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Tak naprawdę jest to jednak uwzględnienie olbrzymiej roli kobiet w społeczeństwie, 
którą miały od setek lat, ale której się nie uwzględniało w budowaniu dobrobytu.  
A to przecież kobiety zajmowały się domami i dziećmi, kiedy mężczyźni pracowali  
na utrzymanie rodziny.

Kobiety w Polsce stanowią 51,5% społeczeństwa, co przekłada się na 19 680,2 tys. 
osób. Tak dane płyną z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2021 
roku[1]. Co ciekawe więcej rodzi się chłopców. Na 100 dziewczynek, które przyszły na 
świat przypada blisko 106 chłopców. Dysproporcja ta maleje mniej więcej do 45. roku 
życia, kiedy to liczba kobiet i mężczyzn się wyrównuje. Powyżej tej granicy z każdą 
kohortą wiekową zwiększa się przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami. Z czego to 

wynika? 

Kobiety żyją dłużej od mężczyzn
Przede wszystkim z tego, że kobiety średnio żyją dłużej niż mężczyźni. Z danych 
Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej kobiety żyją średnio o 5,2 roku dłużej niż 
mężczyźni[2]. Warto jednak zaznaczyć, że różnice między państwami są dość znaczne, 
ale w żadnym z państw mężczyźni nie żyją dłużej od kobiet. W Niderlandach 
mężczyźni żyją tylko o 3,2 roku krócej i jest to najmniejsza różnica w UE. Największe 
rozwarstwienie jest natomiast w Łotwie, gdzie różnica ta wynosi 9,9 roku.  

W zróżnicowaniu długości życia między płciami co do zasady królują Kraje Bałtyckie. 
Na drugim miejscu pod tym względem jest Litwa (9,8 roku), a na trzecim Estonia (8,8). 
Co ciekawe Eurostat podaje również dane dla krajów spoza UE. Krajem, który ma 

- Z racji tego, że praca kobiet w domu była i jest nieodpłatna, nie 
była uwzględniania we wskaźnikach wzrostu gospodarczego. 
Bez tej pracy bylibyśmy przecież jako społeczeństwa w zupełnie 
innym miejscu - mówi Maciej Przygórzewski, główny analityk 
walutowy Walutomatu.

Kobiety z roku na rok coraz bardziej się aktywizują, chcą się 
rozwijać oraz budować swoje kariery. To sprawia, że łatwiej ich 
pracę uwzględniać we wskaźnikach gospodarczych, w których 
ich działalność ma coraz większe znacznie.

Znaczenie kobiet  
w gospodarce
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jeszcze niższą różnicę w długości życia między kobietami a mężczyznami jest Albania, 
gdzie różnica ta wynosi zaledwie 3 lata[3].

Polska w tym zestawieniu jest w zdecydowanej czołówce, na czwartym miejscu tuż 
za Krajami Bałtyckimi. W Polsce różnica w długości życia między płciami wynosi 7,9 
roku. Co do zasady największe rozwarstwienie jest właśnie w krajach byłego bloku 
wschodniego. Jest to prawdopodobnie efekt przede wszystkim złego i niehigienicznego 
stylu życia wśród mężczyzn oraz braku odpowiedniej kultury dbania o swoje zdrowie.

Co ciekawe, z danych GUS wynika, że w Polsce mężczyźni najczęściej umierali w wieku 
67 lat. Z kolei w przypadku kobiet zgony najczęściej odnotowywano gdy miały aż  
85 lat! Różnica ta jest bardzo duża[4]. 

Kobiety znacznie szybciej przechodzą na emeryturę przez co 
świadczenia są o wiele niższe
Warto zaznaczyć, że pomimo olbrzymiej różnicy w oczekiwanej długości życia, to 
mężczyźni przechodzą znacznie później na emeryturę. To w dużej mierze efekt 
wyższego wieku emerytalnego dla mężczyzn, który wynosi 65 lat, a dla kobiet 60 lat. 
Przejście na emeryturę jest co prawda dobrowolne, jednak z badań wynika, że ponad 
60% Polaków deklaruje, iż przejdzie na emeryturę tak szybko jak to będzie możliwe[5]. 
W efekcie, abstrahując od wysokości pensji, kobiety otrzymują o wiele niższe 
świadczenia emerytalne od mężczyzn. W 2021 roku średnia emerytura mężczyzn 
wynosiła 3184,20 zł. Z kolei w przypadku kobiet było to zaledwie 2127,71 zł[6].

Niższy wiek emerytalny, pomimo że dobrowolny, jest dyskryminujący dla kobiet. 
Badania dowodzą, że pracując do 67. roku życia, zamiast do 60. roku życia, 
zwiększamy średnią wysokość świadczenia emerytalnego nawet o 70%[7].  

Aktywność zawodowa kobiet cały czas rośnie
Im wyższy wskaźnik aktywności zawodowych kobiet tym lepiej nie tylko dla nich,  
ale i dla gospodarki. Wskaźnik zatrudnienia kobiet regularnie rośnie. Jeszcze w 2009 
roku zaledwie 55,6% kobiet w wieku 20-64 lata było zatrudnionych. W 2020 roku 
było to o 10 p. proc. więcej – 65,7%[8]. Wskaźnik ten systematycznie rośnie, jednak 
należy mieć na uwadze, że ze względu na niski wiek emerytalny wynoszący w Polsce 
60 lat, będzie on co do zasady niższy niż w innych krajach UE, gdzie wiek emerytalny 
jest wyższy. Potwierdzają to też inne dane.

Aktywność zawodowa Polaków w wieku 50+ jest bardzo niska i wynosi 32,6%. Skalę 
rozwarstwienia między płciami dobrze pokazuje fakt, że zaledwie 26,2% kobiet w wieku 
powyżej 50 lat jest aktywna zawodowo[9].

- Stąd między innymi wynikają tak duże różnice w świadczeniach 
emerytalnych kobiet i mężczyzn. Kobiety pracują krócej,  
a ponieważ wysokość emerytury zależy od wysokości wpłaconych 
składek ich świadczenia są dużo niższe - mówi Maciej 
Przygórzewski, główny analityk walutowy Walutomatu.
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Nierówności płacowe to przede wszystkim skutek macierzyństwa?
Dużo się także mówi o tzw. gender pay gap, która jest niczym innym jak różnicą  
w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Estymowanie różnicy w zarobkach 
nie jest łatwe, jest jednak możliwe do oszacowania. Z danych Eurostatu wynika, że 
średnia różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi w UE 14,1%[10]. O tyle 
mniej zarabiają kobiety na tych samych stanowiskach w przeliczeniu na godzinę pracy. 
Największa różnica jest w Estonii oraz w Łotwie, gdzie wynosi odpowiednio 21,7% 
oraz 21,2%. Zdecydowanie najmniejsze zróżnicowanie między zarobkami kobiet  
i mężczyzn jest w Luksemburgu, gdzie wynosi zaledwie 1,3%. Polska w tym przypadku 
jest wśród państw, gdzie różnica ta należy do jednych z najniższych i wynosi 8,5%[11].

Z czego wynika różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn? Jeszcze w latach 80. różnica 
w zarobkach kobiet wynikała m.in. z poziomu wykształcenia czy też pozycji kobiet 
w społeczeństwie. Dziś te czynniki nie mają praktycznie znaczenia. Z kolej za 
różnicę w zarobkach kobiet przede wszystkim odpowiada macierzyństwo[12]. Duńscy 
badacze sprawdzili, że luka płacowa między płciami jest przede wszystkim skutkiem 
posiadania dzieci[13]. Co ciekawe do momentu pojawienie się pierwszego dziecka 
zarobki kobiet i mężczyzn są bardzo do siebie zbliżone, a różnice praktycznie nie 
istnieją. Jednak po pojawieniu się pierwszego dziecka, różnica w zarobkach mężczyzn 
i kobiet znacznie się pogłębia. Jest to efekt tego, że kobieta, będąc w ciąży, znika  
z rynku pracy na kilkanaście miesięcy. Ponadto to na kobietach bardzo często 
spoczywa obowiązek zajmowanie się dziećmi w trakcie ich choroby. W efekcie 
wszystkie te czynniki wpływają na niższe możliwości przetargowe kobiet na rynku 
pracy.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono jeszcze inne badanie potwierdzające tezy 
duńskich naukowców. Z badania przeprowadzonego na Wyspach wynika, że kobiety 
posiadające dzieci zarabiają średnio aż o 45% mniej od kobiet, które na posiadanie 
potomstwa się nie zdecydowały. W literaturze naukowej taką sytuację nazywa się 
karą za macierzyństwo[14].

W związku z tym tak ważny jest, w zwiększaniu aktywizacji kobiet, lepszy dostęp 
do żłobków, przedszkoli i ośrodków opieki instytucjonalnej. To wpłynie zarówno na 
możliwości zawodowe kobiet, a także przyczyni się do zmniejszenia luki płacowej  
i większej chęci posiadania potomstwa, co w dobie obecnego kryzysu 
demograficznego jest szczególnie istotne.

To, że kobiety mają trudniej na rynku pracy i mogą być dyskryminowane potwierdza 
jedno z badań, z którego wynika, że 28% kobiet uważa, iż ich płeć utrudnia im 
uzyskanie podwyżki lub awansu. Także jedna czwarta kobiet (25%) przyznaje, że brak 
równowagi między życiem prywatnym a pracą jest kolejnym powodem, dla którego 

nie mogą rozwijać swojej kariery. To samo przyznaje tylko 7% mężczyzn[15].

Kobiety są świetnymi managerami i dbają o klimat
Są jednak badania, które pokazują, że kobiety wcale nie muszą być na straconej 
pozycji. Według autorów raportu PwC w 2020 roku wśród członków zarządów  
i rad nadzorczych, to kobiety zarabiały więcej od mężczyzn[16]. Całkowite 
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wynagrodzenie kobiet było w 2020 roku wyższe od całkowitego wynagrodzenia 
mężczyzn. W 2019 roku mężczyźni zarobili o 67 tys. zł więcej. W 2020 przewaga była 
po stronie kobiet, które otrzymały o 28 tys. zł wyższe wynagrodzenia niż mężczyźni. 
Niemniej jednak biorąc pod uwagę same wynagrodzenia zasadnicze, to nadal mężczyźni 
zarabiają więcej. Wniosek płynący z tych danych jest taki, że decydującym czynnikiem 
były premie i nagrody za wyniki, które w przypadku kobiet były wyższe. To z kolei 
może sugerować, że to kobiety uzyskiwały lepsze wyniki w biznesie od mężczyzn. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że kobiety stanowiły w 2020 roku jedynie 4% 
wszystkich prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie.

Niski odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych nie służy także klimatowi. 
Naukowcy z Europejskiego Banku Centralnego przebadali związek między odsetkiem 
kobiet na stanowiskach kierowniczych a emisją dwutlenku węgla w firmach. Badacze 
przeanalizowali 2000 spółek giełdowych w 24 gospodarkach uprzemysłowionych  
w latach 2009-2019. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że wzrost o 1 
pkt proc. udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych prowadzi do zmniejszenia 
emisji CO2 o 0,5%. Co więcej, po porozumieniu paryskim przedsiębiorstwa, które 
charakteryzowały się większym zróżnicowaniem płci na poziomie zarządzania, 
zmniejszyły emisje CO2 o około 5% więcej niż firmy, w których jest więcej menedżerów 
płci męskiej[17].

Teza znajduje również potwierdzenie w literaturze, na podstawie której kobiety częściej 
są skłonne do podejmowania decyzji wpływających na dobro ogółu, a tym samym 
minimalizujących zmiany klimatyczne. Mężczyźni zaś częściej stawiają za priorytet 
wyłącznie interesy akcjonariuszy, skupiając się raczej na strukturach wewnątrz firmy  
i poprawie efektywności w danej branży.

Firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają o 26% większe 
szanse na ponadprzeciętne zyski niż te, które mają najmniej kobiet wśród kadry 
zarządzającej lub nie mają ich wcale. Analiza 200 największych spółek z regionu, 
potwierdza, że ta sama zależność występuje także w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Rola kobiet na rynku pracy zmienia się z roku na rok na lepsze. 
Warto pamiętać, że niektóre zawody są ściśle kojarzone z daną 
płcią. Na przykład księgowość, działy personalne, pielęgniarstwo 
- z kobietami, a programowanie, budownictwo, prace fizyczne  
- z mężczyznami.  Tutaj jednak możemy zauważyć zmiany 
na korzyść zwiększenia się udziału kobiet w tych grupach 
zawodowych, szczególnie w branży IT - mówi Maciej 
Przygórzewski z Walutomatu.

- Z mojego ponad 20-letniego doświadczenia w rekrutacji 
managerów w całej Polsce, wynika, że kobiety często cenione 
są przez pracodawców za dobrą organizację pracy, ciągłe 
poszerzanie wiedzy, edukowanie się. Nie bez znaczenia jest także 
mniejsza skłonność do zmiany firmy, a także cechy takie jak 
empatia i cierpliwość - wylicza Andrzej Dąbrowski z Yellow Heads 
Polska.
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Wyższe stanowiska kierownicze to ciągle domena mężczyzn
Kobiety są lepiej wykształcone. W Polsce aż 66% absolwentów uczelni wyższych to 
kobiety. Mimo to ich udział w rynku pracy wynosi zaledwie 45%. Gorszy jest odsetek 
w przypadku kadry managerskiej. Kobiety stanowią w Polsce  44% managerów. 
Niemniej jednak jest to jeden z najlepszych wyników w Europie. Średnia unijna to 
jedynie 34%. Pod tym względem Polska zajmuje drugie miejsce. Wyprzedza nas 
jedynie Łotwa, gdzie kobiety stanowią 45% managerów[18].

Jednak wśród wyższej kadry zarządzającej kobiety stanowią już tylko 15%. To  
o 4 p. proc. mniej niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeszcze gorzej jest 
w przypadku prezesów firm, gdzie stanowią one jedynie 6% ogółu. W wielu firmach 
wśród wyższej kadry zarządzającej wciąż nie ma ani jednej kobiety. Ten problem 
dotyczy całej Europy Środkowo-Wschodniej - obejmuje aż 44% przebadanych spółek 

z regionu i 49% w Polsce[19].

Nierówności na rynku pracy kosztują nas miliardy
Tego typu nierówności na rynku pracy kosztują miliardy złotych. Jak wynika z raportu 
McKinsey zmniejszenie nierówności, może przynieść wymierne korzyści dla polskiej 
gospodarki. Do 2030 roku może to być dodatkowe ponad 9% PKB Polski, czyli 
równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. By odnieść się do tego jak duże są 
to korzyści. Za tę kwotę można wybudować w Polsce ok. 6000 km autostrad. Dla 
porównania obecnie w Polsce mamy ok. 4500 km dróg szybkiego ruchu.

Dane te jednak dotyczą scenariusza „najlepszy w regionie”. Gdyby wziąć pod uwagę 
pełen parytet na rynku pracy, wówczas polska gospodarka do 2030 roku może 
uzyskać 174 mld euro, czyli równowartość ok. 800 mld złotych. To 24% polskiego 
PKB[20].

Badania ankietowe przeprowadzone na 3 tysiącach pracowników (obu płci) z Czech, 
Polski i Węgier dowodzą, że ambicje kobiet i mężczyzn są porównywalne. W naszym 
kraju na awans liczy 68% mężczyzn i 70% kobiet.

Obecnie w Polsce brakuje od 100 do 200 tys. specjalistów. W najbliższych latach 
deficyt będzie jeszcze większy ze względu na powrót polskiej gospodarki na ścieżkę 
wzrostu. Wówczas jak się szacuje, do 2030 roku w Polsce może brakować ok. 500 
tys. pracowników. Z drugiej jednak strony w wyniku większej aktywizacji zawodowej 
kobiet polski rynek może zasilić nawet 820 tys. osób.

Jak pandemia wpłynęła na sytuację kobiet na rynku pracy?
W czasie kryzysów z rynku pracy wypychane są w pierwszej kolejności osoby o najsłabszej 
pozycji. To dlatego kryzysy najsilniej dosięgają osoby młode oraz najgorzej zarabiające. 
Dotyczy to także kobiet zajmujących się dziećmi. Wykazują one niższą elastyczność 
czasu, co przekłada się na mniejszą użyteczność takich pracowników dla pracodawców. 
Doskonałym potwierdzeniem tej tezy są statystyki z Włoch, które mówią, że w 2020 roku 
liczba osób pracujących zmniejszyła się o 444 tys., ale aż 70% (312 tys.) z nich to kobiety. 
Szczególnie głośno i szeroko komentowane były dane z grudnia 2020 roku, kiedy we 
Włoszech pracę straciło 101 tys. osób, z czego aż 99 tys. kobiet.



ROLA KOBIET W GOSPODARCE 
marzec 2022

Podobne dane zaobserwowano w Polsce. W I półroczu 2020 roku przybyło blisko ćwierć 
miliona biernych zawodowo kobiet. Biernych zawodowo mężczyzn ubyło w tym czasie  
o ok. 50 tys. Jednocześnie spadek liczby bezrobotnych i pracujących był silniejszy wśród 
kobiet. To oznacza, że wiele z nich straciło pracę lub z niej zrezygnowało i postanowiło jej 
nie szukać. W efekcie kobiety nie zasiliły grona bezrobotnych, lecz biernych zawodowo[21]. 
Specjaliści zwracają uwagę, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest konieczność 
opieki nad dziećmi. Wiele kobiet zrezygnowało z pracy, by opiekować się dziećmi, które 
musiały zostać w domu.

Pokazują to także dane ankietowe. Ponad 40% kobiet przyznaje, że pandemia skłania je 
do rozważenia ograniczenia zaangażowania zawodowego – zmniejszenia liczby godzin 
pracy, przejścia na niepełny etat, zmiany pracy na mniej wymagającą lub całkowite 
porzucenie pracy zarobkowej. W przypadku kobiet z dziećmi poniżej 10. roku życia odsetek 
ten wzrasta do 54%, podczas gdy jedynie 25% mężczyzn myśli podobnie. To pokazuje, 
że sytuacja kobiet na rynku pracy ciągle nie jest łatwa a dysproporcje między płciami 
(nie tylko zarobkowe) ciągle istnieją. Niemniej jednak ostatnie lata pokazują, że kobiety 
są coraz aktywniejsze na rynku pracy, bo pozytywnie wpływa na konkurencyjność oraz 
innowacyjność gospodarki.
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Walutomat.pl to pierwsza i największa społecznościowa platforma wymiany walut, 
na której użytkownicy mogą indywidualnie ustalać kursy walut i bezpośrednio 
wymieniać je z innymi klientami. Walutomat.pl jest tylko i wyłącznie pośrednikiem  
w tych transakcjach zapewniającym bezpieczeństwo procesy wymiany walut. Serwis, 
który powstał w 2009 roku, to jeden z najpopularniejszych e-kantorów w Polsce  
- korzysta z niego ponad 475 tys. klientów biznesowych i prywatnych którzy wymienili 
już 95 mld zł. Co miesiąc wykonują oni ponad 115 tysięcy operacji. 

Dlaczego warto korzystać z Walutomat.pl?

• serwis oferuje wymiany walut 24/7,

• wymiana jest bardzo szybka - walutę można wymienić nawet w 15 minut, 

• wymiana może być do 8 procent tańsza niż w bankach i tradycyjnych kantorach, 

• jedyny koszt wymiany w Walutomat.pl to prowizja, pobierana od zrealizowanego 
zlecenia, tym mniejsza, im więcej klient wymienia (w zależności od rabatu wyniesie od 
0,06 procent do 0,2 proc),

• Walutomat.pl jest odealmyc dla każdego klienta - serwis odpowiada na potrzeby 
zarówno firm, jak i osób indywidualnych,

• Walutomat.pl obsługuje wszystkie banki w Polsce i oferuje darmowe przelewy  
do dziewięciu z nich, 

• szybki i wygodny przelew - wpłata odbywa się poprzez Przelewy24,

• wygodny dostęp do środków - wypłat można dokonywać 7 dni w tygodniu  
w godzinach 8.00-20.00,

• natychmiastowe przelewy w EUR- SEPA Instant,

• pomocą służy intuicyjna aplikacja mobilna,

• zaletą Walutomat.pl jest duże odświadczenie ekspertów, zdobyte na przestrzeni 
dziewięciu lat działalności serwisu.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem 
osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl 
do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek 
walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” 
lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. 
Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie 
komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest 
kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości 
lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres:  
biuro@internetowykantor.pl.
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