urlopach wychowawczych (Lewis, 
2009). W dyrektywach dotyczących regulacji czasu pracy i rodzicielstwa zaczęto włączać 
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koncepcję „pracownika-rodzica” do przepisów w zakresie zatrudnienia. Wdrażanie unijnych 
dyrektyw w sprawie równości odbywa się jednak w sposób niejednolity i uwarunkowany 
różnicami w rozwiązaniach prawnych przyjętych w poszczególnych krajach, wolą polityczną 
i odmiennymi sposobami transponowania prawa UE. Subsydiowanie opieki wciąż pozostaje 
w kompetencji państw członkowskich. Ponadto unijna strategia uwzględniania aspektu płci 
wspierana jest jedynie przez przepisy prawa miękkiego, tj. prawa o charakterze bardziej 
doradczym niż bezwzględnie egzekwowalnym (Walby, 2004). 

3. RÓŻNORODNOŚĆ W KONTEKŚCIE PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH 

 
Polityka rodzinna jest połączeniem strategii, programów i przepisów, których centralnym 
punktem jest rodzina. Pomoc państwa dla rodzin może przybierać następujące formy: 
 

a) Bezpośrednie i pośrednie dotacje dla rodziców (zasiłki rodzinne, dodatki na opiekę 
nad dziećmi, bony, korzyści podatkowe) 

b) Zapewnienie dzieciom opieki i usług edukacyjnych w publicznych żłobkach, 
przedszkolach itp. 

c) Polityka w zakresie urlopów ze względów rodzinnych (urlopy macierzyńskie, 
ojcowskie, rodzicielskie i wychowawcze) 

d) Bezpośrednie i pośrednie dotacje na prywatne usługi świadczone przez osoby 
fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa (dofinansowanie, korzyści 
podatkowe i kredyty) (Rostgaard, 2004).  

 
W wielu krajach Europy termin „urlop rodzicielski” odnosi się do urlopu przysługującego 
matkom/ojcom na trwającą dłużej opiekę nad dziećmi po początkowym okresie urlopu 
macierzyńskiego/ojcowskiego (Ray i in., 2008). W większości przypadków termin ten jest 
neutralny w odniesieniu do płci rodzica i oznacza czas wolny od świadczenia pracy, podczas 
którego pracownik podlega ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. W przypadku 
matek urlop rodzicielski jest zwykle kontynuacją zakończonego urlopu macierzyńskiego. 
Urlop wychowawczy jest dodatkowym urlopem wydłużającym wymiar urlopu 
macierzyńskiego. Urlop ze względów rodzinnych obejmuje urlop macierzyński, ojcowski, 
rodzicielski, wychowawczy, opiekę nad chorym dzieckiem lub urlop z przyczyn osobistych 
(Tanaka, 2005; Haas, 2003). 
Poszczególne państwa charakteryzują się odmiennymi reżimami płciowymi, czyli 
„wzajemnie połączonymi systemami, dzięki którym płatna praca jest połączona z pracą 
nieodpłatną, państwowe usługi i świadczenia przyznawane są osobom lub gospodarstwom 
domowym, koszty są rozdzielane, a czas w gospodarstwach domowych dzielony jest 
pomiędzy mężczyzn i kobiety, podobnie jak jest to w przypadku dzielenia czasu pomiędzy 
dom a pracę zawodową” (Deven i Moss, 2002, s. 247).  
 
Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie są częścią rozwiązań zapewnianych przez państwo, 
których celem jest umożliwienie matkom i ojcom skorzystania z urlopu po narodzinach 
dziecka przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa zatrudnienia i minimalizacji ryzyka 
utraty pracy. (Han i in., 2009 r.). Unormowanie na szczeblu krajowym wzajemnego 
stosunku pomiędzy rodziną a odpowiedzialnością rynku wpłynęło na kształt ustawodawstwa 
w zakresie urlopu macierzyńskiego, a liczebność kobiecej reprezentacji w parlamentach 
może być jednym z czynników wyjaśniających rozbieżności w przyjętych rozwiązaniach 
dotyczących urlopu ojcowskiego, a także wdrażanie tych urlopów w różnych krajach 
(Rostgaard, 2002; O’Brien 2007). Czynniki kulturowe, takie jak stosunek do rodziny lub 
nastawienie religijne, także mogą odciskać swe piętno na charakterze relacji między 
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państwem a rodziną i będą oddziaływać ze współczesnymi tendencjami ponadnarodowymi 
(często mającymi swe źródło w UE) np. z propagowaniem równouprawnienia płci.  
 
Jednym ze sposobów podejścia do polityki rodzinnej jest perspektywa „opiekuńczego 
aspektu państw bezpieczeństwa socjalnego”. Zasadne pytania w tym zakresie to: czy 
opieka leży w kompetencji sektora prywatnego czy publicznego, czy przyczynia się ona do 
tworzenia sytuacji zależności czy niezależności opiekunów (Haas, 2003). Daly i Lewis 
(2000) zwracają uwagę na tendencję do nadawania opiece charakteru kolektywnego przez 
zapewnianie urlopu rodzicielskiego finansowanego z podatków oraz dotowanej z publicznej 
kasy opieki nad dziećmi, jak również tendencję do nadawania opiece charakteru 
prywatnego poprzez zachęcanie do jej świadczenia członków rodzin oraz wolontariuszy.  
 
Przyjmując opiekę jako kategorię swojej analizy, Haas (2003) dzieli państwa opiekuńcze 
UE-15 na cztery główne grupy. W modelu opieki o charakterze prywatnym (Grecja, 
Hiszpania, Portugalia, Włochy),1 opieka jest obowiązkiem o charakterze prywatnym 
wykonywanym głównie przez matki lub przez członków dalszej rodziny, podczas gdy 
mężczyźni nastawieni są na obecność na rynku pracy; sfery prywatna i publiczna są 
wyraźnie wyodrębnione. Ojców nie zachęca się do korzystania z urlopu (gdyż albo jest on 
bezpłatny, albo nie gwarantują go wszystkie firmy, albo też nie jest uprawnieniem 
niezbywalnym). W rodzinnym modelu opieki (Austria, Niemcy, Belgia, Francja 
i Luksemburg),2 wartości rodzinne zajmują w społeczeństwie centralne miejsce, ochrona 
rodziny jest ważna dla decydentów, bardziej docenia się wkład kobiet, ale to mężczyźni 
w dalszym ciągu są odpowiedzialni za utrzymanie rodziny. Propaguje się posiadanie 
potomstwa, a sprawowanie opieki wspierane jest ze środków publicznych. Urlop rodzicielski 
może być uznany za urlop macierzyński i teoretycznie może z niego skorzystać każdy 
z obojga rodziców. Istnieją bodźce motywujące ojców do korzystania z tego urlopu. 
W modelu rynkowym (Irlandia, Wielka Brytania, Holandia),3 rozwiązania systemowe 
w zakresie urlopu rodzicielskiego mają bardzo ograniczony charakter i nie istnieją żadne 
zachęty skierowane do ojców motywujące ich do korzystania z bezpłatnego urlopu 
rodzicielskiego. Zamiast opracowywać strategie na szczeblu krajowym, aby wspierać 

                                                 
1  Charakterystycznym elementem rozwiązań społecznych w krajach Europy Południowej jest centralne 

miejsce rodziny przy jednocześnie szczególnie słabo rozwiniętej polityce rodzinnej, która przez swoją 
bezczynność odtwarza ideologiczne założenie, że to rodzina jest głównym świadczeniodawcą 
w społeczeństwie (Ferrera, 1996; Rhodes, 1997; Flaquer, 2000; Darmanin 2006). 

2  We Francji rodzinie poświęca się w porządku publicznym więcej miejsca niż jednostce, a polityka rodzinna 
zakłada ustawowe uznanie, że rodzina odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu spójności społecznej. Uważa 
się, że państwo ponosi wielką odpowiedzialność wobec dzieci. Znaczna część pomocy na rzecz zatrudnienia 
kobiet wynika bardziej z nastawienia prorodzinnego niż z motywów w zakresie równouprawnienia. 
Państwowe przedszkola są dobrze zorganizowane i uczęszczają do nich prawie wszystkie dzieci w wieku od 
trzech do sześciu lat, ale również znaczna liczba dwulatków. Istnieją także żłobki dla dzieci poniżej drugiego 
roku życia oraz ulgi podatkowe od wydatków na opiekę nad dziećmi. Kobiety korzystają z opieki nad 
dziećmi zapewnianej przez państwo i większość z nich jest zatrudniona, często na pełny etat. Francja 
stanowi dobry przykład holistycznego podejścia do polityki godzenia życia zawodowego z rodzinnym przez 
wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy, który miał zmniejszyć problem bezrobocia, ale także 
odpowiedzieć na żądania pracowników domagających się lepszej równowagi między pracą a obowiązkami 
rodzinnymi (Crompton i Lyonette, 2006; Letablier, 2004). 

3  W Wielkiej Brytanii obowiązuje ustrój neoliberalny, w którym popiera się elastyczność na rynku pracy. 

Brytyjki mają w UE jeden z najwyższych poziomów zatrudnienia na pół etatu. Po wyborach w roku 1997 
i utworzeniu rządu laburzystów (New Labour) polityka rodzinna po raz pierwszy znalazła się w w samym 
centrum programu rządowego, a głównym jej celem było zmniejszenie ubóstwa dzieci poprzez zwiększenie 
poziomu zatrudnienia wśród rodziców. Wprowadzono świadczenia pieniężne na rzecz rodzin z niskimi 
dochodami, w tym także zasiłki na opiekę nad dziećmi. Program rządowy obejmował także równowagę 
między życiem zawodowym a rodzinnym, ale tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi odbywało się w bardzo 
ograniczonym zakresie. Rodzice dzieci w wieku poniżej sześciu lat mają prawo wystąpić o elastyczne 
godziny pracy (Crompton i Lyonette, 2006).  
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pracowników finansowo (opieka nad dziećmi, płatny urlop macierzyński, płatny urlop 
rodzicielski), kraje te działają na rzecz przekonywania pracodawców, aby ci bardziej 
zaangażowali się w pomoc pracownikom w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez 
wprowadzanie elastycznych warunków pracy. Ostatni model traktujący opiekę jako 
wartość (Dania, Szwecja, Finlandia),4 zakłada, że opieka stanowi połączoną 
odpowiedzialnością publiczną i prywatną, zapewnia rodzicom, że mogą skorzystać z urlopu 
rodzicielskiego, aby sprawować opiekę nad dziećmi, oferuje wynagrodzenie i gwarantuje 
bezpieczeństwo zatrudnienia, daje dostęp do usług opiekuńczych po przystępnej cenie 
i zachęca ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego tak, aby pomóc równo dzielić 
obowiązki w zakresie sprawowania opieki.  
 
Wielokrotnie podkreślano niejasny charakter świadczeń rodzinnych, które często 
podtrzymują podział na zatrudnienie na rynku pracy i sprawowanie opieki w domu oraz 
związane z tym podziały ze względu na płeć (Bieback, 1993). Inni komentatorzy (Henneck, 
2003; Gangl i Ziefle, 2009; Spiess i Wrohlich, 2006) twierdzą, że bogata oferta urlopów 
macierzyńskich przy jednoczesnym braku środków w zakresie opieki nad dziećmi jako 
dodatkowego wsparcia wpływa na formowanie się konserwatyzmu socjalnego, gdyż 
sytuacja taka tworzy zachęty ekonomiczne dla kobiet, aby nie uaktywniały się zawodowo 
na rynku pracy podczas wychowywania dzieci, co ma oczywiste przełożenie na ich 
doświadczenie zawodowe i możliwości awansu.  
 
Kraje postkomunistyczne są szczególnie ciekawym przypadkiem, gdyż ciągle znajdują się 
w fazie transformacji i, pomimo ich wspólnej przeszłości, podążają w stronę odmiennych 
rozwiązań. W momencie transformacji ustrojowej stopień uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy był stosunkowo wysoki.5 Programy pomocy socjalnej stały się centralnym punktem 
procesu przejścia do systemu gospodarki rynkowej (Cerami, 2008). Po upadku komunizmu 
model rodziny oparty na mężczyźnie-żywicielu rodziny uważany był za model dominujący 
i rozwiązania systemowe w poszczególnych krajach obejmowały zamykanie ośrodków 
opieki nad dziećmi i wycofywaniem wsparcia finansowego. Podkreśla się, że refamilizacja 
polityki społecznej jest wspólną cechą byłych państw bloku komunistycznego, ale 
różnorodność przyjmowanych strategii także zaczęła być obiektem badań (Szelewa 
i Polakowski, 2008; Saxonberg i Szelewa, 2007).6 W ramach działań w dziedzinie polityki 

                                                 
4  W Danii istnieje rozwinięty system publicznego finansowania opieki nad dziećmi, znaczna liczba matek jest 

aktywna zawodowo, istnieje także płatny urlop ze względów rodzinnych i płatny urlop wychowawczy. 
Istnieją środki zachęcające ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego, lecz jedynie niewielki odsetek 
ojców się na to decyduje ze względu na niskie współczynniki wynagrodzenia, niechęć pracodawców i strach 
przed zwolnieniem z pracy. W związku z tym z urlopu rodzicielskiego korzystają głównie matki. Finlandia 
charakteryzuje się bardziej tradycyjnymi modelami rodziny i wykazuje niskie zainteresowanie redystrybucją 
opieki nad dziećmi. Istnieje publiczna opieka nad dziećmi, natomiast jedynie niski odsetek ojców korzysta 
z urlopu rodzicielskiego (do którego uprawnieni są jedynie pracownicy zatrudnieni na pełny etat). Szwecję 
uważa się za najbardziej rozwinięte pod względem równouprawnienia państwo opiekuńcze, które godzi 
potrzeby rynku z potrzebami dzieci. Istniejące tam rozwiązania obejmują: zindywidualizowany system 
podatkowy; ustawodawstwo w zakresie równych szans w dziedzinie zatrudnienia, które popiera równą płacę 
za tę samą pracę oraz umożliwia kobietom podejmowanie pracy w zawodach zdominowanych przez 
mężczyzn; wysokie dotacje dla wysokiej jakości opieki nad dziećmi; pakiety świadczeń w ramach urlopu 
rodzicielskiego, za pomocą których zachęca się ojców do jego wykorzystywania proponując im niezbywalny, 
odpowiednio płatny urlop ojcowski zapewniający najwyższy poziom elastyczności. Wspomniane rozwiązania 
przyczyniły się do wysokiego poziomu aktywności zawodowej kobiet i większego zaangażowania się 
mężczyzn w życie rodzinne (Haas, 2003).  

5  Ok. 80% w Czechosłowacji, Estonii, na Łotwie i Litwie oraz ok. 70% w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. 
Zróżnicowanie wynagrodzeń wynosiło natomiast około 11% na Węgrzech i 13% w Polsce (UNICEF, 1999). 

6  Szelewa i Polakowski (2008) twierdzą, że niektóre postkomunistyczne państwa obrały różne ścieżki 
familializacji, podczas gdy inne podkreślały przenoszenie tradycyjnych funkcji rodziny do obszaru 
odpowiedzialności państwa (defamilizacja). W przedstawionej przez nich typologii wyróżnili cztery typy 
strategii: a) jawny familializm (Czechy, Słowacja, Słowenia), w którym państwo stosuje bardziej aktywną 
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demograficznej olbrzymie wsparcie otrzymały rodziny wielodzietne (Fultz i Steinhilber, 
2003).  
 
Różnice dotyczące rozwiązań systemowych w zakresie urlopów macierzyńskiego 
i rodzicielskiego w poszczególnych krajach należy przewidywać i traktować poważnie 
zwłaszcza ze względu na odmienne koncepcje społeczne macierzyństwa, ojcostwa i okresu 
dzieciństwa, które mają „istotne znaczenie dla naszego rozumienia zarówno samych 
strategii w zakresie urlopów jak i sposobów oraz powodów, dla których się je stosuje” 
(Deven i Moss, 2002, s.247).  

4. WIELOASPEKTOWY PRZEGLĄD KORZYŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z URLOPU 
MACIERZYŃSKIEGO/RODZICIELSKIEGO  

 
Niektóre fakty są niezależne od wszelkiego kontekstu opiekuńczości poszczególnych państw 
tak jak na przykład potrzeba rodziców do spędzania czasu z ich nowo narodzonymi dziećmi, 
aby kształtować więzi i rozwijać zmysł rodzicielski. Znaczenie urlopu 
macierzyńskiego/rodzicielskiego dla realizacji tego celu jest niezaprzeczalne 
i wieloaspektowe. Niniejsza sekcja przedstawia niektóre korzyści wynikające z urlopu 
rodzicielskiego, które odnoszą się do sfery zdrowia, gospodarki i społeczeństwa. 

4.1. Korzyści zdrowotne 
 
Pozostanie w domu przez kilka tygodni po porodzie daje matce możliwość powrotu do 
formy, sprzyja karmieniu piersią i może także przyczynić się do zapobiegania niektórym 
problemom zdrowotnym zarówno u matki jak i dziecka (Berger i in. 2005 r.). Wydłużone 
okresy urlopów rodzicielskich wpływają pozytywnie na zdrowie dzieci dzięki bezpośredniej 
opiece rodziców (np. karmienie piersią lub regularne szczepienia), a także na ich późniejsze 

                                                                                                                                                            
politykę na rzecz wspierania modelu rodziny; okresy płatnych urlopów rodzicielskich są dłuższe, brak 
dotacji na ośrodki opieki nad dziećmi, kobiety postrzegane są jako opiekunowie i oferuje się im środki 
motywujące w postaci długich okresów płatnego urlopu; b) ukryty familializm (Polska) lub prywatny 
maternalizm (Fodor i in., 2002; Glass i Fodor, 2007), w którym rozwiązania systemowe są szczątkowe, 
brak ośrodków opieki nad dziećmi, a opieka spoczywa de facto na rodzinach, a w szczególności kobietach; 
c) aktywizacja kobiet (Estonia, Łotwa) – w tym modelu świadczenia związane z urlopem rodzicielskim są 
niskie, jakość systemu opieki nad dziećmi jest wysoka, opieki nie uważa się za obowiązek rodziny, 
a komodyfikacji przypisuje się duże znaczenie. Tym samym kobietom nie oferuje się środków 
zachęcających je do opuszczenia rynku pracy; d) kompleksowe wsparcie (Litwa, Węgry), w ramach 
którego jakość usług opieki nad dziećmi jest wysoka, świadczenia związane z urlopem rodzicielskim 
wysokie, rozwiązania systemowe bardziej zróżnicowane, a zarówno rodziny jak i kobiety otrzymują 
dofinansowanie i korzystają z ulg w zakresie opieki. Dlatego też oboje zarobkujący rodzice mogą być 
aktywni zawodowo, ale mają jednocześnie więcej opcji przy rozwiązywaniu problemu godzenia zatrudnienia 
z opieką nad dziećmi. Strategie w zakresie opodatkowania nie stanowiły jednak przeszkody dla kobiet, gdyż 
były kontynuacją komunistycznej tradycji indywidualnego opodatkowania, które nie zniechęca kobiet do 
aktywności na rynku pracy. 
W Bułgarii i Rumunii występowała wspólna tendencja do ograniczania dostępu do legalnego rynku pracy. 
Zwłaszcza Bułgaria wpadła w pułapkę błędnego koła ujemnego przyrostu naturalnego, masowego 
zubożenia, bezrobocia, pogarszającego się stanu zdrowia ludności i wysokiego poziomu emigracji. Mimo iż 
w Bułgarii i Rumunii istnieje rozbudowany system ochrony dla pracujących matek, może on stanowić 
niekorzystną sytuację, gdyż sprywatyzowane firmy nie są w stanie pokryć kosztów wydłużonego urlopu 
macierzyńskiego i rodzicielskiego. Podczas dotkliwego procesu prywatyzacji i restrukturyzacji w latach 90. 
w Słowenii wielu ludzi straciło pracę przy jednoczesnym wycofaniu się kobiet i starszych pracowników 
z rynku pracy na rzecz nieformalnej gospodarki, ale od połowy lat 90. sytuacja zaczęła wracać do normy 
i około roku 2005 zaledwie 12% kobiet z małymi dziećmi sprawowało nad nimi opiekę pozostając w domu 
(Tang i Cousins, 2005). 
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pobyty w zbiorowych ośrodkach opieki nad dziećmi lub podczas opieki sprawowanej przez 
osoby niespokrewnione (Han i in., 2009).  
 
Agencje zdrowia publicznego podkreślają w ostatnich latach korzyści płynące z karmienia 
piersią dla późniejszego zdrowia dzieci i zalecają, aby przez okres sześciu miesięcy karmić 
dzieci wyłącznie mlekiem matki (np. USA, Kanada).7 Badania potwierdzają korzyści dla 
dzieci wynikające z karmienia piersią takie jak zmniejszenie się liczby infekcji uszu, chorób 
gastroenterologicznych, zachorowań na astmę, infekcji dolnych dróg oddechowych, 
występowania zespołu nagłego zgonu niemowląt czy przewlekłych chorób układu 
pokarmowego. Korzyści dla matek to szybsza mineralizacja kości i zmniejszone ryzyko 
zachorowania na raka jajnika i raka piersi (Baker i Milligan, 2008). 
 
Według dostępnych danych decyzja niektórych matek o zaprzestaniu karmienia piersią (lub 
w ogóle jego niepodejmowania) wynika z potrzeby powrotu do pracy i z obaw natury 
ekonomicznej. W związku z powyższym, zatrudnienie po porodzie oznacza krótszy okres 
karmienia piersią, natomiast ustawodawstwo w zakresie urlopu macierzyńskiego przekłada 
się na dłuższe okresy poza pracą i dłuższe okresy karmienia piersią (przykładem może być 
kanadyjska reforma urlopowa z 2000 r.) Polityka w dziedzinie rynku pracy wydaje się 
realnym sposobem osiągnięcia założeń dotyczących karmienia piersią (Baker i Milligan, 
2008). 
 
Udało się dowieść w kilku badaniach, że dłuższy i płatny urlop macierzyński z gwarancją 
zatrudnienia ma znaczący wpływ na zmniejszanie wskaźnika umieralności niemowląt, nawet 
po uwzględnieniu innych czynników takich jak wydatki na usługi rodzinne (Tanaka, 2005). 
Winegarden i Bracy (1995) oraz Ruhm (2000) wykorzystali dane szeregów czasowych 
dotyczące krajów europejskich, aby wykazać, że dłuższy urlop przekłada się na niższy 
wskaźnik umieralności niemowląt i dzieci. Urlop bezpłatny lub urlop bez gwarancji 
zatrudnienia nie wydają się jednak mieć jakiegoś znaczącego wpływu. Można więc 
wnioskować, że okoliczności te mogą prowadzić do wczesnego powrotu do pracy. 
 
Niektóre badania wykazały, że polityka w dziedzinie urlopów rodzicielskich ma pozytywny 
wpływ na zdrowie niemowląt, gdyż spędzają one z rodzicami więcej czasu. Nie wpływa ona 
natomiast pozytywnie na opiekę zdrowotną lub zaopatrzenie gospodarstw domowych, 
chyba że polityka ta ma istotny wpływ na dochód (Ruhm, 2000; Tanaka, 2005). Inne 
badania wskazują, że powrót matek do pracy w ciągu pierwszych sześciu tygodni życia 
dziecka może łączyć się z mniej należytym podejściem do badań kontrolnych, szczepień itp. 
Czas spędzony z rodzicami oraz produkty wpływające na poprawę zdrowia takie jak 
szczepionki, odżywcze jedzenie itp. wzmacniają kapitał zdrowotny dziecka, co oznacza, że 
urlop rodzicielski (zwłaszcza płatny) ma pozytywny wpływ na zdrowie dziecka (Tanaka, 
2005). 
 

                                                 
7  Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w zakresie karmienia piersią obejmuje: a) zapewnienie 

płatnego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 14 tygodni; b) prawo do co najmniej jednej płatnej przerwy 
na karmienie piersią/ściągnięcie pokarmu lub zmniejszenie dziennego czasu pracy (bez cięć płacowych) 
celem umożliwienia karmienia piersią przez dłuższy okres; c) bezpieczeństwo zatrudnienia 
i niedyskryminacja pracujących matek karmiących piersią. MOP sugeruje także, aby wynagrodzenie 
podczas urlopu macierzyńskiego wynosiło co najmniej dwie trzecie wysokości płacy przed urlopem. 
W niektórych państwach stosuje się rozwiązania wykraczające poza wspomniane rekomendacje, natomiast 
w innych nie doczekały się one jeszcze pełnego wdrożenia ustawowego. Często nie przestrzega się 
standardów w zakresie przerw na karmienie piersią. Ogólnie rzecz biorąc, odsetek kobiet karmiących piersią 
jest niższy niż zalecany poziom określony w programach poszczególnych krajów, międzynarodowych 
agencji i stowarzyszeń zawodowych (Cattaneo i in. 2005 r.). 
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Praca matki podczas pierwszego roku życia dziecka przekłada się na gorsze wyniki testów 
kognitywnych u dzieci oraz na ich problemy z zachowaniem (Han i in., 2009; Baum, 2003). 
Istnieje coraz więcej dowodów, że opieka rodzicielska i tworzenie więzów pozytywnie 
wpływają na rozwój psychiki, zachowań i postaw społecznych u dziecka (Baker i Milligan, 
2008, 2010) oraz na jego równowagę emocjonalną. Prawdopodobne przyczyny związku 
między wczesnym powrotem matek do pracy a słabymi wynikami badania funkcji 
kognitywnych u dziecka można wyjaśnić w następujący sposób: a) kobiety, które wcześniej 
wracają do pracy mogą nie być w stanie zapewnić w domu stymulującego środowiska ze 
względu na stres lub zmęczenie, b) kobiety, które wcześniej wracają do pracy w mniejszym 
stopniu podejmują się karmienia piersią, c) dzieci, których matki pracują podczas 
pierwszego roku, prawdopodobnie zostają częściej umieszczane pod opieką innych osób 
(Waldfogel i in. 2002 r.). Badania wykazały, że „dzieci, których matki spędzają w domu 
więcej czasu podczas pierwszych miesięcy po porodzie, mogą odnosić korzyści 
w perspektywie długoterminowej, gdyż będą miały mniej problemów z zachowaniem oraz 
będą lepiej mówić i używać bogatszego słownictwa ze względu na fakt, że mają one 
możliwość rozwijania czulszej i opartej na interakcji relacji z matkami i/lub ze względu na 
fakt, że jakość opieki, którą otrzymują w domu jest lepsza od tej, którą otrzymałyby 
podczas opieki sprawowanej nie przez własnych rodziców, lecz przez inne osoby (Berger 
i in. 2005 r., s. F34). Ogólnie rzecz ujmując, dzieci rozwijają się lepiej, jeśli ich matki nie 
pracują na pełen etat podczas pierwszego roku po porodzie (Waldfogel, 2006), gdyż 
potrzeby rozwojowe tych dzieci są lepiej zaspokajane przez bezpośrednią interakcję (Lewis 
i Campbell, 2007). Istnieją także dowody na to, że zaangażowanie ojca w początkowych 
latach życia dziecka jest bardzo istotne dla jego późniejszego dobrostanu emocjonalnego, 
psychicznego i społecznego (Lamb, 2004; O’Brien, 2007). Natomiast opieka sprawowana 
przez osoby niebędące rodzicami dziecka wydaje się prowadzić do problemów 
wychowawczych, zwłaszcza nieposłuszeństwa i agresji, a skutki te są tym silniejsze im 
więcej opieki tego typu było sprawowane w pierwszym roku życia dziecka (Belsky, 2006; 
Loeb i in. 2007 r.).  
 
Jak dotąd istnieje stosunkowo niewiele badań na temat wpływu zatrudnienia matek na ich 
własne zdrowie. Bardzo nieliczne, jeśli nie żadne, badania z zakresu ekonomii poświęcone 
były wpływowi długości urlopu macierzyńskiego na dobre samopoczucie matek. Większość 
badań z zakresu ekonomii zajmowała się wpływem urlopu macierzyńskiego i dotyczących 
go rozwiązań systemowych na skutki dla rynku pracy (typy zatrudnienia, wynagrodzenie, 
ciągłość zatrudnienia) (Chatterji i Markowitz, 2005). Niemniej jednak badania 
(np. Gjerdingen i in., 1995, na próbie matek ze stanu Minnesota) wykazały, że kobiety, 
które podejmują pracę wkrótce po porodzie, są bardziej narażone na problemy z ogólnym 
stanem zdrowia niż inne kobiety, co prawdopodobnie spowodowane jest większym stresem. 
Problemy te obejmują infekcje dróg oddechowych, dolegliwości piersi oraz schorzenia 
ginekologiczne. Także dzieci oraz inni członkowie rodziny mogą w takich okolicznościach 
ucierpieć emocjonalnie lub finansowo. W przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonym 
badaniu Chatterji i Markowitz (2005) skupiły się na depresji poporodowej wśród kobiet 
i odkryły, że powrót do pracy w tydzień po porodzie łączy się ze zmniejszeniem się liczby 
objawów depresji o 6-7%. Ponadto dłuższy urlop macierzyński przekłada się na częstsze 
wizyty u lekarza. W badaniu przeprowadzonym w stanie Wisconsin, Hyde i in. (1995) 
stwierdzili, że krótsze urlopy i niższe świadczenia miały związek ze słabszym zdrowiem 
psychicznym w cztery miesiące po porodzie. McGovern i in. (1997) wykazali, że długość 
urlopu macierzyńskiego ma korzystny wpływ na dobre samopoczucie matki, które mierzone 
było w siódmym miesiącu po porodzie w odniesieniu do zdrowia psychicznego, sił witalnych 
i wypełniania funkcji macierzyńskich.  
 

 12 



Korzyści wynikające z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego w Unii Europejskiej 27 państw – przegląd literatury 

Klein i in. (1998) badali na próbie amerykańskich kobiet wpływ statusu zatrudnienia, urlopu 
macierzyńskiego i wypełniania obowiązków macierzyńskich na zdrowie psychiczne kobiet 
w rok po porodzie. Ich badanie pokazało, że – dwanaście miesięcy po porodzie – długość 
urlopu macierzyńskiego nie miała znaczącego wpływu na zdrowie psychiczne i że nie było 
różnic między kobietami zajmującymi się domem a kobietami zatrudnionymi na pół etatu 
lub cały etat w odniesieniu do czterech mierników zdrowia psychicznego tj. depresji, lęków, 
gniewu i poczucia własnej wartości. Wartość licznych ról pełnionych przez kobiety (rodzina 
i praca) oraz waga, jaką przywiązywały do każdej z tych ról, okazały się mieć istotne 
znaczenie dla stanu zdrowia psychicznego kobiet podczas powrotu na rynek pracy po 
urlopie. Klein i in. podkreślają znaczenie różnych indywidualnych rozwiązań w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i sugerują, że strategia (czy to rządowa czy wewnątrz firmy) 
powinna pozwalać na długie i płatne urlopy macierzyńskie, aby kobiety miały rzeczywisty 
wybór w kwestii długości branych przez nie urlopów. Podobne sugestie pojawiają się 
w coraz liczniejszej literaturze przedmiotu, w której podkreśla się ogromną wartość 
obecności rodziców w domu po narodzinach dziecka oraz sposobów, jakimi rozwiązania 
systemowe mogą to ułatwić. 

4.2. Korzyści społeczno-gospodarcze 
 
Rządy państw europejskich popierają zatrudnienie kobiet nawet wtedy, gdy mają małe 
dzieci. Równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym stała się priorytetem strategii, 
gdyż uważa się, że zatrudnienie kobiet przyczyni się do stworzenia większej ilości nowych 
miejsc pracy celem zaspokojenia popytu na pracę opiekuńczą i (nieodpłatną) pracę w domu 
niegdyś wykonywaną przez kobiety. Zarobki kobiet mają pomagać rodzinom 
w niepopadaniu w ubóstwo i stanowić wkład na rzecz rosnących kosztów dobrobytu 
(Crompton i Lyonette, 2006). Rozwiązania w dziedzinie urlopów macierzyńskich powinny 
zmierzać w tym samym kierunku. 
 
Polityka rodzinna stanowi istotne narzędzie strategiczne do zmniejszania ryzyka ubóstwa 
w rodzinach z dziećmi, redystrybucji dochodów pochodzących z rodzin bezdzietnych na 
rzecz rodzin z dziećmi, a także do uznania i docenienia rodzin za budowanie korzyści dla 
społeczeństwa, których źródłem są dzieci (Rostgaard 2004). Polityka rodzinna i polityka 
zatrudnienia mają także wymiar demograficzny w takim sensie, że uważa się je za 
narzędzia, które podejmują wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i coraz 
niższymi wskaźnikami urodzeń (Lewis, 2006). 
 
Z punktu widzenia gospodarczego dzieci często postrzegane są jako „dobro wspólne” całego 
społeczeństwa i dlatego też należy zagwarantować ustawowe rozwiązania w kwestii ich 
wychowania i edukacji. Uznanie korzyści społecznych, których źródłem są dzieci, wymaga 
tworzenia instytucji odciążających rodziców finansowo i dzielących koszty wychowania 
dzieci pomiędzy społeczeństwo. Urlop rodzicielski i powszechne prawo do opieki nad 
dziećmi są środkami, które przyczyniają się do realizacji tego celu. Ograniczona 
odpowiedzialność społeczna za koszty opieki nad dziećmi pociąga za sobą problemy 
związane z dochodami, brak czasu na aktywność zawodową, nierówne traktowanie płci, 
skomplikowane rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi oraz niekorzystne konsekwencje 
dla dzieci (Gornick i Meyers, 2003). 8 W związku z tym, że powszechny jest model rodziny, 
                                                 
8  Interesujące w tym względzie jest rozróżnienie na dyskurs „pedagogiczny” i dyskurs „opiekuńczy”. Pierwszy 

z nich dominuje w krajach nordyckich i dotyczy zapewnienia usług wszystkim małym dzieciom i ich 
rodzinom bez względu na status zatrudnienia rodziców. Usługa ta postrzegana jest jako uzupełnienie 
wychowania w domu i daje dzieciom możliwość zyskania „innych jakościowo doświadczeń i relacji”. Drugi 
typ, dominujący w liberalnych krajach obszaru języka angielskiego, dotyczy przeniesienia opieki domowej 
na rynek. Takie przeniesienie wyraźnie zwalnia kobiety z obowiązku zapewniania opieki nad dziećmi, ale 
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w którym oboje małżonkowie zarobkują, kobietom powinno przyznawać się uprawnienia 
jako indywidualnym osobom, a nie jako matkom lub żonom (Bittman, 1999). 
 
Pojęcie „inwestycja społeczna” pojawiło się w ostatnich latach jako ideał propagowany 
między innymi przez OECD i UE. Termin „państwo inwestycji społecznej” (Giddens, 1998) 
został zaproponowany jako alternatywa dla tradycyjnego państwa opiekuńczego celem 
przeniesienia akcentu z bezpośredniego zapewnienia środków utrzymania na inwestycję 
w kapitał ludzki. Wspierana przez państwo wczesna opieka nad dziećmi (oraz edukacja), 
zarówno rodzicielska jak i nierodzicielska, jest instrumentem, który służy wizji, w której 
dzieci postrzegane są jako inwestycja społeczna oraz jej przyszłym celom. Wizja ta ma 
służyć trzem celom: zwalczaniu długofalowych skutków ubóstwa dzieci, pomaganiu 
rodzicom w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, przygotowaniu dzieci dla rynku pracy 
przyszłości. Perspektywa inwestycji społecznej zakłada zapewnienie równych szans dla 
wszystkich dzieci bez względu na to z jakiej rodziny pochodzą, a także stanowi inwestycję, 
której celem jest zapobieganie zachowaniom antyspołecznym i postawom 
antyobywatelskim w przyszłości. Inwestowanie w kształcenie dzieci pomoże uczynić z nich 
dobrze przygotowanych pracowników i odpowiedzialnych obywateli, co będzie korzyścią dla 
całego społeczeństwa (Jenson, 2006). Jest jednak równie ważne, aby upewnić się, że 
obecne dobro dzieci, a nie tylko ich perspektywy na przyszłość, jest poważniej brane pod 
uwagę oraz że rozwiązania systemowe umożliwiają najmłodszym pełen rozwój (Lister, 
2006). 
 
Opieka dzienna nad dziećmi jest istotna zarówno ze względu na socjalizację i uczenie się, 
ale także jako narzędzie dla ogólnego dobrego samopoczucia dzieci mające wpływ na 
przeżycie, wzrost, rozwój i uczenie się (UNESCO, 2003). Udowodniono, że wysokie koszty 
opieki nad dziećmi powstrzymują niektóre kobiety od wejścia na rynek pracy, 
a w przypadku innych sprawiają, że opuszczają go przedwcześnie. Świadczenia na opiekę 
powodują, że kobiety chętniej podejmują aktywność zawodową oraz że chętniej zatrudniają 
się na pełny etat (Crawford, 2006). Celem świadczeń pieniężnych jest poszerzenie wyboru, 
który mają rodzice w zakresie opieki nad dziećmi, a także umożliwienie im dłuższego 
pozostawania w domu. Rodzice mogą jednak przeznaczyć pieniądze na prywatną opiekę 
dzienną i dalej pracować, co bardziej przyczyni się do rozwoju nieformalnego rynku opieki 
niż ośrodków publicznych, lub też mogą poszukiwać dodatkowych przychodów, co jest 
głównie domeną mężczyzn-żywicieli rodziny, a tym samym powielać tradycyjny podział na 
prace typowe dla danej płci (Leira, 1998). Świadczenia pieniężne na opiekę często 
postrzegane były jako środek wspierający tradycyjny model rodziny, chociaż zależy to od 
całego oferowanego pakietu świadczeń rodzinnych (Crompton i Lyonette, 2006). 
 
Płatny urlop zapewnia rodzicom bezpieczeństwo finansowe oraz wspiera dzieci. Zasiłki 
rodzinne są narzędziem do walki z ubóstwem dzieci. W przeprowadzanym w 2000 r. 
badaniu dotyczącym świadczeń na dzieci oraz ubóstwa dzieci w Europie wyróżniono trzy 
grupy krajów: a) Dania i Luksemburg, gdzie wskaźniki ubóstwa dzieci są niskie bez względu 
na korzystanie ze (stosunkowo wysokich) świadczeń rodzinnych; b) Hiszpania, Włochy, 
Grecja, Portugalia, gdzie wskaźniki ubóstwa dzieci są wysokie, ale pozbawienie (niskich) 

                                                                                                                                                            
budzi wątpliwości słuszność założenia, że zdobyte doświadczenia i nawiązane relacje podczas korzystania 
z usług opiekuńczych we wczesnym dzieciństwie mogą zastąpić te, które zdobywa się i rozwija się w czasie 
pobytu w domu (Moss, 2006, s. 158). Z drugiej strony oficjalny system opieki może zapewnić wyższy 
standard dzieciom z rodzin gorzej sytuowanych lub borykających się z problemami (np. niepiśmienni, biedni 
lub używający przemocy rodzice), które miałaby gorsze warunki w przypadku opieki jedynie w domu. 
Połączenie możliwości opieki w domu (dzięki urlopom macierzyńskim i rodzicielskim) z oficjalnymi usługami 
opieki, jak ma to miejsce we Francji, wydaje się warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju dziecka.  
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świadczeń rodzinnych wpływa na te wskaźniki w niewielkim stopniu; c) Wielka Brytania, 
Belgia, Austria, Francja, Holandia, gdzie świadczenia rodzinne są stosunkowo wysokie, co 
przekłada się na względnie niskie wskaźniki ubóstwa dzieci; wskaźniki te jednak znacznie 
rosną w momencie pozbawienia świadczeń (Immervoll i in. 2000 r.). Bezpłatny urlop nie 
stanowi pomocy dla rodzin o niskich lub średnich dochodach, gdyż rodziny te nie mogą 
sobie pozwolić na skorzystanie z takiego urlopu. 
 
W Unii Europejskiej urlopy macierzyńskie i rodzicielskie postrzegane są jako część strategii, 
których celem jest zwiększenie zatrudnienia kobiet, ułatwienie zachowania równowagi 
między życiem zawodowym i rodzinnym, zachęcanie par do posiadania potomstwa oraz 
przeciwdziałanie niskiemu wskaźnikowi urodzeń, który zagraża przyszłej zdolności 
produkcyjnej gospodarki (Haas, 2003). Dowiedziono, że dostępność urlopu 
macierzyńskiego może mieć istotne znaczenie podczas podejmowania przez kobietę decyzji 
o uczestnictwie w rynku pracy zarówno jako początkowy argument do podjęcia płatnej 
pracy, jak i argument do powrotu do niej po porodzie (Averett i Whittington, 2001). 
Waldfogel (1997) wykazuje, że urlop macierzyński łączy się z wyższą płacą dla pracujących 
matek, co częściowo wynika z faktu, że powrót do tego samego pracodawcy ma swoje 
przełożenie na doświadczenie zawodowe i staż zawodowy. Joesch (1995) posługuje się 
analizą historii zdarzeń, aby wykazać, że u kobiet, które mają możliwość skorzystania 
z płatnego urlopu, zwiększa się przywiązanie do rynku pracy.  
 
Kilka badań pokazało, że odsetek powrotów kobiet do aktywności zawodowej zwiększa się 
wraz z długością trwania urlopu rodzicielskiego (np. Ruhm, 1998; Lalive i Zweimüller, 
2005; Rönsen i Sundström, 1996) oraz że urlop macierzyński ma bardzo małe skutki 
długofalowe na późniejsze zarobki matek (Albrecht i in. 1999), a także iż nie ma on 
znaczącego negatywnego wpływu na późniejsze zatrudnienie (Gutierrez-Domenech, 2005). 
Ondrich i in. (2003) łączą niższy odsetek matek powracających do pracy z ogólnym 
nastawieniem do macierzyństwa, które to nastawienie może stanowić tak silną presję 
społeczną, że matki decydują się na pozostanie w domu. Ogólnie rzecz ujmując, nie widzą 
oni związku między tendencją do niepowracania matek do pracy a polityką w dziedzinie 
urlopów macierzyńskich i tłumaczą tę tendencję szerszymi okolicznościami natury 
społecznej i politycznej. Polityka w zakresie macierzyństwa może być tym samym 
postrzegana jako narzędzie interwencyjne, którego celem jest wsparcie aktywności 
zawodowej matek (np. poprzez pomoc w znalezieniu opieki dziennej dla dzieci). 
 
Jak wykazał Sen (2006), rynek działa lepiej, kiedy jest wspierany przez pewne ramy praw 
społecznych (edukacja, zdrowie, itp.) chroniących jednostkę i zapewniających wydajnych 
pracowników, których potrzeby są na bieżąco zaspokajane. Badania wykazały, że 
w przypadku kobiet konflikt między życiem zawodowym a rodzinnym łączy się 
z problemami zdrowotnymi, wyższymi kosztami opieki zdrowotnej, mniejszym 
zaangażowaniem zawodowym i niższą satysfakcją z pracy (Allard i in. 2007 r.). 
 
Z drugiej strony, elastyczne rozwiązania w zakresie urlopów oraz możliwość łączenia urlopu 
z pracą na pół etatu pozwalają rodzicom na utrzymywanie bliskiego kontaktu zarówno z ich 
dziećmi jak i z pracą, co jest korzystne i dla pracowników, i dla pracodawców. W niektórych 
krajach pozwala się rodzicom korzystać z urlopu rodzicielskiego i pobierać pełne 
świadczenia przy jednoczesnej pracy na pół etatu np. brytyjskie rozwiązanie „Bądź 
w kontakcie” („Keep in Touch”) przewidujące możliwość pracy w wymiarze 10 dni podczas 
przebywania na urlopie macierzyńskim. Elastyczne rozwiązania służą zmniejszeniu barier 
powstrzymujących przed skorzystaniem z urlopu oraz łagodzą opór pracodawców (Ray i in. 
2008 r.). Rozwiązania w zakresie urlopów rodzicielskich w gruncie rzeczy pomagają 
pracodawcom w utrzymaniu ich inwestycji w kapitał ludzki bez potrzeby zatrudniania 

 15 



Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 

i szkolenia nowych pracowników. Zmniejszają one również koszty pracy i nieelastyczność 
rynku pracy (Ondrich i in. 2003 r.). Świadczenia urlopowe w większości przypadków 
finansowane są w ramach systemów ubezpieczeń społecznych, w wyniku czego koszty 
rozdzielone są pomiędzy wszystkich pracodawców, a nie pokrywane przez poszczególnych 
pracodawców (którzy mogliby w przeciwnym razie dyskryminować osoby korzystające 
z urlopów). Ponadto świadczeń tych udziela się na szczeblu krajowym i regionalnym, a tym 
samym poszczególni pracodawcy nie muszą bezpośrednio wypłacać świadczeń każdemu 
pracownikowi (Ray i in. 2008 r.). 
 
Na dodatek pracodawcy w coraz większym stopniu uświadamiają sobie, że ojcowie 
korzystający z urlopu zdobywają więcej umiejętności i posiadają większy potencjał jako 
pracownicy, zwłaszcza na poziomie kadry zarządzającej, gdyż lepiej radzą sobie ze stresem 
i wykonywaniem wielu zadań jednocześnie, a także są w stanie przyjąć na siebie więcej 
obowiązków i rozwijają umiejętności interpersonalne (Haas, 2003). 
 
Firmy były zmuszone do przemyślenia swoich systemów organizacji pracy i w wielu 
przypadkach było to dla nich korzystne ze względu na przekwalifikowanie zawodowe, pracę 
na odległość, utrzymywanie kontaktu z firmą przez ojców przebywających na urlopie, 
elastyczne warunki pracy, telepracę itp. (Haas 2003 r.). Wspomniane tendencje wpisują się 
w szerzej rozumianą transformację w świecie pracy, a ich rozwój jest możliwy i ułatwiany 
dzięki postępom w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiają 
różne formy pracy za pośrednictwem sieci komputerowej oraz które przyczyniają się do 
powstawania nowych modeli biznesowych i przedsiębiorstw sieciowych. 
 
Elastyczność nie tylko stoi w zgodzie z rosnącym znaczeniem osobistego podejmowania 
decyzji, autonomii i refleksyjności w płynnej nowoczesności (Giddens, 1990), ale może 
także okazać się opłacalna z punktu widzenia pracodawców, jeśli pracownicy korzystający 
z urlopu rodzicielskiego osiągną spełnienie emocjonalne i osobiste za sprawą czasu 
spędzonego poza pracą i powrócą do pracy odmłodzeni i szczęśliwsi. Elastyczne propozycje 
w zakresie rynku pracy łączące pracę z przebywaniem na urlopie mogą być skutecznym 
rozwiązaniem dla pracodawców, pracowników, dzieci, rodzin i społeczności. W związku 
z powyższym państwo musi określić limity i stworzyć zachęty dla rodziców, aby 
zminimalizować możliwość negocjacji między pracownikami a pracodawcami (Brandth 
i Kvande, 2002). Ściśle określone kwoty świadczeń dla ojców przebywających na urlopie 
rodzicielskim wzmacniają ich pozycję podczas negocjacji z pracodawcami (Leira, 1998).  
 
Z demograficznego punktu widzenia wyższe współczynniki dzietności często łączą się 
z dłuższymi urlopami macierzyńskimi, ale także z niższymi świadczeniami dla matek, 
ponieważ w ten sposób państwo może utrzymywać wydatki na niskim poziomie. Wyższym 
współczynnikom dzietności często jednak towarzyszą lepsze świadczenia na dzieci 
(Henderson i White, 2004). 
 
W krajach postkomunistycznych notuje się jedne z najniższych wskaźników urodzeń w UE, 
przy czym w krajach prawosławnych (np. Bułgaria, Rumunia) wskaźniki te są niższe niż 
w innych krajach. Malejąca liczba zawieranych związków małżeńskich oznacza, że 
ostatecznie więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Wiele z nich wychowywanych 
jest przez samotnego rodzica. Odsetek nastoletnich matek wynosi w tych krajach ok. 50%, 
podczas gdy w UE jest to 33%. Dzieci wychowywane przez samotnego rodzica są 
czterokrotnie bardziej narażone na życie w ubóstwie niż dzieci wychowywane przez oboje 
rodziców (UNICEF, 2000), co pociąga za sobą konieczność skutecznych rozwiązań na rzecz 
wspierania rodziny. Silna presja społeczna na posiadanie potomstwa stoi w sprzeczności 
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z obawami przyszłych rodziców, że nie będą w stanie zapewnić odpowiednich środków 
utrzymania swoim dzieciom (Robila, 2004). 
 
Zmiany demograficzne w modelu rodziny oraz zwiększone uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy zmusiły rządy do zmiany polityki rodzinnej. Jednak sprzeczne potrzeby, jak na 
przykład te zgłaszane przez stale powiększającą się grupę osób w podeszłym wieku, 
stanowiły niewątpliwą przeszkodę w tworzeniu polityki rodzinnej. 

5. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z URLOPU A RÓWNOWAGA 
MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I RODZINNYM  

 
Modernizacja reżimu płciowego, która odbywa się w krajach zachodnich, zakłada coraz 
wyższy poziom uczestnictwa kobiet w rynku pracy, ich rosnącą obecność w strukturach 
państwowych oraz bardziej elastyczne podejście do modelu rodziny. Rola państwa 
w zakresie polityki płci w literaturze przedmiotu często sprowadzana jest do zapewniania 
lub niezapewniania zastępczych form dla opieki w domu. Jest jednak istotne, aby brać pod 
uwagę także rolę państwa w regulowaniu rynku pracy i dokonywać oceny wpływu tej roli na 
zakres możliwości danej płci (Walby, 2003). 
 
Z perspektywy rozwiązań systemowych można wyróżnić dwa podejścia do opieki. Z jednej 
strony mamy do czynienia z polityką wzmacniającą tradycyjny podział ról, w tym także 
szersze uprawnienia opiekunów za sprawą świadczeń pieniężnych i świadczeń 
zabezpieczenia społecznego dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi poza oficjalnym 
systemem opieki. Z drugiej strony obserwujemy wdrażanie strategii podważających 
tradycyjne modele poprzez zapewnianie opieki dziennej w ośrodkach finansowanych 
z budżetu państwa oraz szerokie uprawnienia do urlopów macierzyńskich, ojcowskich 
i rodzicielskich, które ułatwiają podział obowiązków w zakresie opieki nad dziećmi (Leira, 
1998).9 

                                                 
9  W badaniu dotyczącym opieki nad dziećmi w Europie dowiedziono, że podczas gdy w krajach Europy 

Zachodniej opieka spoczywa na matkach i jest sprawowana wspólnie przez rodziców lub najbliższą rodzinę, 
to w krajach Europy Wschodniej częściej korzysta się z pomocy innych członków rodziny. Kobiety w krajach 
Europy Wschodniej deklarują, że mniej dotkliwie odczuwają konflikt między życiem zawodowym 
a rodzinnym niż kobiety na zachodzie. W krajach Europy Wschodniej, za wyjątkiem Słowenii, obowiązki 
domowe są w przeważającej większości wykonywane przez kobiety (Tang i Cousins, 2005).  
Najlepsze rozwiązania, stosowane głównie w Finlandii i Szwecji, obejmują: a) płatny urlop z wysokim 
uposażeniem; b) niezbywalne świadczenia urlopowe dla każdego rodzica; c) powszechność świadczeń 
i minimalne kryteria kwalifikowalności; d) struktury finansujące, które dzielą ryzyko pomiędzy wielu 
pracodawców; e) elastyczność w planowaniu urlopu. Rozwiązania te są dowodem na to, że hojne, 
powszechne, równo traktujące płci i elastyczne strategie dotyczące rodzicielstwa, finansowane przez system 
ubezpieczeń społecznych, mogą istotnie przyczynić się do równomiernego rozłożenia kosztów opieki nad 
dziećmi między matki i ojców, rodziców i osoby niemające dzieci, pracodawców i pracowników (Ray i in., 
2008). 

Holandia jest jedynym krajem, w którym opracowano powszechny model pracownika/opiekuna. Model ten 
wspiera zatrudnienie na pół etatu i opiekę na pół etatu traktując to jako idealny układ dla kobiet i mężczyzn 
(Lewis, 2006). W powyższym rozwiązaniu uwzględniono zmiany w opodatkowaniu i polityce dotyczącej 
czasu pracy, ale model ten wciąż daleki jest od pełnej realizacji. Wpisuje się on w zachodnie wzorce 
dotyczące modelu pracownika „na dwóch etatach”, w którym to kobieta w przeważającej mierze sprawuje 
opiekę i za którym stoi potężna ideologia (Pascall i Lewis, 2004). 

W kontekście państw byłego bloku komunistycznego należy zauważyć, że ani w modelu liberalnym (Polska), 
ani konserwatywnym (Czechy) nie udało się zapewnić kobietom równowagi między życiem zawodowym 
i rodzinnym. Zasady polityki prorodzinnej z czasów komunizmu zostały odrzucone na rzecz cięć 
budżetowych zalecanych przez Bank Światowy. W konsekwencji oba kraje zanotowały znaczący spadek 
liczby urodzeń, a także umiarkowany spadek poziomu zatrudnienia kobiet. Rządy mają świadomość 
konieczności propagowania równouprawnienia, lecz przenoszenie tradycyjnych funkcji rodziny do obszaru 
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Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym stała się w wysoko 
uprzemysłowionych społeczeństwach „nadrzędną wartością”, której brak może 
niekorzystnie wpływać na zdrowie i samopoczucie obywateli (Hobson i in. 2010 r.). Jednym 
ze sposobów oceny stopnia w jakim poszczególne państwa członkowskie ułatwiają godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym jest koncepcja „defamilizacji”, czyli w jakiej mierze państwo 
opiekuńcze propaguje gospodarczą niezależność kobiet (Taylor-Gooby, 1996; Bambra, 
2004) wykorzystując kryteria uczestnictwa kobiet w rynku pracy, wynagrodzenia za urlop 
macierzyński i średniej płacy kobiet. Badania wykazały wysoki poziom defamilizacji 
w krajach nordyckich, które traktują kobiety jako pracowników, ale uwzględniają także 
pracę opiekuńczą matek samotnych lub żyjących w związku (Lewis, 2006). 
 
Rozwiązania systemowe wspierające godzenie życia zawodowego z rodzinnym tak 
naprawdę pomagają powielać i utrwalać odpowiedzialność kobiet jako głównych opiekunów 
(Stratigaki, 2004). Biorąc powyższe pod uwagę, zasadniczym pytaniem jest czy kobiety 
powinny mieć wybór pomiędzy decyzją o sprawowaniu opieki i rezygnację z płatnej pracy, 
mimo iż taki wybór może zatrzymać rozwój ich kariery i zmniejszyć uprawnienia 
emerytalne. Kwestia ta staje się jeszcze bardziej złożona, jeśli mężczyźni zdecydują się na 
niesprawowanie opieki i tym samym ograniczą możliwości wyboru dla kobiet (Lewis, 2009). 

 
Strategie w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym ujęte są w ramy zarówno 
gospodarcze jak i społeczne. W wymiarze gospodarczym celem jest zwiększenie 
zatrudnienia w taki sposób, aby osiągnąć wzrost i konkurencyjność, co oznacza 
uwzględnianie opinii pracodawców i przedsiębiorstw. W wymiarze społecznym priorytetem 
jest rodzina, a zatrudnienie postrzegane jest jako środek wspomagający włączenie 
społeczne i dobrostan dzieci. Oba te wymiary kolidują ze sobą np. w odniesieniu do czasu 
przeznaczonego na pracę i czasu spędzanego z rodziną, co jest przedmiotem intensywnych 
negocjacji, w które włączają się państwo, pracodawcy i pracownicy (lub rodzice). 
Wynikające z tego rozwiązania systemowe są kontrowersyjne i często niejasne z punktu 
widzenia równouprawnienia i skuteczności (Lewis i Campbell, 2007). 
 
UE podejmuje ambitne działania na rzecz równych szans w dziedzinie zatrudnienia, ale 
nigdy nie zakwestionowała nieodpłatnej pracy w domu ani nie propagowała wystarczająco 
zaangażowania się ojców. W dyrektywie w sprawie urlopów rodzicielskich przyznaje się, że 
dopóki mężczyźni nie wezmą na siebie części obowiązków opiekuńczych, kobiety nie będą 
w stanie podjąć płatnego zatrudnienia na równych warunkach. Dokument nie daje jednak 
prawa do wynagrodzenia podczas przebywania na urlopie i omija najważniejszy dla rodziny 
aspekt urlopu rodzicielskiego (Fredman, 2006). 
 
Społeczne koncepcje dotyczące płci i rodzicielstwa odgrywają istotną rolę w rozwiązaniach 
w zakresie urlopów ojcowskich i rodzicielskich przyjętych w poszczególnych krajach. 
Programy dotyczące urlopów same w sobie przyczyniają się do budowania społecznego 
wizerunku macierzyństwa i ojcostwa oraz tworzą normy określające, co to znaczy być 
dobrym rodzicem (Rostgaard, 2002). Parametr kultury płci odgrywa ważną w rolę 
w badaniach odmiennych koncepcji społecznych na temat ról kobiety i mężczyzny, które 

                                                                                                                                                            
odpowiedzialności państwa (defamilizacja) natrafia na przeszkodę w postaci ograniczonych możliwości 
budżetowych. Niedawne naciski w UE doprowadziły do przyjęcia przepisów w zakresie wydłużonego urlopu 
rodzicielskiego z niskim współczynnikiem wynagrodzenia, które – wraz z antyfeministyczną spuścizną 
ideologiczną – zniechęcają ojców do korzystania z takiego rozwiązania (Kocourkova, 2002; Saxonberg 
i Szelewa, 2007; Saxonberg i Sirovatka, 2006; Heinen i Wator, 2006).  
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podtrzymują organizację rodziny i pracy, a wyrażają się w różnych rozwiązaniach 
przyjętych w poszczególnych państwach (Tang i Cousins, 2005). 
 
W niedawnym badaniu wykazano, że godzenie życia zawodowego z rodzinnym – 
dominujący element unijnego dyskursu – zostało przyjęte jako norma zarówno przez 
kobiety jak i mężczyzn, ale nie znalazło przełożenia na praktykę. Odsetek 85–95 procent 
ojców i matek posiadających dzieci w wieku poniżej 12 lat twierdziło, że możność łączenia 
zatrudnienia z życiem rodzinnym była w istotnym stopniu brana pod uwagę podczas wyboru 
pracy (Hobson i in. 2006 r.). Trwające przez dłuższy czas badanie rezultatów pracy matek 
po porodzie dowiodło, że stosunek kobiet do pracy i opieki nad dziećmi może ulec zmianie, 
jeśli istnieje dysonans między początkowym wyobrażeniem na temat godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym a rzeczywistą sytuacją, w której kobiety się znajdują. W sytuacji 
braku czynników ułatwiających kobiety bardzo szybko się przystosowywały i postrzegały 
stan rzeczy w pozytywny sposób. W badaniu wykazano ponadto, że powrót kobiet do pracy 
uwarunkowany był wysokością przychodów, poziomem wsparcia zapewnianego przez 
pracodawcę, ale także stanem emocjonalnym i fizycznym kobiet (Houston i Marks, 2003). 
 
Decyzja o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jest decyzją rodziny i zależy od wielu 
czynników. Jeśli kwota wynagrodzenia podczas urlopu jest dużo mniejsza niż normalna 
płaca (obojga rodziców), to w takiej sytuacji para może zdecydować się na krótszy okres 
urlopu. Inaczej ma się rzecz, jeśli zasiłek rodzicielski korzystnie wypada w porównaniu 
z poprzednim przychodem (do którego należy dodać koszt ewentualnej opieki dziennej), 
gdyż wtedy jedna ze stron (w większości przypadków kobieta, która z reguły osiąga niższe 
dochody) prawdopodobnie zdecyduje się na skorzystanie z dłuższego okresu urlopowego. 
Taka decyzja może być trudna z logistycznego punktu widzenia, ale w każdym razie 
współczynnik wynagrodzenia jest istotnym parametrem branym pod uwagę, szczególnie 
dlatego, że skłania do rozważenia możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego 
i rodzicielskiego przez mężczyznę. Sytuacja ta ujawnia aspekt płciowy ekonomiki 
gospodarstwa domowego, gdyż dotyczy zarówno przyszłych perspektyw zatrudnienia 
kobiety, jak i okazji, którą ma mężczyzna, aby nauczyć się bycia ojcem. Ponadto zarówno 
kobiety jak i mężczyźni ryzykują utratę pracy, nawet przy dobrych warunkach gwarancji 
zatrudnienia, a także mogą spotkać się z dyskryminacją ze strony pracodawców, zwłaszcza 
jeśli warunki urlopowe są hojne pod względem wymiaru urlopu i/lub należnego 
wynagrodzenia (Rostgaard, 2004). 
 
W ostatnim czasie w krajach nordyckich odnotowano zwrot w kierunku takich rozwiązań 
w zakresie urlopów rodzicielskich, które obejmują okresy, z których skorzystać może 
jedynie ojciec. Rozwiązania te mają w założeniu wzmocnić rolę ojca w opiece nad 
dzieckiem, a także propagować bardziej sprawiedliwy podział obowiązków w zakresie opieki 
między kobiety i mężczyzn (O’Brien, 2007; Haas, 2003). Wprowadzenie systemu 
„przydziału tacierzyńskiego” stanowi instytucjonalizację prawa pracujących ojców do opieki 
nad własnymi dziećmi i jest sygnałem interwencji państwa w politykę zatrudnienia celem 
wpływania na podział obowiązków opiekuńczych między matki i ojców (Leira, 1998). 
W wyniku wdrożenia powyższej polityki na pracodawców wywierany jest większy nacisk, 
aby pomagali ojcom w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego, gdyż w przeciwnym razie 
rodzina traci znaczące korzyści. Chciwe organizacje i firmy, które stanowią przykład 
intensyfikacji życia zawodowego, stoją w opozycji do żądań w zakresie większej 
elastyczności w godzeniu pracy z życiem rodzinnym (Brandth i Kvande, 2002).10 

                                                 
10  Doucet i Merla (2007) zbadały stosowane przez ojców sposoby godzenia życia zawodowego z rodzinnym, 

w tym pracę z domu, pracę według bardziej elastycznego harmonogramu, a nawet przyjmowanie na siebie 
głównych obowiązków w zakresie opieki nad dzieckiem. Allard i in. (2007) przestudiowali metody godzenia 
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Wymiar urlopu przewidziany dla ojców lub wyłącznie dla nich zarezerwowany, a także 
satysfakcjonująca wysokość wynagrodzenia za urlop rodzicielski w odniesieniu do normalnej 
płacy są głównymi kryteriami branymi pod uwagę w procesie oceny polityki 
równouprawnienia. Jeśli wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców jest ograniczony i/lub jeśli 
wynagrodzenie odbiega znacznie od normalnej płacy ojców, to w takiej sytuacji raczej 
matki, a nie ojcowie, decydują się na skorzystanie z urlopu. Także okres, w którym ojciec 
może skorzystać z urlopu rodzicielskiego stanowi czynnik wpływający na wskaźnik 
wykorzystania urlopu. Elastyczność w tym zakresie zwiększyłaby ten wskaźnik. Rodzice 
samotnie wychowujący dziecko w Szwecji mają prawo do skorzystania z pełnego wymiaru 
płatnego urlopu przysługującego obojgu rodziców, ale w przypadku innych krajów próbuje 
się równoważyć troskę o wydłużone okresy urlopów, zwłaszcza tych przysługujących 
matkom, z troską o dobro dziecka (Ray i in. 2008 r.).  
 
W krajach UE, gdzie współczynnik wynagrodzenia zależy od wysokości uzyskiwanych 
dochodów, wskaźnik wykorzystania urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego jest wysoki. Niższy 
wskaźnik wykorzystania urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego przez ojców zatrudnionych 
w zawodach mniej bezpiecznych i słabiej uregulowanych przepisami przypomina o wadze 
kwestii finansowych podczas podejmowania decyzji o skorzystaniu z urlopu. Małe dzieci 
w biednych gospodarstwach domowych mogą doświadczyć mniejszego zaangażowania 
rodziców niż dzieci, których rodzice korzystają z płatnego urlopu z gwarancją zatrudnienia 
(O’Brien, 2007; Whitehouse, i in. 2007 r.). Według innych badań, ojcowie mający wsparcie 
w środowisku pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego dużo chętniej spędzali czas 
z własnymi dziećmi w wieku trzech i dziewięciu miesięcy. Polityka zapewniająca urlop 
rodzicielski lub elastyczne warunki pracy może przyczyniać się do większego 
zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi (Tanaka i Waldfogel, 2007). 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 
Korzyści wynikające z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego dla społeczeństwa są 
różnorodne. Urlop rodzicielski przyczynia się do podniesienia wskaźników dzietności, co 
równoważy rosnącą liczbę emerytów. Dzieci, które otrzymują właściwą opiekę na wczesnym 
etapie życia są w mniejszym stopniu narażone na problemy zdrowotne, za leczenie których 
społeczeństwo musiałoby zapłacić w przyszłości. Urlop rodzicielski może zmniejszać poziom 
bezrobocia dzięki przekwalifikowaniu zawodowemu, a także pomagać jednostkom 
w radzeniu sobie z rosnącymi wymaganiami w życiu zawodowym i osobistym (Haas, 2003). 
 
Polityka w zakresie urlopów rodzicielskich może działać na rzecz równouprawnienia płci 
w wymiarze dotyczącym zarówno rynku pracy jak i sprawowania opieki. Jeśli jednak 
ograniczy się tę politykę tylko do matek, to może mieć ona całkiem odmienny efekt. 
Polityka, w której urlop i świadczenia o charakterze niezbywalnym dzieli się pomiędzy matki 
i ojców działa na rzecz równouprawnienia płci pod względem sprawowanych ról 
i uczestnictwa w rynku pracy. Taka polityka daje także ojcom możliwość (a w niektórych 
przypadkach wsparcie finansowe) opieki nad własnymi dziećmi i spędzania z nimi czasu 
(Ray i in., 2008). Badania przeprowadzone w wielu krajach wykazały wyraźnie, że urlop 
rodzicielski powinien mieć wysoki współczynnik wynagrodzenia, stanowić indywidualne 

                                                                                                                                                            
pracy na stanowiskach kierowniczych z obowiązkami rodzinnymi stosowane przez ojców w Szwecji i doszli 
do wniosku, że ojcowie korzystający z elastycznych warunków pracy mniej dotkliwie odczuwają konflikt 
między życiem zawodowym a rodzinnym i działają na rzecz równouprawnienia w ich własnym życiu 
rodzinnym.  
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prawo oraz charakteryzować się elastycznością, jeśli ojcowie mają z niego korzystać (Lewis 
i Campbell, 2007). 
 
Na poziomie jednostki urlop rodzicielski powinien być postrzegany jako część osobistej 
sytuacji życiowej podczas szczególnego okresu w życiu, jakim są wczesne lata 
rodzicielstwa. Uznanie osobistego charakteru tych okoliczności powinno tak kształtować 
politykę, aby dawała ludziom prawo do swobodnego korzystania z własnego czasu 
i pozwalała im osiągnąć to, co oni sami uważają za dobre życie (włączając w to zatrudnienie 
i inne obszary aktywności, a także relacje i czas spędzany z własnymi dziećmi) (Deven 
i Moss, 2002).  
 
Urlopy: macierzyński, ojcowski i rodzicielski same w sobie nie są rozwiązaniem wszystkich 
problemów. Mogą one współgrać z innymi instrumentami, szczególnie z finansowaną przez 
państwo opieką dzienną, tak aby zapewnić, że kobiety nie poświęcą wychowania dzieci na 
rzecz utrzymania aktywności zawodowej na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. 
Rozwiązania takie jak plany lekcji dopasowane do godzin pracy, urlop ze względów 
rodzinnych, zajęcia pozalekcyjne, elastyczny urlop rodzicielski, czas pracy rozłożony 
elastycznie na kilka lat, ale także elastyczność w zakresie miejsca wykonywania pracy 
(dom, miejsce pracy lub inne miejsce) i elastyczność warunków zawartych w umowie mogą 
być wszystkie wykorzystywane przez obywateli jako narzędzia pełnej kontroli nad własnym 
życiem zawodowym i rodzinnym (Pascall i Lewis, 2004; Tang i Cousins, 2005). 
 
Procesy integracji społecznej w UE natrafiają na przeszkodę w postaci sprzecznych 
rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich 
i w unijnych dyrektywach. Możliwym scenariuszem opiekuńczym byłoby podniesienie na ten 
sam poziom rozwiązań w poszczególnych państwach opiekuńczych, aby podążać za 
zaawansowanym modelem opiekuńczym obowiązującym w krajach nordyckich (poprzez 
wymianę pomysłów i rozwiązań, ale także przez naciski ze strony Komisji Europejskiej) 
(Henderson i White, 2004).  
 
Wszystkie państwa członkowskie mają plany strategiczne dotyczące zatrudnienia i rodziny, 
ale aby stworzyć skuteczne rozwiązania zarówno w dziedzinie opieki jak i zatrudnienia 
potrzebne jest podejście obejmujące politykę pojmowaną w dużo szerszym kontekście. 
Przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego oraz rozwiązania w kwestii opieki dziennej 
uważane są za najważniejsze filary polityki w dziedzinie opieki nad dziećmi.  
 
Jeśli uznać opiekę za powszechną potrzebę ludzką (Nussbaum, 2003), to każdy powinien 
mieć możliwość dokonania własnego wyboru w tej kwestii, co z kolei implikuje odpowiednią 
płacę, satysfakcjonujące rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej, a także bezpieczne 
warunki zatrudnienia i bezpieczne warunki rodzinne. Charakter pakietu świadczeń (który 
musi łączyć opiekę nad dzieckiem z urlopem rodzicielskim) i kryteria kwalifikowalności dla 
kobiet i mężczyzn, a także współczynnik wynagrodzenia i długość urlopu powinny być 
uważnie rozważane celem umożliwienia rzeczywistych wyborów w zakresie płatnej 
i nieodpłatnej pracy oraz celem podjęcia opieki (Lewis 2006, 2009), gdyż kształt rozwiązań 
systemowych często decyduje o tym, czy zainteresowani z nich skorzystają (Hobson i in. 
2010 r.). Strategie dotyczące czasu i środków finansowych także stanowią istotny aspekt, 
który należy zbadać (Lewis i Campbell, 2007). 
 
Nie ma wątpliwości, że konieczność wspierania rodzin będzie nadal aktualna i wszystko 
wskazuje na to, że zyskiwać będzie na ważności w kontekście obecnej sytuacji niskiego 
wskaźnika urodzeń. Podczas podejmowania prób na rzecz zapewnienia odpowiednich 
rozwiązań dla rodzin potrzebujących wsparcia mogą pojawić się zagrożenia wszelkiego 
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typu, nie tylko te natury gospodarczej. Jednak największym zagrożeniem z nich wszystkich 
może być to, że „nie da się wspierać rodziny, jeśli nie ma żadnej rodziny tego wsparcia 
potrzebującej, a jedynym sposobem zachęcania kobiet do posiadania potomstwa jest 
ułatwianie, a nie utrudnianie, osiągania równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym 
(Saxonberg i Szelewa, s. 372).  

 
Korzystanie przez matki z pełnego dwunastomiesięcznego urlopu leży w najlepiej 
rozumianym interesie dzieci. Ojcowie są mniej chętni do korzystania z urlopu 
rodzicielskiego, dlatego też, jak ujmuje to Lewis, „jest to prawdopodobnie decyzja 
wynikająca z polityki pragmatycznej i podjęta w interesie dzieci, aby strategie dotyczące 
zapewnienia równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym skupiały się na kobietach, 
a nie na mężczyznach (Lewis, 2009, s. 198). Polityka w zakresie godzenia przez kobiety 
obowiązków zawodowych i rodzinnych umożliwia zarówno utrzymanie niesformalizowanej 
opieki jak i propagowanie powrotu na rynek pracy. Ponadto rozwiązania adresowane do 
kobiet są łatwiejsze do wdrożenia niż rozwiązania dotyczące ojców.  
 
Narzucenie wspólnego modelu w całej UE może być nieskuteczne ze względu na 
różnorodność stosowanych rozwiązań, tradycje instytucjonalne, postawy i zachowania. 
Jednak wypracowanie wspólnych założeń i zagwarantowanie minimalnych świadczeń 
socjalnych, takich jak dłuższy urlop macierzyński, są perspektywą zarówno realistyczną jak 
i społecznie korzystną pod względem organizacji rodziny i pracy w sposób sensowny, 
wykonalny z punktu widzenia gospodarki, zdrowy, przyjazny dziecku, zrównoważony 
i uwzględniający równouprawnienie płci. 
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