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O POTRZEBIE ODRĘBNEJ WYCENY PRACY DOMOWEJ KOBIET 

NA WSI I W  MIE ŚCIE 

W roku 1992 Gary Becker, twórca tak zwanej „nowej ekonomii gospodar-
stwa domowego”, który jako jeden z pierwszych wycenił pracę domową, 
otrzymał Nagrodę Nobla. Dowiódł jednocześnie, Ŝe stanowi ona około 30% 
dochodu narodowego. UwaŜał, Ŝe alokacja czasu pracy i czasu wolnego kobiet 
przebiega między trzema komponentami: czasem poświęcanym płatnej pracy 
zawodowej, czasem poświęcanym na nieodpłatne prace domowe oraz czasem 
wolnym1. W wielu wcześniejszych badaniach nie brano pod uwagę drugiego 
komponentu, traktując nieodpłatne prace domowe jako czas wolny. G. Becker 
wskazał takŜe na fakt, Ŝe właśnie w gospodarstwie domowym kształtują się 
takie pozytywne cechy ludzi, jak „rzetelność, uczciwość, solidarność, zdolność 
do współpracy i poświęcenia, pracowitość czy zamiłowanie do porządku”2. 
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaka jest idea wyceny pracy w gospodarstwie domowym? 
2. Jakie są metody wyceny tej pracy? 
3. Ile jest warta praca domowa kobiet w Polsce? 
4. Dlaczego konieczne jest odrębne szacowanie wartości pracy domowej 

kobiet na wsi i w mieście? 
 

                                                      
1 Por. [1]. 
2 Zob. [5]. 
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Przyjmuje się, Ŝe pierwsze badania w tym zakresie zostały wykonane 
w latach sześćdziesiątych. Wśród autorów zagranicznych moŜna wymienić 
A.G. Dijkstra i J. Plantega, którzy w opracowaniu Porównywalna wartość pra-
cy i działania na rzecz równej płacy3 przedstawili podejścia do pracy domowej 
w Unii Europejskiej (UE). Wskazali takŜe na róŜnorodność instrumentarium 
stosowanego w UE do właściwego wynagradzania pracy kobiet. P. Samuelson 
i W. Nordhaus w Ekonomii4 równieŜ zajęli się problematyką „nieodpłatnej” 
pracy domowej, wskazując między innymi na niedoskonałości metodyki wyli-
czania PKB. Zastanawiają się nad zasadnością włączenia do PKB nierejestro-
wanej pracy kobiet w charakterze pomocy domowej, tworzącej tak zwaną szarą 
strefę (pojawia się tu konieczność rozróŜnienia pracy kobiet we własnym go-
spodarstwie domowym oraz pracy kobiet w charakterze gospodyni domowej 
w cudzym gospodarstwie5). 

Teorii gospodarstwa domowego, ze szczególnym naciskiem na pracę do-
mową oraz jej podział, wiele miejsca poświęciła R.P. Tong w Myśli femini-
stycznej6. Szeroko omówiła kwestie rodziny i gospodarstwa domowego 
w warunkach kapitalizmu oraz koncepcje uspołecznienia pracy domowej. Cy-
tuje między innymi M. Benston, która pisze: „Kobiety, zwłaszcza męŜatki 
z dziećmi, które pracują poza domem, mają dwie posady. Mogą funkcjonować 
na rynku pracy tylko pod tym warunkiem, Ŝe nadal wykonują swoje podsta-
wowe obowiązki w domu. Widać to zwłaszcza w takich krajach, jak Rosja 
i państwa Europy Wschodniej, gdzie powstanie szerokich moŜliwości pracy 
zarobkowej dla kobiet nie przyczyniło się do równie szerokiego poszerzenia 
zakresu ich wolności. Równy dostęp do pracy zarobkowej poza domem, sta-
nowiąc jeden z podstawowych warunków wyzwolenia kobiet, sam w sobie nie 
zagwarantuje kobietom prawdziwej równości”7. M. Benston wskazuje na ko-

                                                      
3 Por. [3]. 

4 Zob. [15]. 
5 Por. [16]. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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nieczność właściwej alokacji czasu kobiet i męŜczyzn pomiędzy pracą zarob-
kową a nieodpłatną pracą domową. W przeciwnym wypadku kobiety nie prze-
staną odczuwać obciąŜenia pracą, którą moŜna przyrównać do pracy na dwóch 
etatach. 

W Polsce pierwsze próby wyceny pracy domowej podjęto dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych, między innymi w badaniach B. Mikuty i K. Chi-
nowskiej. NaleŜy podkreślić silny wpływ organizacji pozarządowych na inten-
syfikację badań związanych z wyceną pracy domowej kobiet. Fundacja „Za-
dbać o Świat” od kilku lat prowadzi kampanię: „Zrobione – zapłacone, czyli 
praca domowa kobiet – jak ją wynagradzać?”  

Do wyceny pracy na rzecz gospodarstwa domowego stosuje się  
(za K. Chinowską) następujące metody: 

1. Metodę średniej stawki gospodyni domowej – zakłada się, Ŝe dom 
prowadzi wynajęta osoba, która sama wykonuje wszystkie obowiązki. Mie-
sięczny koszt pracy domowej moŜna zatem wyznaczyć na podstawie średniej 
godzinnej stawki płacy tego typu pracownika i liczby przepracowanych godzin.  

2. Metodę średniej ceny rynkowej, czyli inaczej metodę płacy specjali-
sty w danej dziedzinie. Wyodrębnia się wszystkie rodzaje czynności wykony-
wane w gospodarstwie domowym i czas trwania kaŜdej z nich. Ustala się wy-
sokość stawki godzinowej, którą naleŜy zapłacić firmie wyspecjalizowanej 
w danej dziedzinie, funkcjonującej na rynku. Na podstawie tej stawki i bilansu 
czasowego dla kaŜdej czynności, na przykład gotowanie, sprzątanie, opieka 
nad dziećmi, moŜna wyznaczyć miesięczny koszt pracy domowej. 

3. Metodę kosztów zuŜycia czynników współtworzących usługę – po-
legającą na identyfikacji rzeczywistych lub przeciętnych kosztów wymaganych 
do wykonania poszczególnych czynności domowych. „W przypadku przygo-
towywania posiłku na koszty składałyby się: cena artykułów Ŝywnościowych 
i zuŜytej energii, zuŜycie dóbr trwałego uŜytkowania i narzędzi pracy oraz 
umowna płaca osoby przygotowującej posiłek, która zostałaby określona ana-
logicznie do płacy kucharza lub pomocy domowej”8. 

                                                      
8 Zob. [2]. 
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4. Metodę alternatywnego wynagrodzenia, która odnosi się do wyna-
grodzenia, jakie osoba mogłaby otrzymać, pracując zgodnie ze swoim wy-
kształceniem i wcześniej wykonywanym zawodem. Stosuje się takŜe kombina-
cję metody kosztów zuŜycia czynników i metody alternatywnego wynagrodze-
nia jako płacy osoby wykonującej poszczególne prace domowe.  

Przedstawiona specyfikacja metod budzi liczne wątpliwości, na przykład  
dlaczego skoszenie trawnika przez dyrektora banku ma być warte więcej od tej 
samej czynności wykonanej przez robotnika? W literaturze najczęściej zaleca 
się zastosowanie metody średniej ceny rynkowej.  

1. Wartość pracy domowej kobiet w Polsce 

W Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, nie szacuje 
się regularnie wartości pracy domowej. Pierwszej próby wyceny tego typu 
pracy w Polsce dokonała B. Mikuta w rozprawie doktorskiej Studia nad warto-
ścią pracy domowej w mieście i na wsi (SGGW, Warszawa 2000). Wyniki tej 
wyceny oraz dwóch kolejnych badań przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1  

Wartość pracy domowej w Polsce w latach 2000–2005 

Autor wyceny 
Przeciętna wartość pracy domowej  

(zł na miesiąc) 
Rok 

B. Mikuta 
1800–2000 (brutto) 

840–880 (netto) 
2000 

K. Chinowska 400–500 (netto) 2000 

GUS 
1300 (kobiety) 

790 (męŜczyźni) 
2005 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W roku 2000 przeciętna wartość pracy domowej w Polsce wynosiła od 
1800 do 2000 zł, czyli 840–880 zł netto. Przyrównując wartość dóbr i usług 
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wytwarzanych w gospodarstwach domowych łącznie, otrzymujemy około 23% 
wartości dochodu narodowego brutto. Wartość pracy domowej na przykład 
w USA i Kanadzie stanowi około 40% dochodu tych państw. 

Z badań K. Chinowskiej wynika, Ŝe kobiety subiektywnie wyceniają niŜej 
własną pracę domową niŜ pracę specjalisty, wykonującego te zajęcia odpłatnie: 
40,6% respondentek oszacowało wartość własnej pracy domowej na 400–
500 zł, druga co do wielkości grupa – 16,6% – oceniła ją powyŜej 500 zł. 
W przypadku wyceny pracy domowej osób z zewnątrz9 47% ankietowanych 
kobiet wyceniło taką pracę na 400–500 zł miesięcznie, a 30% kobiet stwierdzi-
ło, Ŝe praca specjalisty jest warta więcej niŜ 500 zł. 

Najnowsza wycena pracy domowej w Polsce została sporządzona przez 
GUS (Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku) – praca kobiet, które nie 
pracują zawodowo, jest warta 1300 zł miesięcznie, natomiast męŜczyzn – 
790 zł.  

W procesie wyceny naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe wiele z tych czynności 
moŜna wykonywać jednocześnie. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko 
przeszacowania wartości, jak na przykład w indywidualnej wycenie pracy do-
mowej konkretnej osoby, którą wykonał T. Gołąb. „Opierając się na wylicze-
niach GUS, oszacowano wartość pracy domowej Renaty Ptak, mamy czworga 
małych dzieci (najstarsze ma 6 lat), która zajmuje się domem. Jej mąŜ Piotr 
pracuje zarobkowo. Musi im starczyć na wynajęcie części domu 
w podwarszawskich Łomiankach, codzienne utrzymanie, ale takŜe na rozpo-
częcie w przyszłości budowy własnego domu. Pewne stawki zostały uśrednio-
ne, w niektóre prace włącza się, zwłaszcza w weekendy, Piotr, a część zajęć 
występuje z wyŜszą intensywnością latem, np. robienie przetworów”10.  

 

                                                      
9 Zakłada się, Ŝe poszczególne prace w gospodarstwie domowym prowadzone są przez wy-

specjalizowaną w tej dziedzinie firmę. ZałoŜenie to przyjmuje się w przypadku wyceny metodą 

płacy specjalisty. 
10 Zob. [5]. 
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Tabela 2  

Specyfikacja czynności wykonywanych w przykładowym gospodarstwie domowym 

Czynność 
Stawka 
(zł/h) 

Liczba godzin 
tygodniowo 

Łączna wartość pracy 
tygodniowo 

Utrzymanie mieszkania  
(głównie sprzątanie) 

7,27 10 76,33 

Zapewnienie wyŜywienia –  
przygotowywanie posiłków 

7,68 14 107,52 

Robienie przetworów latem 7,6 7 53,20 

Zakupy 9,21 4 36,84 

Zmywanie (zmywarka) 6,59 2 11,53 

Utrzymanie odzieŜy w czystości 
– pranie i prasowanie 

6,59 14 92,26 

Opieka nad dziećmi 13,71 56 767,76 

Suma 1145,44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]. 

 
PoniewaŜ nie wzięto pod uwagę, Ŝe pewne czynności były wykonywane 

jednocześnie, miesięczną wartość pracy domowej w analizowanym gospodar-
stwie oszacowano na 4581,76 zł. Pomimo to praca domowa jest postrzegana 
przez społeczeństwo jako praca bez wartości. M. Muskat pisze: „Jeśli pozo-
stajesz w domu, zajmując się dziećmi, sprzątając, gotując, zajmując się chory-
mi, Twój wysiłek nie jest traktowany jako praca. Ten społeczny 
i psychologiczny stan wynika w duŜym stopniu z tego, Ŝe w ekonomii, która 
dziś jest swego rodzaju religią naszych czasów, jego wartość jest równa ze-
ru”11.  

                                                      
11 Por. [10]. 
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2.  Wartość pracy domowej kobiet w województwie zachodniopomorskim  
na tle wyceny GUS 

Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie prowa-
dzi badania wartości pracy kobiet w gospodarstwie domowym w woje-
wództwie zachodniopomorskim, według których wartość ta jest zbliŜona do 
wartości pracy kobiet w Polsce (1300 zł według GUS). Na podstawie wstęp-
nych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe subiektywna wartość pracy kobiet  
w Zachodniopomorskiem wynosi 1250 zł. Po raz kolejny, co zresztą potwier-
dzają badania K. Chinowskiej, kobiety wyŜej wyceniły pracę osoby z zewnątrz 
niŜ własną. Na podstawie odpowiedzi na pytanie: „Na ile wycenia Pani pracę 
osoby, która odpłatnie prowadziłaby (lub prowadzi) Pani gospodarstwo domo-
we?”, moŜna stwierdzić, Ŝe przeciętna wartość pracy „specjalisty” wynosi 1597 
zł. Wydaje się, Ŝe taką sytuację mogły spowodować następujące czynniki: 

a) ankietowane osoby brały pod uwagę podatek, który naleŜałoby zapła-
cić przy zatrudnianiu firmy lub osoby z zewnątrz do prowadzenia  
gospodarstwa; 

b) wzięto pod uwagę posługiwanie się specjalistycznym sprzętem; 
c) kobiety nie doceniają własnej pracy na rzecz gospodarstwa do-

mowego. 
Praca własna była wyceniana niŜej niŜ praca specjalisty zarówno 

w mieście jak i na wsi. Wydaje się jednak, Ŝe czynnik wpływu, jakim jest miej-
sce zamieszkania (miasto, wieś), jest bardzo silny, a w przypadku wielu aspek-
tów zasadniczo róŜnicuje wartość pracy domowej kobiet. W związku z tym 
konieczne jest odrębne szacowanie wartości towarów i usług wytwarzanych 
przez kobiety mieszkające na wsi i w mieście. 

3.  Argumenty za koniecznością odrębnego szacowania pracy domowej  
kobiet na wsi i w mieście 

Do argumentów zalicza się następujące: 
– róŜnice między wybranymi współczynnikami demograficznymi, 
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– róŜnice w sytuacji zawodowej, 
– róŜnice w strukturze gospodarstw domowych, 
– róŜnice w typach rodzin, 
– inne modele podziału ról w gospodarstwie domowym, 
– róŜna specyfika pracy w gospodarstwie domowym, między innymi 

w zakresie czynności domowych, bilansie czasu pracy, 
– róŜnice w źródłach utrzymania gospodarstwa domowego, 
– róŜna specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
– szeroko pojęte róŜnice kulturowe. 

PoniŜej przedstawiono empiryczne uzasadnienie wybranych argumentów na 
podstawie danych pochodzących z roczników statystycznych województwa 
zachodniopomorskiego dla lat 2002 i 2003.  

 RóŜnice w strukturach podstawowych cech demograficznych zo-
brazowano za pomocą współczynnika feminizacji, współczynników obciąŜeń 
ekonomicznych i wybranych współczynników ruchu naturalnego – małŜeństw 
i zgonów. W roku 2003 ludność wiejska stanowiła 30% ludności wojewódz-
twa, natomiast ludność miejska 70%. 

Tabela 3  

Współczynniki feminizacji, obciąŜeń ekonomicznych,  

małŜeństw i rozwodów 

Współczynniki obciąŜeń 
ekonomicznych  

Współczynnik 
feminizacji 

 

Udział 
ludności 
miejskiej 

W1 W2 W(1+2) 

MałŜeństwa 
na 1000 
ludności 

Rozwody 
na 10 000 
ludności 

Miasto 108,11 0,70 0,33 0,22 0,54 4,61 21,29 

Wieś 98,85 0,30 0,46 0,21 0,68 4,45 7,65 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Większość wyznaczonych współczynników demograficznych wyraźnie 

się róŜniła ze względu na miejsce zamieszkania – miasto czy wieś. Współczyn-
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nik feminizacji, informujący o liczbie kobiet na 100 męŜczyzn, wyniósł w 2002 
roku ponad 108 kobiet na 100 męŜczyzn w mieście i 99 kobiet na 100 męŜ-
czyzn na terenach wiejskich. WiąŜe się to z migracjami kobiet ze wsi do miast 
w celach edukacyjnych lub zawodowych. Warto zaznaczyć, Ŝe wiele z tych 
osób nie wraca juŜ do rodzinnej miejscowości, zakłada rodzinę w mieście, two-
rzy zatem miejskie gospodarstwo domowe. 

Tereny wiejskie i miejskie bardzo się róŜnią udziałami ludności w wieku 
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Największa róŜnica 
(13%) jest widoczna w wartościach współczynnika obciąŜeń ekonomicznych 
W1, który informuje, jaka liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym przypa-
da na 100 osób w wieku produkcyjnym. W roku 2002 w miastach współczyn-
nik wyniósł 33 osoby, a na wsi 46 osób. Dla W2 róŜnice okazały się niewielkie. 
Stosunek liczby osób starszych (kobiet w wieku 60 i więcej lat, męŜczyzn 
w wieku 65 i więcej) do liczby ludności w wieku produkcyjnym był podobny – 
0,22 i 0,21, odpowiednio dla miasta i wsi. Współczynnik W(1+2) wskazuje na 
liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym. Grupa osób w wieku nieprodukcyjnym składa się z osób w wieku 
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Poziom tego wskaźnika wyniósł 14– 
54% na wsi i 68% w mieście. 

Kształtowanie się współczynników obciąŜeń ekonomicznych, będących 
odzwierciedleniem stosunku liczby osób młodszych i starszych do liczby osób 
w wieku produkcyjnym (18–59 lat – kobiety, 18–64 – męŜczyźni) jest silnie 
związane z pracą domową. Zarówno opieka nad dziećmi jak i opieka nad oso-
bami starszymi naleŜą do podstawowych obowiązków osoby prowadzącej go-
spodarstwo domowe. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe im wyŜszy poziom W(1+2), 
tym szerszy zakres obowiązków domowych, w szczególności obowiązków 
domowych kobiet, a w konsekwencji wyŜsza wartość pracy domowej. 

Spośród dwóch wybranych współczynników ruchu naturalnego – współ-
czynnika małŜeństw na tysiąc ludności i współczynnika rozwodów na 10 tys. – 
drugi współczynnik wykazał zdecydowanie większą róŜnicę między miastem 
a wsią. Współczynnik małŜeństw wyniósł 4,61 na tysiąc ludności miejskiej 
oraz 4,45 na tysiąc ludności wiejskiej, zatem róŜnica na korzyść miast była 
niewielka. RóŜnica w wartościach współczynnika rozwodów okazała się bar-
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dzo duŜa. Dla miast współczynnik wyniósł 21,29 rozwodów na 10 000 ludno-
ści, a dla wsi prawie 3 razy mniej – 7,65 rozwodów na 10 000 ludności. Oba 
analizowane elementy ruchu naturalnego – małŜeństwa i rozwody, wpływają 
na kształt prac domowych wykonywanych przez kobiety. W przypadku wejścia 
w związek małŜeński naleŜy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, 
zwiększa się zakres obowiązków domowych w gospodarstwie, po drugie, 
zwiększa się liczba osób, między które moŜna dokonać podziału obowiązków. 
Wstąpienie w związek małŜeński wydaje się jednak znacznie wpływać na 
zwiększenie prac domowych wykonywanych przez kobiety, a co za tym idzie, 
na większe obciąŜenie kobiet pracą (zawodową i pracami domowymi). Wysoki 
współczynnik rozwodów w mieście takŜe moŜe być przyczyną nadmiernego 
obciąŜenia kobiet pracą w gospodarstwie domowym, na przykład gdy kobieta 
sama wychowuje dzieci.  

W związku z róŜnicami w kształtowaniu się wybranych zjawisk demogra-
ficznych na wsi i w mieście, które mają wpływ na pracę w gospodarstwie do-
mowym, proces wyceny tej pracy powinien następować odrębnie dla obu ty-
pów obszarów. 

Odmienności w sytuacji zawodowej kobiet mieszkających na wsi 
i  w  mieście wykazano za pomocą współczynnika aktywności zawodowej, 
wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia. Przedstawiono takŜe róŜnice 
w strukturze kobiet według wykształcenia.  

Współczynnik aktywności zawodowej, liczony dla kobiet w wieku 15 lat 
i więcej, wyniósł w miastach województwa zachodniopomorskiego w 2002 
roku 50,5%, a na terenach wiejskich – 46,3%. Jeszcze większe róŜnice zaryso-
wały się w przypadku dwóch kolejnych wskaźników. Pierwszy – wskaźnik 
zatrudnienia – ukształtował się na poziomie 38% w mieście i 29,3% na wsi. 
Drugi – stopa bezrobocia – przyjął wartości 24,7% dla kobiet mieszkających 
w mieście i 36,7% na wsi. 

Rosnącą aktywność zawodową kobiet moŜna określić jako korzystną tyl-
ko wówczas, gdy wraz z jej wzrostem następuje zmiana struktury osób odpo-
wiedzialnych za poszczególne prace domowe. W przeciwnym razie kobiety są 
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obarczane dodatkowymi obowiązkami (praca zawodowa) bez jednoczesnej 
redukcji obowiązków związanych z prowadzeniem domu. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono róŜnice między kobietami na wsi 
i w mieście ze względu na strukturę wykształcenia. 
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Rys. 1. Struktura wykształcenia kobiet w wieku 15 lat i więcej w miastach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Struktura wykształcenia kobiet w wieku 15 lat i więcej na wsiach województwa 
zachodniopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich województwa zachodnio-

pomorskiego przewaŜały kobiety z wykształceniem podstawowym, jednak 
przewaga była zdecydowanie bardziej widoczna na wsi – 43%, a w mieście –
25%. Wykształcenie średnie i policealne traktowane łącznie miało 41% kobiet 
w mieście, a na wsi – tylko 24%.   

JeŜeli załoŜyć, Ŝe najkorzystniejsze perspektywy zawodowe mają osoby 
z wyŜszym wykształceniem, po raz kolejny zarysowała się silna dysproporcja 
na korzyść kobiet z miasta. Grupa kobiet z wykształceniem wyŜszym stanowiła 
tam 13%, a na wsi – jedynie 5%. RóŜnice te naleŜy potraktować jako kolejny 
argument za zasadnością osobnej wyceny pracy domowej na wsi i w mieście. 
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Struktur ę gospodarstw domowych ze względu na liczbę osób w gos-
podarstwie przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Rozkłady empiryczne wskazują 
na silny wpływ miejsca zamieszkania na liczbę osób w gospodarstwie domo-
wym.  

Na postawie rozkładów liczby osób w gospodarstwach domowych moŜna 
stwierdzić, Ŝe w miastach przewaŜają gospodarstwa jednoosobowe. Udział tego 
typu gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw wyniósł 27%. W miastach 
wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie malał udział gospodarstw da-
nego typu w ogóle gospodarstw. Spadek był proporcjonalny, aŜ do 3% dla go-
spodarstw o liczbie 6 osób i więcej. 
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Rys. 3. Rozkład liczby osób w gospodarstwach domowych w mieście  
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4. Rozkład liczby osób w gospodarstwach domowych na wsi  
Źródło: opracowanie własne. 

 
Na wsi sytuacja kształtowała się odmiennie. Zdecydowanie częściej niŜ 

w mieście występowały gospodarstwa o większej liczbie osób. Najczęściej 
były to gospodarstwa dwu- i czteroosobowe – 21 i 20%, następnie trzy- 
i jednoosobowe – udział zarówno na wsi jak i w mieście 19%. Gospodarstwa 
mające 5, 6, 7 i więcej osób (będące często gospodarstwami wielorodzinnymi: 
dwurodzinnymi, trzyrodzinnymi itd.) stanowiły na wsi 23%, a w mieście jedy-
nie 9%. Przeciętna liczba osób w wiejskim gospodarstwie domowym wynosiła 
3,22, a w mieście – 2,59.  

 W tabeli 4 przedstawiono strukturę gospodarstw domowych ze wzglę-
du na liczbę osób na pokój, przy czym do badania wzięto gospodarstwa wielo-
osobowe. Podział gospodarstw na jednoosobowe i wieloosobowe, w tym ro-
dzinne i nierodzinne, ułatwia określenie warunków mieszkaniowych gospo-
darstw. Na terenach wiejskich udział gospodarstw wieloosobowych w ogólnej 
liczbie gospodarstw domowych wyniósł 81%, a na terenach miejskich – 73%. 
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Największą róŜnicę między miastem a wsią ze względu na liczbę osób 
w gospodarstwie na pokój zaobserwowano w przypadku wartości jedna osoba 
na jeden pokój. W mieście 28% gospodarstw wielorodzinnych miało taką sytu-
ację mieszkaniową, a na wsi 21%. DuŜą róŜnicę moŜna zaobserwować takŜe 
dla wartości od 2,00 do 2,99 osób na pokój – 18% gospodarstw w mieście, 
23% gospodarstw na wsi. 

Tabela 4  

Liczba osób na pokój w gospodarstwie domowym wieloosobowym 

Liczba osób na pokój 
 poniŜej 

1,00 
1,00 1,01–1,49 1,50–1,99 2,00– 2,99 

3,00 
i więcej 

Miasto (%) 18 28 13 18 18 5 

Wieś (%) 17 21 14 18 23 8 

śródło: opracowanie własne. 

Tabela 5  

Udziały poszczególnych typów rodzin w ogólnej liczbie rodzin na wsi i w mieście  
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Miasto 1,00 0,25 0,53 0,44 0,22 0,14 0,02 0,06 0,04 

Wieś 1,00 0,20 0,60 0,51 0,19 0,11 0,02 0,10 0,04 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Liczba osób w gospodarstwie domowym silnie determinuje rodzaj wyko-

nywanych prac domowych i czas ich trwania. RóŜnice w liczbie osób w prze-
ciętnym gospodarstwie domowym potwierdzają zasadność odrębnej wyceny 
pracy domowej na obu typach terenów. 



Marta Hozer 

 

 

 

 

 

284 

Rozkłady liczby osób w gospodarstwie domowym są ściśle powiązane 
z występowaniem róŜnych typów rodzin. W tabeli 5 przedstawiono udziały 
poszczególnych typów rodzin w województwie zachodniopomorskim. 

Zarówno na wsi jak i w mieście przewaŜały małŜeństwa z dziećmi, jednak 
na wsi ich udział był wyŜszy o 7% niŜ w miastach, gdzie wynosił 60%. 
W grupie rodzin małŜeństwa z dziećmi wyszczególniono małŜeństwa z dziećmi 
do 24 lat, pozostającymi na utrzymaniu rodziców. W miastach na 100 mał-
Ŝeństw przypadały 44 małŜeństwa z dziećmi do 24 lat, a na wsi 51 małŜeństw. 
Drugim ze względu na częstotliwość występowania typem rodzin były małŜeń-
stwa bez dzieci – 25% w mieście i 20% na terenach wiejskich. DuŜą grupę 
tworzyli takŜe rodzice samotnie wychowujący dzieci – 14% w mieście 11% na 
wsi.  

W kontekście wyceny pracy kobiet w gospodarstwie domowym szczegól-
nie istotna jest analiza sytuacji samotnych matek z dziećmi. Bardzo wysoki 
udział tego typu rodzin odnotowano w Koszalinie, gdzie na 100 rodzin ponad 
21 stanowiły samotne matki z dziećmi. 

RozbieŜności w udziałach poszczególnych typów rodzin między wsią 
a miastem są mniejsze niŜ w przypadku liczby osób w gospodarstwie domo-
wym. Po raz kolejny rysuje się jednak wyraźna róŜnica między obszarami 
wiejskimi i miejskimi.  

W literaturze krajowej i zagranicznej wskazuje się na trzy zasadnicze 
modele podziału pracy domowej, mianowicie konserwatywny, pośredni 
i partnerski 12. Model konserwatywny opiera się na tradycyjnym podziale obo-
wiązków domowych, gdzie kobieta prowadzi dom, natomiast męŜczyzna anga-
Ŝuje się tylko w pracę zawodową. W modelu pośrednim kobieta prowadzi dom, 
ale otrzymuje systematyczną pomoc jednego lub kilku domowników. 
W modelu partnerskim domownicy są, w miarę moŜliwości, równomiernie 
obciąŜeni pracami domowymi. Teoretyczne rozwaŜania skłaniają do wzięcia 
pod uwagę czwartego modelu, w którym kobieta nie prowadzi domu, 
a wszystkimi obowiązkami domowymi jest obciąŜony mąŜ (partner lub inny 
domownik). 
                                                      

12 Por. [9]. 
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Z badań B. Mikuty wynika, Ŝe na wsi przewaŜa tradycyjny podział obo-
wiązków domowych, czyli model konserwatywny, a w mieście pośredni model 
podziału obowiązków. 

Podział prac domowych jest związany z funkcjami, które pełni gospo-
darstwo domowe: Ŝywieniową, odzieŜową, porządkowo-mieszkaniową, 
opiekuńczo-wychowawczą i związaną z zagospodarowaniem czasu wolne-
go13. Na tej podstawie skonstruowano następującą listę prac domowych:  

„1. Prace związane z obróbką Ŝywności, m.in. przygotowywanie obiadów 
oraz innych posiłków, zmywanie naczyń, robienie przetworów. 

2. Prace związane z utrzymaniem porządku, m.in. sprzątanie codzienne, 
gruntowne porządki, mycie okien. 

3. Prace związane z utrzymaniem odzieŜy, m.in. pranie w pralce, pranie 
ręczne, prasowanie, naprawy, przeróbki, szycie odzieŜy nowej. 

4. Prace związane z naprawami, utrzymaniem mieszkania i sprzętu AGD, 
m.in. remonty, odnawianie, tapetowanie, instalacja, naprawa sprzętu AGD, 
naprawy hydrauliczne, elektryczne. 

5. Prace związane z zakupami i z korzystaniem z usług, m.in. zakupy ar-
tykułów codziennej konsumpcji i artykułów trwałego uŜytku, załatwianie 
spraw w urzędach, zlecanie usług do wykonania. 

6. Prace związane z opieką nad dziećmi, dorosłymi oraz zwierzętami do-
mowymi”14. 

Większość z tych czynności jest wykonywana w obu typach gospodarstw 
domowych – wiejskich i miejskich. Na podstawie wyników badań prowadzo-
nych przez B. Mikutę i K. Chinowską moŜna jednak wyspecyfikować pewne 
prace, które nie występują w mieście, lecz tylko na wsi, i odwrotnie.  

Dalsze badania w tym zakresie będę polegały na: 
a) szerszym omówieniu róŜnic między sytuacją ekonomiczną gospo-

darstw domowych na wsi i w mieście, między innymi za pomocą ba-
dania rozkładów dochodów tych gospodarstw i źródeł dochodu; 

                                                      
13 Ibidem. 
14 Zob. [1]. 
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b) omówieniu róŜnic na rynku nieruchomości, głównie mieszkaniowych, 
których rodzaj silnie determinuje prace domowe związane z tymi nie-
ruchomościami; 

c) wskazaniu na róŜnice kulturowe dotyczące między innymi wychowa-
nia dzieci, zwyczajów kulturowych i sposobów spędzania wolnego 
czasu wolnego; 

d) wycenie pracy domowej kobiet w województwie zachodniopomor-
skim. 

Problematyka wyceny pracy domowej obecna jest w sferze zainteresowań 
ekonomistów zagranicznych od lat 60. W Polsce pierwsze takie badania zostały 
podjęte w latach 90. Do wyceny stosuje się głównie metodę średniej stawki 
gospodyni domowej, metodę średniej ceny rynkowej, metodę kosztów zuŜycia 
czynników współtworzących usługę i metodę alternatywnego wynagrodzenia. 
W literaturze najczęściej spotyka się metodę średniej ceny rynkowej.  

Według najnowszych wyników badań GUS, praca domowa kobiet 
w Polsce jest warta ca 1300 zł, a męŜczyzn – 790 zł. Na podstawie wstępnych 
wyników badań Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych 
w Szczecinie moŜna stwierdzić, Ŝe subiektywna wartość pracy kobiet w woje-
wództwie zachodniopomorskim wynosi 1250 zł. Z badań wynika takŜe, Ŝe 
kobiety wyŜej wyceniają pracę osoby z zewnątrz niŜ własną. 

Z uwagi na wiele róŜnic między gospodarstwami domowymi miejskimi 
i wiejskimi (róŜnice wybranych współczynników demograficznych, dotyczące 
sytuacji zawodowej, róŜne struktury gospodarstw domowych, róŜnice w typach 
rodzin, inne modele podziału ról w gospodarstwie domowym, róŜna specyfika 
pracy w gospodarstwie domowym, róŜnice w źródłach utrzymania gospodar-
stwa domowego, specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych, szeroko 
pojęte róŜnice kulturowe) konieczne jest odrębne szacowanie wartości pracy 
domowej kobiet na wsi i w mieście województwa. 
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ABOUT THE NECESSITY TO ESTIMATE THE HOUSEWORK VALUE  

SEPARATELY FOR WOMEN FROM RURAL AND URBAN AREAS 

Summary 

The housework value theory has been present in foreign economists’ analyses 

since the early 60-ties. In Poland first research relating to the value of housework 

appeared in the 90-ties. In the article author tried to answer such questions as: 1) what 

is the main idea of housework value estimation, 2) what are the methods of the 

estimation, 3) what is the value of women’s housework in Poland and 4) why it is 

necessary to estimate the housework value separately for women from rural and urban 

areas?   The basic methods of housework value estimation are: the average rate of pay 

for a housekeeper, the average market price method, the input cost method, as well as 

the alternative salary cost method. 

According to the latest research, Polish women’s housework is valued at 1300 

PLN, while men’s housework – at 790 PLN. The estimated monetary worth of 

women’s housework in West Pomeranian region is of 1250 PLN, according to the 

preliminary survey made by the Institute of Economic Analyses, Diagnoses and 

Forecasts in Szczecin. It has also proved that women evaluate their own housework 

lower than other person’s one.  

 

Translated by Marta Hozer 

 


