Godzenie obowi¡zków rodzinnych i zawodowych w Polsce:
ekonomiczne efekty urlopów macierzy«skich
i wychowawczych
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym
Dr hab. Ewy Fr¡tczak, prof. SGH

Marcin B¡gard
Kolegium Gospodarki wiatowej,
Szkoªa Gªówna Handlowa w Warszawie

1 pa¹dziernika 2014

Streszczenie
Gªówne cele rozprawy to ocena efektów ekonomicznych urlopów macierzy«skich i wychowawczych
i ich wpªywu na godzenie »ycia zawodowego i rodzinnego w Polsce. Autor dokonuje oceny efektywno±ci funkcjonowania rozwi¡za« w zakresie polityki prorodzinnej z wykorzystaniem schematu
eksperymentalnego, danych administracyjnych ZUS za okres 19992011 i modeli historii zdarze«.
W rozprawie poddano szczegóªowej analizie (opisowej i modelowej) oraz udokumentowano
na bazie teorii efekty korzystania z urlopów w zale»no±ci od ich dªugo±ci. Zbadane zostaªo równie»
znaczenie testowanego dochodem dodatku z tytuªu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
w ksztaªtowaniu efektywnej dªugo±ci urlopów wychowawczych.
Autor stawia tez¦, »e obowi¡zuj¡ce regulacje w zakresie urlopów macierzy«skich i wychowawczych
mog¡ negatywnie oddziaªywa¢ na dalsz¡ karier¦ zawodow¡ kobiet w Polsce. Werykacja powy»szej
tezy polega na testowaniu nast¦puj¡cych hipotez:
1. Skorzystanie z urlopu macierzy«skiego zwi¦ksza intensywno±¢ odpªywu do bezrobocia, w porównaniu z pracownicami niekorzystaj¡cymi z urlopu.
2. Fakt skorzystania oraz dªugo±¢ urlopu wychowawczego zwi¦ksza intensywno±¢ odpªywu
do bezrobocia, w porównaniu z pracownicami które skorzystaªy wyª¡cznie z urlopu macierzy«skiego. Skorzystanie z dªugiego urlopu wychowawczego zwi¦ksza intensywno±¢ odpªywu
do bezrobocia lecz nie ma wpªywu na intensywno±¢ zmian pracodawcy, w porównaniu z matkami korzystaj¡cymi z krótkich urlopów wychowawczych.
3. Prawo do dodatku z tytuªu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wydªu»a efektywny
czas trwania urlopu wychowawczego.
4. Sta» zatrudnienia, sektor pracodawcy i historia bezrobocia ró»nicuj¡ okres zatrudnienia
po powrocie z urlopu wychowawczego.
Uzyskane wyniki s¡ zbie»ne z wieloma uznawanymi teoriami, w tym m.in. Teori¡ Kapitaªu
Ludzkiego, Neoklasyczn¡ Teori¡ Poda»y Pracy, Teori¡ Preferencji Hakim is hipotezami dotycz¡cymi efektów stygmatyzacji i histerezy; s¡ one równie» poparte odniesieniami do innych bada«
empirycznych. Wszystkie estymowane modele uwzgl¦dniaj¡ równie» kontekst godzenia »ycia
zawodowego i rodzinnego.
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Praca skªada si¦ z 4 rozdziaªów. Rozprawa zaczyna si¦ od prezentacji ram teoretycznych ze szczególnym naciskiem na przegl¡d literatury dotycz¡cej urlopów wychowawczych i macierzy«skich,
zatrudnienia kobiet oraz kontekstu instytucjonalnego. Rozdziaª 1 tak»e zawiera przegl¡d teorii
pomocnych w opisie relacji mi¦dzy dzietno±ci¡, zatrudnieniem kobiet i polityk¡ prorodzinn¡.
Nast¦pnie, rozdziaª zawiera argumentacj¦ o charakterze teoretycznym i empirycznym dla tezy
i hipotez równie» prezentowanych w tym rozdziale.
Rozdziaª 2 opisuje zbiór danych i metody wykorzystane do werykacji hipotez. Zaprezentowano
dane administracyjne Zakªadu Ubezpiecze« Spoªecznych (próba 251 tys. obserwacji) i zwerykowano pod k¡tem mo»liwo±ci wykorzystania w badaniu. Autor dokonuje przegl¡du metod
statystycznych i uzasadnia wykorzystanie analizy historii zdarze« do oceny efektu wpªywu urlopów
macierzy«skich i wychowawczych na zatrudnienie kobiet. Autor wykorzystuje tak»e schemat
badawczy w modelu, który pozwala na dokªadniejsz¡ ocen¦ wpªywu wyst¡pienia i dªugo±ci
urlopu poprzez wykorzystanie zmiennych zale»nych od czasu (wykorzystanych tak»e jako zmienne
okre±laj¡ce okres po skorzystaniu z programu).
Rozdziaª 3 zawiera rezultaty, które mo»na podzieli¢ na statystyki opisowe, oszacowania nieparametryczne metod¡ KaplanaMeiera oraz modele Coxa urlopów wychowawczych i okresów
zatrudnienia po powrocie z urlopu. Trwanie urlopów wychowawczych poddano modelowaniu aby
zwerykowa¢ wpªyw dodatku z tytuªu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na efektywn¡
dªugo±¢ urlopów. Epizody zatrudnienia poddano modelowaniu w celu werykacji czy wydªu»one
urlopy wychowawcze wi¡»¡ si¦ ze zwi¦kszon¡ intensywno±ci¡ przypªywów do bezrobocia jak
równie» przepªywów do zatrudnienia przez innego pracodawc¦, w porównaniu z krótkimi urlopami
wychowawczymi.
Kolejne wyniki zaprezentowano w Rozdziale 4 z wykorzystaniem schematu eksperymentalnego.
Autor analizuje epizody zatrudnienia od momentu powrotu z urlopu macierzy«skiego lub
od momentu rozpocz¦cia zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, z urlopami macierzy«skimi
i wychowawczymi zdeniowanymi za pomoc¡ zmiennych zale»nych od czasu, opisuj¡cych czynnik
eksperymentalny. Analiza historii zdarze« posªu»yªa do testowania hipotezy czy fakt skorzystania
z urlopu wychowawczego wi¡»e si¦ z wy»sz¡ intensywno±ci¡ przepªywów do bezrobocia lub zmiany
pracodawcy, w porównaniu z matkami które z urlopu wychowawczego nie skorzystaªy. Nast¦pnie
poddano analizie epizody zatrudnienia od momentu zatrudnienia przez pracodawc¦, z urlopami
macierzy«skimi i wychowawczymi zdeniowanymi jako czynnik eksperymentalny, i porównano
kobiety korzystaj¡ce z kobietami niekorzystaj¡cymi z urlopów macierzy«skich lub wychowawczych.
Przedstawione w rozprawie wyniki estymacji potwierdzaj¡, »e obowi¡zuj¡ce regulacje w zakresie
urlopów macierzy«skich i wychowawczych mog¡ negatywnie oddziaªywa¢ na karier¦ zawodow¡
kobiet w Polsce. Fakt skorzystania i efektywna dªugo±¢ urlopu jest powi¡zana z dªugo±ci¡ kontraktu i intensywno±ci¡ odpªywów do bezrobocia po powrocie z urlopu  im dªu»szy urlop, tym
wi¦ksza intensywno±¢ odpªywów do bezrobocia, zwªaszcza w pierwszych miesi¡cach po powrocie
z urlopu. Efekt ten mo»na tªumaczy¢ na wiele sposobów. Nale»¡ do nich: deprecjacja kapitaªu
ludzkiego, znalezienie zast¦pstwa lub zinterpretowanie urlopu przez pracodawc¦ jako sygnaª
niskiego przywi¡zania do pracy.
Intensywno±¢ odpªywów do bezrobocia po powrocie z urlopu jest determinowana równie» sektorem pracodawcy, sta»em zatrudnienia i histori¡ bezrobocia. Kobiety zatrudnione w bran»ach
zdominowanych przez prywatne przedsi¦biorstwa wydaj¡ si¦ odznacza¢ wi¦ksz¡ intensywno±ci¡
odpªywów do bezrobocia ni» kobiety w bran»ach typowych dla sektora publicznego. Ryzyko
odpªywu do bezrobocia jest ni»sze dla kobiet o dªugim sta»u zatrudnienia. Bycie bezrobotnym
w dowolnym momencie w ci¡gu dwóch lat przed skorzystaniem z urlopu jest dodatnio powi¡zane
z intensywno±ci¡ powrotu do bezrobocia.
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Autor rozprawy wykazaª dodatni¡ relacj¦ mi¦dzy posiadaniem prawa do dodatku z tytuªu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem a efektywn¡ dªugo±ci¡ urlopu wychowawczego. Niski
poziom dochodów z pracy najemnej (przybli»one kryterium dochodowe dla dodatku) traci istotny
statystycznie negatywny wpªyw na intensywno±¢ powrotów do pracy do pracodawcy udzielaj¡cego
urlop po upªywie okresu w którym przysªuguje dodatek.
Konkluzje zawieraj¡ podsumowanie wyników i hipotez, opis warto±ci dodanej rozprawy, propozycje
dalszych bada« oraz rekomendacje dla twórców polityk.

Sªowa kluczowe:

trwanie urlopów wychowawczych, trwanie epizodów zatrudnienia kobiet, wpªyw
dodatku z tytuªu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, analiza historii zdarze«, ekonomiczna analiza prawa, ocena skutków regulacji, naturalny eksperyment.

Klasykacja JEL: J18, J48, K31.
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