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WPROWADZENIE
W krajach Europy centralnej ł wschodniej w okresie komunizmu praca kobiet
była potrzebna bardziej dla ekonomicznego rozwoju państwa niż z punktu widzenia
sprawiedliwości społecznej. Rozwinięto systemy edukacyjne zorientowane na pro
dukowanie wysoko kwalifikowanych kobiet i mężczyzn (UNICEF 1998, 1999),
miejsca pracy były dostępne dla wszystkich, gwarantowano zabezpieczenia w for
mie urlopów rodzicielskich, zasiłków, przedszkoli, żłobków, a także wprowadzono
mocny system świadczeń rodzinnych (G. Fajth 1996, L. Haney 2002). W okresie
komunizmu w tych państwach utrzymywano i odbudowywano podział pracy w d o 
mu wynikający z różnicy płci, który pozostawił kobiety z osławionym „podwójnym
ciężarem” (double burden). Model rodziny z dwiema osobami pracującymi zarob
kowo był wspierany przez struktury państwowe i zakładowe. Natomiast w zachod
niej Europie w tym samym okresie odchodzono od modelu rodziny z m ężczyzną
jako jedynym żywicielem w kierunku pewnej postaci modelu z dwiema pracującymi
1
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zawodowo osobami. W praktyce w większości krajów jest to model „z jednym i pół
zarabiającym”. To mężczyzna byl zatrudniony w pełnym wymiarze, a kobieta prze
chodziła od pracy płatnej do niepłatnej. Kobiety często otrzymywały niższe wyna
grodzenie i krótsze godziny pracy (J. Lewis 2001; 2002). W Wielkiej Brytanii
wskaźnik zamężnych kobiet, które pracowały zawodowo wzrósł wyraźnie - z 47%
kobiet w wieku 16-59 lat w roku 1961 do 72% w 1996 r. Jednak prawie połowa
z nich (44%) pracowała na pół etatu w roku 1998. Natomiast w takim niepełnym wy
miarze godzin pracowało tylko 8% mężczyzn - głównie byli to starsi mężczyźni lub
studenci. Prawie jedna czwarta kobiet z dziećmi poniżej 10. roku życia pracowała
tygodniowo 15 lub nawet mniej godzin. Dane z przełomu lat 1996/1997 wskazują na
duże różnice w wynagrodzeniach między mężczyznami i kobietami tak samo przy
gotowanymi zawodowo. Te różnice szczególnie wyraźnie uwidoczniły się dla grupy
kobiet słabo zawodowo przygotowanych (za J. Lewis 2002a, s. 53-54). W pań
stwach byłego bloku socjalistycznego, przeciwnie do państw zachodniej Europy,
zdecydowana większość kobiet była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu. Ko
biety po zakończeniu pracy zawodowej pracowały na „drugą zmianę”, czyli wyko
nywały niepłatną pracę w domu. Dane pokazują że w okresie przed transformacją
pełne obciążenie czasowe kobiet z centralnej i wschodniej Europy przeciętnie do
chodziło do 70 godzin tygodniowo i wynosiło o 15 godzin więcej niż kobiet w Eu
ropie zachodniej (UNICEF 1999, s. 40).
W państwach byłego bloku socjalistycznego konstytucje gwarantowały prawo
do pracy każdej osobie w wieku produkcyjnym, a także prawo do równej płacy za tę
samą pracę. Nie było formalnego bezrobocia, kobiety pracowały na pełnych etatach
przez całe życie. Dominował państwowy sektor pracy, gdyż zakłady pracy należały
do państwa, miejsca pracy tworzono bez ograniczeń (UNICEF 1999, s. 23). Zmiana
systemu ekonomicznego po 1989 roku nie przełożyła się na miejsca pracy. Szcze
gólnie dotknęło to kobiety, które straciły więcej miejsc pracy niż mężczyźni - 14
milionów miejsc pracy dla kobiet zniknęło w latach 1989-1997, czyli była to ponad
połowa. Szczególnie uderzający zakres tych strat nastąpił w krajach, które były
w owym okresie bardziej zaawansowane w ekonomicznych reformach. Na Węgrzech
kobiety straciły około 900 000 miejsc pracy (czyli zniknęło co trzecie miejsce pracy
dla kobiet), a w Polsce 1,6 milionów (UNICEF 1999, s. 27, 40). W większości kra
jów z tego regionu wskaźniki bezrobocia są wysokie zarówno dla mężczyzn, jak
i dla kobiet. Jednak istnieje zróżnicowanie w cechach bezrobocia. W roku 1998 na
Łotwie wskaźniki bezrobocia dla obu płci wynosiły 14%, na Węgrzech - 7% dla
kobiet oraz 8,5% dla mężczyzn. W Polsce bezrobocie było wyraźnie wyższe wśród
kobiet - 12,2%, niż wśród mężczyzn - 9,3% (UNICEF 2002). C. Glass i J. Kawachi
uw ażają że w przypadku Polski wskaźnik bezrobocia kobiet pogłębia się oraz po
większa się przepaść między liczbą bezrobotnych kobiet i mężczyzn. Ten wyższy
poziom bezrobotnych kobiet może wskazywać na tendencje do powrotu tradycyjne
go modelu rodziny. Obecnie w Polsce nawet wysoki poziom wykształcenia kobiet
nie stanowi czynnika chroniącego ich miejsca pracy. W zrasta też liczba kobiet
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opisujących siebie jako „prowadząca dom/gospodarstwo domowe” (C. Glass,
J. Kawachi 2001). Jeszcze na początku okresu transformacji wyższe wykształcenie
chroniło przed bezrobociem. W roku 1992 wśród ogółu bezrobotnych 3,6% stano
wiły osoby z tym poziomem wykształcenia. W roku 2000 ich liczba wzrosła do
3,7%, a w 2002 do 5,8%. Jednak łatwiej jest mężczyznom niż kobietom z wykształ
ceniem wyższym znaleźć pracę. W latach 1992-2002 stopa bezrobocia kobiet z wy
kształceniem wyższym wzrosła z 5,2 do 7,5%, podczas gdy w grupie mężczyzn
(z takim samym poziomem wykształcenia) spadła z 5,5 do 5,1% (GUS 2003, za
B. Balcerzak-Paradowska 2004, s. 25-26).
W Polsce większość długookresowych bezrobotnych stanowią kobiety. Poszu
kują one pracy o około 1,6 miesiąca dłużej niż mężczyźni (kobiety przeciętnie 16,6
miesiąca, mężczyźni 15 miesięcy). Paradoksem jest, że to właśnie kobiety m ają
przeciętnie wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni, że to one rzadziej rezyg
nują z pracy, m ają mniejsze wymagania co do warunków pracy i otrzym ują niższe
wynagrodzenia (B. Balcerzak-Paradowska 2004, s. 25). Dłuższy okres poszukiwania
pracy dotyczy także kobiet z wyższym wykształceniem (11,2 miesiące dla kobiet
w porównaniu z 10,2 miesiącami dla mężczyzn). Można tę sytuację łączyć ze wzro
stem udziału kobiet z wyższym wykształceniem wśród ogółu absolwentów szkół
wyższych, niedopasowaniem kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, z li
kwidowaniem miejsc pracy w tak zwanych sfeminizowanych działach gospodarki.
Ale przyczyna może tkwić także w praktykach dyskryminacyjnych stosowanych
przez pracodawców (B. Balcerzak-Paradowska 2004, s. 25-26).

ZMIANY W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAW ODOW EJ
W Polsce przed II wojną światową kobiety masowo pracowały w przemyśle
lekkim oraz jako pomoce domowe. Jednak udział kobiet zamężnych wśród ogółu
pracujących kobiet był niewielki. Dane ze spisów ludności podają, że w roku 1931
na 100 kobiet zamężnych zaledwie trzy były zatrudnione poza domem - a w roku
1950 już sześć (A. Kurzynowski 1995, s. 41). Wskaźnik aktywności zawodowej
kobiet wyraźnie wzrasta w latach 60. i 70. W roku 1978 na 1000 kobiet w wieku 15
i więcej lat pracowało zawodowo 587. Charakterystyczną cechą aktywności zawodo
wej kobiet w okresie między 1945-1989 r. był stały wzrost liczby kobiet zamężnych
zatrudnionych poza rolnictwem. Na 100 mężatek pracowało zawodowo 13 - w roku
1950; 42 - w 1960; 68 - w 1970; około 74 - w 1989 r. (A. Kurzynowski 1995,
s. 41). Badania przeprowadzone przez Instytut Gospodarstwa Społecznego w 1968
oraz w 1988 roku, oparte na próbach ogólnopolskich, wykazały że najważniejszym
motywem podejmowania pracy przez kobiety były wartości materialne. W obu ba
daniach nieco ponad połowa kobiet (56%) uznawała właśnie ekonomiczny aspekt za
najważniejszą przyczynę swojego zatrudnienia. Jednak już wówczas duży odsetek
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kobiet (44%) wskazywał na znaczenie wartości niematerialnych wynikających z ich
pracy zawodowej (Kurzynowski 1995, s. 41).
Jak aktualnie kształtuje się współczynnik aktywności zawodowej kobiet? W la
tach 1994-2003 poziom aktywności zawodowej kobiet był niższy niż mężczyzn.
W roku 2003 na 1000 aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało 603 biernych
zawodowo. Natomiast na 1000 aktywnych zawodowo kobiet przypadało 1088 bier
nych zawodowo. Grupa osób biernych zawodowo jest sfeminizowana - ponad dwie
trzecie populacji to kobiety (GUS 2004). W roku 2003 nieco ponad połowa kobiet
w wieku 15 lat i więcej (52,1%) była bierna zawodowo, ponad jedna trzecia (38,2%)
pracowała zawodowo, a 9,7% była bezrobotna. Spadek poziomu aktywności zawo*2
dowej dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W roku 1992 dla kobiet wynosił
53,7%, a w roku 2003 obniżył się do 47,9%. W tym samych latach wskaźnik ten dla
mężczyzn obniżył się z 69,9% do 62,4% (GUS 2004). Najwyższym poziomem ak
tywności zawodowej charakteryzują się kobiety z wykształceniem wyższym oraz
policealnym. Dla tej populacji kobiet wskaźniki aktywności zawodowej są równie
wysokie jak dla mężczyzn. Ogólnie jednak wskaźnik zatrudnienia kobiet jest niższy
niż mężczyzn o prawie jedną czwartą. Większość pracujących kobiet ma co naj
mniej średnie wykształcenie. Kobiety jednak rzadko zajmują stanowiska kierowni
cze, zwłaszcza wyższego szczebla. W grupie zawodów kierowniczych kobiety w roku
2003 stanowiły 35%. Tylko 29% pracodawców to kobiety (GUS 2004).
Jak kształtuje się poziom aktywności zawodowej polskich kobiet na tle innych
krajów Unii Europejskiej? Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób od nich odbiega? Anali
za porównawcza dokonana przez GUS (2004) wskazuje na inny wymiar aktywności
zawodowej polskich kobiet oraz pewne zróżnicowanie w zjawisku między krajami
Unii Europejskiej. Wnioski są następujące:
• W spółczynnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce jest nieco wyższy niż
współczynnik aktywności zawodowej obliczony dla ogółu kobiet w krajach Unii
Europejskiej.
• Kobiety w Polsce m ają niższy wskaźnik zatrudnienia niż kobiety w takich
krajach Unii Europejskiej, jak: Dania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, Finlan
dia, Portugalia. Natomiast wskaźnik zatrudnienia kobiet we Włoszech, Hiszpanii
i Grecji jest niższy niż w Polsce.
• W krajach Unii Europejskiej stopa bezrobocia kobiet jest niższa niż w Polsce.
W roku 2002 w Hiszpanii, Grecji, we Włoszech i Finlandii poziom bezrobocia ko
biet był wyższy niż w pozostałych krajach UE.
• Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, również i w Polsce poziom
bezrobocia kobiet był wyższy niż mężczyzn. Jednak polskie kobiety częściej niż
mężczyźni były zagrożone długotrwałym bezrobociem. W krajach UE to mężczyźni
częściej byli zagrożeni długotrwałym bezrobociem.
2 Z biorow ość aktywnych zawodowo stanow ią pracujący i bezrobotni (GUS 2004).
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•
W roku 2003 s topa bezrobocia kobiet w Polsce była wyższa niż mężczyzn
(20,3% kobiet i 18,4% mężczyzn).
Po okresie wzrostu zatrudniania kobiet w latach 1960-1970 następuje jego
zmniejszanie (A. Kurzynowski 1995, s. 41). Pewien wzrost miał miejsce w 1999
roku, ale niemal natychmiast obserwuje się falę spadku zatrudnienia kobiet (GUS
2004). Kurczenie się rynku pracy, a zwłaszcza rosnące bezrobocie powoduje, że
aktywność zawodowa kobiet zaczyna być krytykowana. Z przeprowadzonych badań
wynika, że nieco ponad połowa respondentów (55%) była zdania, iż z uwagi na brak
miejsc pracy, większe prawo w ich uzyskiwaniu powinni mieć mężczyźni niż ko
biety. Takie poglądy wyrażano na początku transformacji (1989), gdy bezrobocie
w Polsce zaczęło się pojawiać. Takie stanowisko prezentowano również pięć lat póź
niej, gdy zjawisko bezrobocia już się utrwaliło (B. Ciechomski, P. Morawski 1996,
za B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz, I. Hebda-Czaplicka, B. Kołaczek 2003,
s. 131). Jak sprawa pracy zawodowej kobiet jest traktowana w rodzinach? Z badań
przeprowadzonych na początku lat 90., które objęły rodziny z małymi dziećmi wy
nika, że ponad dwie trzecie mężczyzn/ojców (69%) aprobowało stwierdzenie, że
„żona powinna mieć takie same szanse zawodowe ja k ja, prowadzenie domu i opieka
nad dzieckiem powinny być podzielone na nas dwoje”.
Wydawałoby się, że praca zawodowa żon/matek jest wysoko akceptowana przez
mężów. Jednak mężczyźni uzależniali swoją akceptację od pewnych warunków.
W opinii większości badanych praca zawodowa żon nie powinna za kłó ca ć normalne
go rytmu funkcjonowania rodziny”. Zasadniczy argument, na którym opierano przy
zwolenie (lub jego brak) na pracę zawodową dla matki/żony dotyczył »dobra dziecka«. Dla 84% badanych ojców oznaczało to, że „dzieci muszą mieć dobrą opieką
i być zadbane”. Drugim równie ważnym warunkiem (72% badanych) było zachowa
nie niezakłóconej harmonii życia rodzinnego - „kiedy wracam wieczorem do domu,
oczekuję uporządkowanego życia rodzinnego” (G. Firlit-Fesnak 1997, s. 24).
Te postawy mogą nie dziwić, gdyż są mocno osadzone w tradycyjnym podejściu
do roli kobiety. Zgodnie z nim najważniejszym zadaniem kobiety nie jest praca
zawodowa, ale dom i rodzina. Są to jej naturalnie przypisane zadania. Tradycyjny
model życia rodzinnego, mimo zachodzących przemian jest nadal często aprobowa
ny. Jak wynika z badań G. Firlit-Fesnak (1997, s. 26) prawie połowa badanych męż
czyzn/ojców (46%) uznała za najbardziej pożądany taki model, w którym m ężczyz
na/mąż zarabia na utrzymanie rodziny, a żona/matka zajmuje się domem i dziećmi.
Druga co do wielkości grupa ojców (29%) aprobowała pracę zawodową żon pod
warunkiem, że więcej czasu będą poświęcały na sprawy domu i rodziny, czyli będą
pracowały w skróconym wymiarze czasu pracy. Warunkiem akceptacji każdego
z tych dwóch wariantów jest uzyskiwanie przez mężczyzn zarobków w wysokości
wystarczającej na utrzymanie rodziny.
Ten obraz nie odpowiada oczekiwaniom kobiet. Tylko jedna piąta (22%) bada
nych matek widziała siebie wyłącznie w roli gospodyni domowej w sytuacji dobrych
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warunków materialnych rodziny. Z kolei połowa badanych matek (51%) chętnie
podjęłaby pracę w niepełnym wymiarze, aby łatwiej godzić obowiązki zawodowe
z domowymi (G. Firlit-Fesnak 1997, s. 26). Badania CBOS z końca lat 90. pokazują
że jednak i kobietom nie jest obcy pomysł powrotu do tradycyjnych ról w rodzinie.
Odsetek kobiet, które deklarują rezygnację z pracy zawodowej, w sytuacji gdy za
robki męża wystarczają na utrzymanie rodziny, wzrósł o 3 punkty procentowe
w roku 1997 (41%), w porównaniu do roku 1993 (38%). Czy to znaczy, że tylko
przymus ekonomiczny jest powodem aktywizacji zawodowej kobiet? Przeczą temu
wypowiedzi ponad połowy kobiet - pracujących mężatek (58%), które nie zrezyg
nowałyby z pracy zawodowej, nawet gdyby mąż zarabiał wystarczająco dużo na
utrzymanie rodziny. W porównaniu z wynikami badań CBOS z roku 1993 o 2%
zmniejszył się wskaźnik dla takich postaw (CBOS 1997, s. 6).
Niewątpliwie praca zawodowa kobiet ma wyraźnie podłoże ekonomiczne, ale na
motywację istotny wpływ ma poziom ich wykształcenia. Im jest wyższy, tym więk
sze znaczenie m ają motywy pozamaterialne - zainteresowanie wykonywaną pracą
dążenie do awansu, zdobywanie prestiżu i uznania, potwierdzanie własnej wartości,
chęć uczestnictwa w życiu społecznym (B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz,
I. Hebda-Czaplicka, B. Kołaczek 2003). Im wyższy poziom wykształcenia kobiet
oraz lepsza ocena własnych warunków materialnych, tym częściej kobiety deklarują
kontynuowanie pracy zawodowej, mimo zabezpieczenia rodzinie odpowiedniego
standardu materialnego przez męża (CBOS 1997, s. 6).

KOBIETY Z DZIEĆMI A PRACA ZAWODOWA
Co same kobiety-matki sądzą o pracy zawodowej? Czy jest ona dla nich tylko
źródłem dodatkowego (oprócz zarobków męża) dochodu, który poprawia sytuację
m aterialną rodziny? Danych do poniższej analizy dostarczyły wywiady przeprowa
dzone z 62 matkami małych dzieci. Wszystkie respondentki były zamężne, posia
dały co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 7. roku życia. Wiek badanych ko
biet wahał się od 21 do 44 lat. Badane miały najczęściej dwoje dzieci (24 matki) lub
jedno dziecko (21 matek), rzadziej troje (15 matek). Tylko dwie badane posiadały
czworo dzieci. Respondentki były aktywne zawodowo, chociaż w momencie prowa
dzenia badań mogły wykorzystywać urlop wychowawczy. Najwięcej kobiet miało
wykształcenie średnie (30 osób) oraz wyższe (22 osoby). Praca zawodowa najczę
ściej miała formę jednej zmiany (31 osób) lub na dwie zmiany (15 osób)3. Badane
mieszkały w Warszawie lub w Skierniewicach. Najpierw przeprowadzono badania
z osobami mieszkającymi w Skierniewicach, a następnie w Warszawie - grupa war
szawska została dobrana parami, ze względu na wiek kobiet, ich poziom wykształ3
11 badanych kobiet pracowało w innym system ie (na trzy zmiany, na pół etatu, w nieregularnym syste
mie godzinowym ); 5 nie pracow ało - wykorzystywało urlop wychowawczy.
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cenia, liczbę dzieci. Kontrolowaną zm ienną był system pracy oraz fakt wykorzysty
wania urlopu wychowawczego lub aktywność zawodowa. Otrzymane wyniki wska
zują na duże podobieństwo udzielanych odpowiedzi, dlatego też nie będzie prowa
dzona analiza porównawcza ze względu na miejsce zamieszkania badanych, chociaż
w pierwotnym założeniu spodziewano się znaleźć pewne różnice.
Modyfikacja realizacji ról w rodzinie prowadzi do odchodzenia od tradycyjnego
modelu w jego skrajnej postaci. Kobieta stała się współżywicielką rodziny, mężczyz
na podejmuje pewien zakres czynności domowych. Nie oznacza to jednak, że nie ma
głosów, które podkreślają, iż podstawowe zadania kobiety koncentrują się wokół
domu i dzieci. Czyli istnieje tendencja do postrzegania kobiety głównie w kontekś
cie jej zadań opiekuńczych i zadań związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego. Te postawy nie są obce zarówno mężczyznom, jak i samym kobietom.
Ale te postawy osłabiają pozycję kobiety na rynku pracy. Pytanie czy kobiety mają
ce dzieci powinny pracować zawodowo nie jest nowe, ale odpowiedzi m ogą się
zmieniać. Co sądzą o tym badane przez nas matki posiadające małe dzieci? Tylko 8
na 62 badanych kobiet (13%) uważało, że matki nie powinny pracować zawodowo.
Jak uzasadniały badane swoje stanowisko? Argumenty wskazywały na dobro dziec
ka, korzyści dla całej rodziny wynikające z faktu, że matka jest w domu oraz na
straty spowodowane nieobecnością matki. Oto kilka przykładów:
K obieta m ająca dzieci nie pow inn a pracow ać. Ja pow innam w tej chwili, dopóki dzieci
nie p ó jd ą do szkoły średniej, siedzieć w domu. Ja i tak krócej pracują niż m oje koleżanki, one
w racają do dom u p o 18-tej i nie m ają czasu, że b y zająć się sw oim dzieckiem , one naw et nie
wiedzą, co dziecko robi, je ś li nie je s t zapisane na świetlicę.
K obiety nie pow inn y pracow ać. P ow inny być z dziećm i do 14. roku życia.
K orzystniej i dla dzieci i dla całej rodziny, by kobiety m ające dzieci nie p ra c o w a ły za w o 
dowo.

Wyraźnie więcej badanych kobiet, bo prawie trzy czwarte (71%) aprobowało
pracę zawodową matek. Jedna trzecia badanych (34%, to jest 21 kobiet) ujawniła
w tej sprawie zdecydowanie akceptujące stanowisko. Badane mówiły o korzyściach
wynikających z pracy zawodowej. Dotyczyły one samej kobiety, rodziny oraz dzie
ci. Praca poza domem pozwala kobiecie na samorealizację; całej rodzinie - na
umiejętne włączenie się wszystkich członków w realizację zadań; dzieciom - na
rozwijanie samodzielności i wchodzenie w relacje z otoczeniem. Tak to ujm ują ba
dane kobiety-matki:
K obiety pow inn y p ra co w a ć zaw odow o.... daje ona p o pierw sze kobietom m ożliw ość p o 
czucia w łasnej w artości, p o dru gie m ożliw ość odetchnięcia o d dom u i w łaśnie spojrzen ia na
w szystko z innej perspektyw y ............................ daje altern atyw ę w m omencie, kiedy dzieci układają so
bie sam e życie, że nagle ten cały dotychczasow y św iat nie w ali się na głowę.
Powinna pra co w a ć zaw odow o, bo każda kobieta umie sobie p o d zie lić obow iązki pracadom. Jak kobieta m a w ykształcenie, to pow inn a zajm ow ać się pracą, pow inn a rozw ijać sw oje
m ożliw ości i zdolności, robić to co lubi.
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K ażdy człow iek pow in ien się rozw ijać, a takie zam ykanie się w dom u temu nie służy.
D zieci m uszą się uczyć sam odzielności. Siedzieć z dziećm i latam i w dom u też nic dobrego nie
przyn iesie ................................... D zieci m uszą się uczyć bycia w śró d innych ludzi, przych odzi też czas, kie
d y m atka m usi się wyrwać, że b y za bardzo nie „ zd zic ze ć ” m usi się rozw ijać i coś z tym swoim
życiem zrobić.
Tak, p rzecież p rzez to, że m ają dzieci nie są gorsze i nie m ogą być pozbaw iane pracy.
Tak, bo dzieci nie p rzeszkadzają kobiecie w p ra c y zaw odow ej, nie je s t łatw o pogodzić
w szystko, ale pow inn y pracow ać.

Badane uważają, że praca zawodowa podnosi poczucie własnej wartości kobie
ty, przynosi „oddech” po monotonii obowiązków domowych, pozwala na spojrzenie
z pewnego dystansu na sprawy domowe, stwarza okazję do kontaktów społecznych,
ułatwia poruszanie się w środowisku pozarodzinnym. Praca zawodowa wyraża także
bardziej perspektywiczną korzyść - gdyż zabezpiecza kobietę przed pozostaniem
z „pustymi rękoma”, gdy dzieci dorosną i odejdą z domu. Praca zawodowa ułatwia
również właściwe budowanie relacji z dorosłymi dziećmi. Wyznacznikiem tych
nowych treści jest realizacja przez matki własnego życia zgodnie z własnymi po
trzebami i zainteresowaniami oraz zgoda na to, aby z kolei dorosłe dzieci prowa
dziły też życie według własnych potrzeb i oczekiwań. Te wypowiedzi można uznać
za odwrót od często ujawnianej, zwłaszcza przez kobiety, tendencji do „życia ży
ciem swoich dorosłych dzieci”.
Druga grupa badanych opowiadała się za pracą zawodową kobiet posiadających
dzieci, ale z pewnymi wahaniami. Takiej warunkowej aprobaty udzieliły 23 re
spondentki (37%). Czym kierowały się w swoich wypowiedziach? Podkreślano, że
są to bardzo indywidualne decyzje, uzależnione od sytuacji w rodzinie oraz od po
trzeb samych kobiet. Mówiono o wadze indywidualnego podejścia, a przeciwsta
wiano się podążaniu za rozwiązaniami propagowanymi przez partie polityczne czy
programy społeczne. Dosyć często podnoszoną sprawą w kontekście wyrażanej
aprobaty był wiek dziecka, choć nie było tutaj jednoznacznego stanowiska wśród
badanych. Kobiety różniły się w swoich oczekiwaniach co do tego, jak długo matka
powinna być z dzieckiem w domu - zanim nie skończy ono trzeciego roku życia, do
piątego, do siódmego roku życia dziecka, czy dłużej. Badane mówiły także o zna
czeniu godzin pracy - ich dogodności lub jej braku w kontekście życia rodzinnego.
Warunkowana aprobata uwzględniała problem możliwości godzenia ról zawodo
wych i rodzinnych przez pracującą matkę, a spostrzegane trudności były odnoszone
do dziecka i strat, jakie ono z tego powodu może ponieść. Oto kilka przykładów
wypowiedzi:
To zależy o d sam ej kobiety. Jeśli ona chce p ra co w a ć zaw odow o, iść p o szczeblach karie
ry m oże tak sam o ja k m ężczyzna. Teraz tak sam o ja k kobieta, m ężczyzna m oże w ziąć urlop
w ychow aw czy. To kw estia porozm aw ian ia w m ałżeństwie.
C zy kobieta chce p ra co w a ć czy nie to je s t j e j w łasna spraw a, chociaż uważam , że z m a
łym dzieckiem pow inn o sp ęd za ć się czas. D o 6 m iesięcy p ow inn o się z nim być p o prostu ..............
z m ałym dzieckiem m atka p o p rostu pow in n a być.
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D obrze byłoby, gdyby kobiety m ające dzieci do 2-3 lat nie pracow ały. Ale to zależy o d
sytuacji. C zęsto p o w ró t do p ra c y p o urlopie m acierzyńskim je s t warunkiem utrzym ania sta 
nowiska pracy.
To je s t indywidualna spraw a - p ra co w a ć czy nie. K obiety pow inn y sam e o tym d e cy d o 
wać.
W szystko za leży o d indywidualnych w yborów kobiet. N ic nie pow inn o im się narzucać ani tego co propon uje ZChN, by kobiety siedziały w dom u i zajm ow ały się rodziną, ani tego,
co życzą sobie fem inistki wyzwolone.
To zależy o d am bicji kobiet. C hociaż kiedy się j e s t matką, to m im o w szystko trzeba się
pośw ięcić dzieciom w ich p ierw szych latach. P raca zaw odow a przeszkadza w w ychowywaniu
d zieci i odw rotn ie opieka nad dzieckiem p ow odu je kom plikacje w pracy.
Powinny pracow ać, ale m oże nie o d sam ego początku, m oże o d szóstego, siódm ego roku
życia dziecka.
K obiety pow inn y w ych ow yw ać dzieci do pew n ego wieku np. do 3-5 lat, a p ó źn iej ja k naj
bardziej m ogą pracow ać, je ś li tego chcą.
Powinny pracow ać, ale krócej, aby m ogły w ięcej czasu p rzeb y w a ć z dzieckiem .

W wypowiedziach badanych kobiet powtarzają się głównie dwa argumenty wa
runkujące pozytywne postawy co do pracy zawodowej matek - kobieta i dobro
dziecka. Decyzje o pracy zawodowej uznawane są za bardzo indywidualną sprawę,
są to bowiem decyzje samych kobiet - uzależnione od ich potrzeb rozwojowych,
sytuacji materialnej rodziny, wewnętrznych uzgodnień między małżonkami. Mimo
takiego spojrzenia na pracę zawodową kobiet z dziećmi, w tych samych wypowie
dziach podnoszona jest sprawa dziecka - „dobrze, aby kobieta pracowała, a l e .......” .
Przy tej okazji następuje odwoływanie się do godzin pracy, wymiaru pracy, wieku
dziecka.
Kilka badanych kobiet (8 osób) nie miało jednoznacznego stanowiska - uważa
ły, że matka powinna i nie powinna pracować zawodowo. Z jednej strony zwracały
uwagę na dobro dziecka, a z drugiej na znaczenie pracy dla samej kobiety. Mówiąc
o plusach i minusach pracy zawodowej kobiet posiadających dzieci, podkreślano
dobrowolność wyboru, który zależeć powinien od ich potrzeb i oczekiwań. Badane
zwracały uwagę na to, że pozycja społeczna kobiety nie powinna zależeć od tego
czy podchodzi ona do realizacji swojej roli w sposób tradycyjny, czy bardziej jest
nastawiona na odchodzenie od tego modelu, czyli od tego czy podejmuje pracę za
wodową, czy woli być w domu z dzieckiem. Poniższy przykład wypowiedzi demon
struje dwustronność argumentów:
Każdem u dziecku należy się czas, kiedy m atka nie pracu je zaw odow o. Jest to ten p ierw 
szy okres je g o życia.... p ierw szy rok, to je s t takie minimum. To czy kobieta je s t czynna za w o 
dow o czy nie zależy o d tego w ja k ie j sytuacji czuje się ona szczęśliw a. N ie uważam za dobre
rozwiązanie, aby kobieta, która m a po trze b ę rozwoju zaw odow ego nie w racała do p ra c y p o
urodzeniu dziecka i w ypełniała ja k iś schem at roli kobiety i siedziała w domu. J ej fru stra cja
m oże wpłynąć na rodzinę. I odwrotnie, kobieta, która czuje się szczęśliw a w spełnianiu takich
tradycyjnych ról - dziecko i prow adzen ie dom u - nie m usi iść do pracy, że b y m iała w yższą
p o zy c ję społeczną.
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ZNACZENIE PRACY ZAWODOWEJ DLA KOBIET
Czy rzeczywiście praca zawodowa ma dla kobiet w Polsce wyłącznie wymiar mate
rialny? Jak wynika z badań CBOS (1993) nadal podstawowym motywem podejmowania
pracy zawodowej przez kobiety jest dążenie do poprawienia sytuacji finansowej rodziny.
Nie jest to jednak jedyny powód. Ponad połowa badanych kobiet w roku 1993 i w roku
1996 podaje, że nie zrezygnowałaby z pracy zawodowej, nawet gdyby zarobki męża
pozwalały rodzinie żyć na zadowalającym poziomie. Kobiety m ówią że praca daje im
niezależność ekonomiczną stwarza zabezpieczenie finansowe na przyszłość, wzmacnia
poczucie własnej wartości, pozwala na samorealizację, umożliwia kontakty towarzyskie.
Z deklaracją kontynuowania pracy zawodowej współwystępuje wyższe wykształcenie
oraz dobra ocena własnych warunków materialnych. Były to postawy prezentowane
najczęściej przez przedstawicielki kadry kierowniczej oraz inteligencji. Natomiast goto
wość do rezygnacji z pracy zgłaszały kobiety niezadowolone z wykonywanej pracy. Co
jeszcze wpływa na postawy kobiet wobec pracy zawodowej? Zmianie uległa ocena
pozycji kobiety pracującej w społeczeństwie. Między badaniami w roku 1993 a bada
niami w roku 1996 o 23 punkty procentowe wzrósł odsetek kobiet, które uważały, że
kobieta pracująca zawodowo cieszy się wyższym poważaniem niż gospodyni domowa.
Opinię, że praca zawodowa bardziej nobilituje kobietę miało 71% kobiet w badaniach
w roku 1996 i mniej, bo 48% w badaniach z roku 1993 (CBOS 1997, s. 6-7).
Z badań A. Szuman (2001, s. 81), które objęły ogólnopolską próbę matek
w wieku 20-54 lat, pozostających w związku małżeńskim wynika, że główne motywy
pracy zawodowej matek m ają wyraźnie materialny charakter. Ponad połowa bada
nych matek (56%) podała jako motyw pracy dążenie do „lepszego zaspokojenia
potrzeb rodziny” oraz „zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego na przy
szłość” (41%). Połączenie ujawnionych motywów w dwie grupy - jako materialne
i pozamaterialne - pokazuje, że powody podejmowania pracy zawodowej przez
kobiety-matki są dosyć złożone. Najczęściej mają charakter motywów mieszanych,
czyli materialnych i niematerialnych równocześnie. Taki rodzaj motywów miesza
nych był udziałem 73% kobiet i jednakowo często występował u matek poniżej 25.
roku życia, jak i u matek w wieku 50-54 lat (A. Szuman 2001, s. 83). Jest to obserwowalna zmiana zachowań, którą potwierdza porównanie wyników uzyskanych
w różnych latach. W badaniach z roku 1961 - 77% kobiet wskazywało na wyłącznie
materialne motywy pracy zawodowej, tylko 6% na wyłącznie niematerialne i 17%
na mieszane. W badaniach z roku 1968 - 40% kobiet podawało, że są to wyłącznie
materialne motywy, 10%, że wyłącznie niematerialne i 50% mieszane. Natomiast
w badaniach z 1999 roku obraz motywów podejmowania pracy zawodowej przez
kobiety był wyraźnie inny - tylko dla 5% były to motywy wyłącznie materialne, dla
22% wyłącznie niematerialne, a dla 73% mieszane (za A. Szuman 2001, s. 83)4.
4
A. Szum an powołuje się na badania O środka Badań Opinii Publicznej (Z. Drozdek, A. Preiss-Zajdowa)
z 1961; Instytutu G ospodarstw a Społecznego (A. Kurzynowski) z 1968; Centrum Badań nad Rodziną (A. Szu
man) z 1999.
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Wyniki z innych badań pokazują, że motywacją do pracy zawodowej kobiet
w dużej mierze są względy materialne. Na pytanie „czy zrezygnowałaby Pani z pra
cy zawodowej, jeżeli sytuacja materialna rodziny by na to pozw alała” 36% bada
nych kobiet odpowiedziało twierdząco, a 38% przecząco (26% nie miało zdania).
Jak sugerują autorki badań, odpowiedzi twierdzące w połączeniu z wahającymi się
potwierdzają, że „w rzeczywistości środki materialne wywierają znaczący lub duży
wpływ, jeżeli współdziałają z nimi inne jeszcze czynniki pobudzające okresową lub
trwałą dezaktywizację” . Te inne czynniki to okres czynnego macierzyństwa, ko
nieczność zapewnienia dziecku osobistej opieki matki, niskie kwalifikacje zawodo
we, ograniczone możliwości pracy z powodu złego stanu zdrowia, wielodzietność
czy bezrobocie (D. Graniewska, B. Balcerzak-Paradowska 2003, s. 296).
W prowadzonych przez nas badaniach zapytano o to czy aktywność zawodowa
kobiety wpływa na jej pozycję w domu. Spośród 62 badanych przez nas kobiet tylko
sześć ( 10%) uważało, że nie ma takiego związku. Dwie trzecie (41 kobiet - 66%)
widzi wyraźny związek między pracą zawodową kobiety a jej pozycją w domu.
Warto podkreślić, że ponad dwa razy częściej takie stanowisko było udziałem kobiet
nie mieszkających w Warszawie. Jak badane uzasadniają swoje stanowisko?
K obieta sta je się rów norzędna m ężczyźnie, m ałżeństw o j e s t ba rd ziej o p a rte na p a rtn e r
skich stosunkach. M ężczyzna bardziej musi liczyć się ze zdaniem żony.
K obieta czuje się pełn a w iary w siebie, dow artościow ana.
P raca zaw odow a wzm acnia kobietę psychicznie.

A zatem praca poza domem ma swoją wartość - wpływa pozytywnie na samą
kobietę, wzmacnia ją, podnosi jej samoocenę, pozwala na wprowadzenie partner
skiego układu w małżeństwie, wymusza w jakiś sposób zmianę nastawienia męża do
żony. Ale też badane zwracają uwagę, że nie zawsze ten związek - między pracą
zawodową a pozycją - jest taki bezpośredni. Uważają, że to, na ile aktywność za
wodowa wpływa na pozycję kobiety w domu, zależy od stosunków panujących
w rodzinie oraz od rodzaju wykonywanej pracy. Czasem to właśnie dom jest źród
łem satysfakcji, miejscem, które daje poczucie pewności i zadowolenia (7 kobiet).
To za le ży o d p o zy c ji zaw odow ej, np. j a czuję się w p ra c y niespełniona, bo nie robię tego
co lubię, a w domu czuję się dużo lepiej, pew niej, zysku ję na w artości, p o n ie w a ż je s te m w śród
ludzi, którzy m nie kochają.
Z ależy o d stosunków w rodzinie, o d tego czy inni uważają, że p ra c a w dom u to też praca.

Zatrudnienie kobiety poza domem zmienia jej sytuację w rodzinie. Jakiego ro
dzaju jest to zmiana? Badane mówią o osłabieniu lub wzmocnieniu pozycji kobiety.
Część badanych (6 osób - 10%) łączy pracę zawodową z osłabieniem pozycji ko
biety w domu. Dlaczego? Główny powód wynika z ograniczenia ilości czasu po
święcanego dla domu i życia rodzinnego przez kobietę. Konsekwencją jest mniejsze
związanie z rodziną i jej sprawami, zaniedbany dom, ograniczony czas dla dziecka.
Zdaniem tej grupy badanych zaangażowanie kobiety poza domem zakłóca stosunki
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z członkami rodziny - głównie z mężem, niesie za sobą zmęczenie, wykorzystanie
energii na pracę zaw odow ą powoduje brak siły dla domu i dziecka, Oto przykłady
wypowiedzi:
D om j e s t często zaniedbany, nie m a w łaściw ych kontaktów m iędzy m ałżonkam i oraz ro
dzicam i i dziećm i.
K obieta nie m a czasu na zajm ow anie się wszystkim i sprawam i.
K obieta m niej p o św ię ca czasu dla dom u i p rze z to je s t słabiej zw iązana z rodziną i je j
sprawam i.
O słabia, bo kobieta m a m niej siły dla siebie, dla dzieci i rodziny.

Jednak zdecydowanie więcej badanych ma inny pogląd na znaczenie pracy za
wodowej kobiet. Prawie dwie trzecie badanych kobiet (63% - 39 osób) stoi na sta
nowisku, że praca zawodowa wzmacnia pozycję kobiety w rodzinie. Najczęściej
zwracano uwagę na ekonomiczny aspekt pracy. Jednak był on naświetlany inaczej
niż w innych badaniach. Badane nie tyle mówiły o poprawianiu sytuacji materialnej
rodziny, ile uważały, że zarabianie przez nie pieniędzy przynosi im generalnie zmia
nę pozycji. Praca zawodowa wzmacnia pozycję kobiety w domu, ponieważ: (1)
współtworzy ona budżet domowy; (2) daje niezależność finansową; (3) niezależność
od męża; (4) daje poczucie bezpieczeństwa; (5) daje poczucie pewności, że kobieta
da sobie radę w życiu. Inny wymiar znaczenia pracy zawodowej dla kobiet - to
wzrost poczucia wartości, podniesienie prestiżu w środowisku zewnętrznym i ro
dzinnym. Jak mówiły badane „praca poza domem przyczynia się do podniesienia
oceny osoby żony przez męża”, „poprawy wizerunku żony w oczach męża” . Praca
zawodowa wyrównuje pozycje oraz prawa męża i żony w rodzinie, zmusza męża do
partnerstwa. Praca zawodowa rozszerza sferę kontaktów, czy wręcz umożliwia
kontakty z osobami spoza rodziny. Praca zawodowa zmusza kobietę do dbałości
o siebie - tak gdy wychodzi do niej, jak i gdy pozostaje w domu. Wprowadza inny
podział dnia i inną perspektywę w ocenie spraw, w tym także oceny własnego za
chowania, wyglądu. Oto przykłady wypowiedzi:
K o bieta j e s t w śró d ludzi, m a koleżanki w pracy, robi coś, co daje wym ierne efekty (zaro
bek). J est to rodzaj pe w n e j niezależności (często finansow ej). P oza tym m ężczyzna (partner)
p a trzy na nią inaczej.
K obieta czuje się pełn a w iary w siebie, bardziej dow artościow ana. N ie czuje się tylko
„kurą d o m o w ą ”, a le p o trzeb n ą też g d zie indziej. Jeżeli je s zc ze robi to co lubi, czuje się w p e ł
ni usatysfakcjonowana.
M a św iadom ość, że ona także dokłada cegiełkę do dorobku i p o zy c ji członków rodziny.
N ie j e s t zniewolona.
K obieta tak ja k m ężczyzna zarabia p ien iądze na utrzym anie domu, m a w ięc równorzędne
p ra w a z mężem.
Rola kobiety nie sprow adza się do gotow ania i sprzątania. K obieta czuje się bardziej nie
zależną i dodatkow o w spom aga rodzinę finansow o.
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N aw et je ż e li to będzie taka p ro sta praca, nie w ym agająca ja k ie g o ś wysiłku intelektualne
go, to kobieta będzie doceniana p rze z męża, p rz e z środow isko n aw et dalsze, że m a am bicje,
aby nie być gorszą.
To, że kobieta zarabia, daje j e j poczu cie p ew n ości i ja k ie jś wolności, że m ąż nie m oże j e j
w szystkiego dyktować, p o prostu m usi się pogodzić, że je s t to dru ga osoba, partnerka, z którą
trzeba rozm awiać, dyskutować, ustalać wspólnie.
Wzmacnia, bo m ąż m usi d zielić obowiązki, wyrów nuje pozycje, m usi uznać, że kobieta
także m a p ra w o być zm ęczona. Inna je s t ocena p ra c y kobiety.
W yjście z dom u w ym aga o d kobiety zadban ia o siebie, założenia czegoś innego niż p o 
domka, um ycia głow y... to m obilizacja sam ej siebie .............. P raca daje m ożliw ość osiągnięcia
sukcesu, a sukces je s t p otrzebn y każdem u i nie m oże to być sukces ogran iczający się tylko do
w ychow yw ania dzieci i roli g ospodyn i dom owej.
Wzmacnia, bo kobieta p rzyn o si pensje. P rzysparza wielu problem ów , bo nie m a tyle c za 
su dla dzieci i domu. K obieta je s t wyczerpana, stara się p o d o ła ć wszelkim obow iązkom , b ra 
kuje j e j czasu dla sam ej siebie. Wzmacnia, bo kobieta p racu jąca czuje się pew niej, czuje się
potrzebna, niezależna.

Ta długa lista uzasadnień dla roli pracy, gdy chodzi o wzmocnienie pozycji ko
biety w rodzinie, wskazuje w dużym stopniu na pozamaterialne znaczenie pracy.
Czy można powiedzieć, że odzwierciedla krzyk kobiet o prawo do niezależności
i samostanowienia, o wręcz podstawowe prawa do bycia traktowaną jako partner
w bliskich układach? Właśnie praca zawodowa jest widziana przez badane kobiety
przez pryzmat tego co ona im daje - niezależność (w różnym wymiarze), wiarę
w siebie, poczucie wolności.

RYNEK PRACY - BARIERY PŁCI
Wejście Polski w system gospodarki rynkowej zmienia sytuację kobiet. Zmienia
się rynek pracy. Następuje restrukturyzacja rynku pracy polegająca na tym, że pew
ne zakłady pracy znikają pojawiają się inne, o nowym profilu. Zmniejsza się zapo
trzebowanie na pracowników mających typ i poziom wykształcenia, jakim częściej
legitymują się kobiety niż mężczyźni. Kobiety w wyższych grupach wieku m ają
trudności w ponownym znalezieniu pracy. W prywatyzowanych zakładach pracy
zmniejsza się liczbę pracowników. Zmianom ulega zakres zadań wielu stanowisk
pracy - ze stanowisk o charakterze wykonawczym przechodzi się do stanowisk
bardziej samodzielnych, wymagających podejmowania decyzji i większego nakładu
czasu. Rozbudowane uprawnienia pracujących matek pow odują że pracodawcy
preferują mężczyzn. Powodem, który utrudnia kobietom znalezienie pracy jest ich
brak doświadczeń na kierowniczych stanowiskach. Wielu pracodawców podkreśla
w stawianych kandydatom wymaganiach właśnie ten aspekt. Przeprowadzone ostat
nio badania pokazały, że kobiety legitymujące się doświadczeniem w pracy na kie
rowniczych stanowiskach relatywnie częściej podejmują decyzję o otwarciu własne
go biznesu, choć generalnie niewiele kobiet to robi (R. Siemieńska 1996, s. 13-14).
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Ponad połowa badanych przez nas matek (38 - to jest 61%) uważa, że sytuacja
kobiety jest obecnie trudniejsza niż przedtem. Te trudności wynikają przede wszyst
kim z faktu, że kobieta musi godzić dwa etaty - domowy i zawodowy. Trudności
wiążą się także z sam ą pracą zawodową - z jej otrzymaniem oraz utrzymaniem.
Kobiety stają też przed trudnymi decyzjami - dom czy praca zawodowa, jak pogo
dzić te dwie obciążające i wymagające zaangażowania role. Inne trudne decyzje
wiążą się z urodzeniem dziecka - kiedy urodzić oraz jak wrócić do pracy, aby jej nie
stracić. Jak to ujm ują nasze respondentki?
Sytuacja kobiet pracujących i wychow ujących dzieci je s t trudna i była trudna, bo trudno
je s t p o g o d zić te obowiązki. Ale teraz je s t gorzej p o d względem zatrudnienia, je s t pew na dys
krym inacja. P racodaw ca nie chce zatrudniać matek, a m atki boją się brać zwolnienia na
dziecko lub p rzerw a ć p ra c ę na okres urlopu wychow aw czego. P racodaw ca, m ając do wyboru
zatrudnienie kobiety czy m ężczyzny, zatrudni m ężczyznę.
K obieta m ająca m ałe dzieci nie znajdzie pracy, je ż e li p o w ie o nich pracodaw cy. Oni
uważają, że będzie chodzić na zwolnienia, chociaż m oże m ieć inne m ożliw ości na zorganizo
w anie takiej opieki, ale niestety to je s t nieważne, ważne je s t tylko to, że m a m ałe dziecko, i to
je s t niespraw iedliw e.
M a bardzo m alo czasu - m usi godzić obow iązki matki, żon y i pracow nika.
K obieta-m atka m a trudniejszą sytuację, bo m usi rezygnow ać z bycia z dzieckiem na rzecz
utrzym ania pracy.
Jest dyskrym inacja kobiet. Pracuje, pro w a d zi dom, a i tak j e s t uważana za m niej spraw 
ną i zdolną o d m ężczyzny.
Teraz je ż e li kobieta chce zrobić karierę to musi w ybierać - albo kariera, albo rodzina
Trudne j e s t to, że m ężczyźni są lepiej opłacani, a na kobietę p a trzy się ja k na p r a 
cownika dru giego rzędu, bo m ężczyzna nie chodzi na zwolnienia, g d y dziecko je s t chore, nie
bierze urlopów, a kobieta z racji tego że je s t kobietą - to wiadom o. W cześniej tak nie było.
..................................

Trudniejsza - kobieta pracu je zaw odow o, zajm uje się dziećm i i domem, m a być jeszc ze
pogodn a i atrakcyjna, że b y dorów n ać innym.

W wypowiedziach badanych kobiet podnoszone były różne wymiary dyskrymina
cji. Preferowanie mężczyzn przy obsadzaniu stanowisk, niższe płace kobiet niż męż
czyzn. Posiadanie rodziny bądź posiadanie zamiaru jej założenia jest wykorzystywane
przeciwko kobietom, gdy starają się o pracę, gdy dążą do awansu. Dyskryminacyjnie
działają też ustawowe przywileje kobiet z dziećmi. Pracodawcy nie chcą przyjmować
kobiet z dziećmi do pracy, gdyż koszt ich pracy jest wysoki, boją się uprawnień kobiet-matek do urlopów wychowawczych i zwolnień na opiekę nad dzieckiem:
To w iąże się z dyskrym in acją kobiet. G dy chodzi o pracę, to stanow isko częściej dostaje
m ężczyzna niż kobieta, bo kobieta m oże zajść w ciążę. C zęsto pra co d a w ca p y ta czy kobieta
planu je założyć rodzinę. K obiety zarabiają 70% w ynagrodzenia m ężczyzny na tym samym
stanow isku. Jesteśm y pokrzyw dzone.
M ężczyźn i są lep iej opłacani, K obiety nie m ogą realizow ać się zaw odow o, je ż e li ktoś im
nie p om oże w domu.
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Trudny je s t m om ent dla kobiety p o d jęc ia decyzji o urodzeniu dziecka. K iedyś się
nad tym nie zastan aw iała - urodzi się i w rócę do pracy, ja k będę chciała. Teraz sytuacja
je s t taka, że często nie m a gdzie wracać.
Jest o w iele trudniej, bo zm ieniły się czasy i niestety trzeba w łożyć w ięcej wysiłku i
w w ychow anie dzieci, i w p ra c ę zaw odow ą, i w dom. Trzeba przyn ieść w ięcej p ien iędzy
do tego domu i teraz m uszą p ra co w a ć oboje rodzice, aby na ja k im ś poziom ie utrzym ać
ten dom.

Kobiety na rynku pracy są mniej atrakcyjne jako pracownicy niż mężczyźni.
Wynika to z tego, że nie mogą być w pełni dyspozycyjne, czy w pełni zaangażowa
ne w pracę zawodową. Te ograniczenia częściowo wiążą się ze stale tradycyjnym
podejściem do ról rodzinnych, zgodnie z którym to na kobiecie spoczywa obowią
zek opieki nad dzieckiem i wykonywanie prac domowych (Ż. LeszkowiczBaczyńska 2002).
W przeprowadzonych przez nas badaniach kobiety m ówią o dyskryminacji na
rynku pracy. Dotyczy ona nie tylko kwestii przyjmowania do pracy, kiedy to ich
pozycja przetargowa jest słabsza niż mężczyzn. Pracodawcy preferują pracowników
młodych, ale mobilnych zawodowo. Dyskryminacja wynika także faktu, że kobiety
mają już lub mogą mieć dzieci. Ten argument oficjalnie nie pada, jednak w rozmo
wach kwalifikacyjnych w sektorze prywatnym częściej kobiety niż mężczyźni są
pytane o sprawy dotyczące ich życia osobistego i rodzinnego (pytano o wiek, sytua
cję rodzinną liczbę i wiek dzieci, plany matrymonialne, plany posiadania dzieci,
obciążenia z tytułu opieki nad dziećmi, możliwość wyjazdów służbowych). Sam
fakt obciążenia obowiązkami rodzinnymi rzadko stanowił oficjalny powód odmowy
zatrudnienia. Kobiety młode, obciążone obowiązkami rodzinnymi i rodzicielskimi,
szukające pracy widziały w nich rzeczywisty powód odmowy. Takie zdanie miało
93% kobiet wśród ogółu osób, które wskazały na obciążenia rodzinne jako powód
odmowy (B. Kołaczek 2001b, s. 123, 127-128). Dyskryminacja, o której mówią
badane, dotyczy także sfery wynagrodzeń. Jedną z przyczyn zróżnicowania wyna
grodzeń według płci jest miejsce pracy. Kobiety częściej pracują w niżej płatnych
sekcjach gospodarki i zawodach (B. Kołaczek 2001a, s. 14). Do najbardziej sfemini
zowanych sekcji gospodarki narodowej w roku 2003 należały: ochrona zdrowia
i opieka społeczna (412 kobiet na 100 mężczyzn), edukacja (337 kobiet na 100 m ęż
czyzn), pośrednictwo finansowe (243 kobiety na 100 mężczyzn). Najbardziej sfemi
nizowaną grupą zawodową jest grupa pracowników biurowych (235 kobiet na 100
mężczyzn - GUS 2004).
Kobiety zarabiają przeciętnie o 20% mniej niż mężczyźni. Są niżej wynagradza
ne tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Prawie trzy czwarte kobiet (74%)
i nieco ponad połowa mężczyzn (56%) otrzymuje wynagrodzenie, które nie przekra
cza przeciętnego w gospodarce (B. Kołaczek 2001c, s. 65). Według danych GUS
z 2001 roku kobiety z wyższym wykształceniem zarabiały przeciętnie 68% wynagro
dzenia mężczyzn z takim samym wykształceniem. Najmniejsza różnica dotyczyła
osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Wynagrodzenie kobiet dla tej
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grupy stanowiło około 83% wynagrodzenia mężczyzn. Komisja Europejska oceniła
w raporcie za rok 2000, że wśród krajów kandydujących Połska najsłabiej respektuje
wymagania dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn. W raporcie za rok
2001 Komisja Europejska odnotowała znaczącą zmianę. W tym bowiem roku
wprowadzono do kodeksu pracy szczegółowe zmiany odnośnie do zasad równego
traktowania płci (Gospodarka 2004, s. 65). Czy jednak życie to potwierdza?
Badane przez nas matki z pew ną goryczą m ówią o zmianach, gdy porównują
sytuację na rynku pracy swoich matek z własną. N a co zwracają uwagę? Mówią
przede wszystkim o ulgach dla pracujących matek, których było więcej, o innym
stosunku pracodawców w ogóle do kobiet oraz do kobiet obciążonych dziećmi.
W dokonywanych porównaniach powtarza się pogląd, że łatwiej było znaleźć pracę
i łatwiej j ą utrzymać. Czas pracy placówek opiekuńczych był dostosowany do pracy
rodziców, ale praca zawodowa miała swoje stałe godziny:
P rzedtem kobiety m ogły w zią ć urlop, była ja k a ś opiekuńcza ro la pań stw a, były p r z e d 
szkola i żło b k i - bezpłatn e niemal. O płaty na kom itet w szkole były sym boliczne. M atki m iały
m ożliw ość p r a c y w norm alnych godzinach. Żłobki, p rzed szk o la też m iały g o d zin y p ra c y takie,
że m ożna było zo sta w ić w nich dziecko, tak j a k się p otrzebow ało.
Bo b a rd zie j dbano o to, a b y m atka m ogła p ra c o w a ć - p rzysłu g iw a ło j e j m iejsce w p r z e d 
szkolu dla dziecka, teraz tego nie ma. O becnie p ra c o d a w c y m ogą robić co tylko c h c ą w yko
rzystu ją pracow ników .

Badane przez nas matki dotykają bardzo istotnego punktu - zagrożenia macie
rzyństwa. Zmiany wymagań rynku pracy pow odują że podjęcie decyzji o urodzeniu
dziecka przestaje być prostą konsekwencją zdarzeń. Kobiety łączą te decyzje z oba
wami co do dalszych rozwiązań. W idzą związek między m ożliwością utraty pracy
a wykorzystywaniem ustawowych przywilejów. Jednym z nich jest urlop wycho
wawczy, innym przysługujące ustawowo zwolnienia na dzieci:
O becnie każda ciąża, każde dziecko łą czy się z ryzykiem u traty p ra cy, nie m a gw arancji,
że p o p o w ro c ie z urlopu będzie m iała p ra cę.
N ie było takich problem ów , że m ogła stracić pracę. C hciała to w racała do pracy, nie
chciała, to nie wracała. Ja czuję się zagrożona. M oje koleżanki p o urlopie wychow aw czym
d o sta ją w ym ówienie.
M ojej m am ie było na p ew n o łatwiej. To nie ulega w ątpliw ości. C h ociażby okres choroby
dziecka, zw oln ien ia lekarskie na chore dziecko — niby praw n ie się dopuszcza, je d n a k p ra c o 
daw ca nie dopu szcza tych 6 0 dni. N ie dopuszcza n aw et m yśli, że b y p racow n ika nie było
w p ra cy. K ied y ś nie było z tym problem u.
M am a p racow ała i nie m iała problem u z j e j utrzymaniem. Ja p o urlopie wychowawczym z o 
stałam zwolniona i długo szukałam nowej pracy. M usiałam p rzyją ć to, co się trafiło.
O becnie nikt nie chce p rzy ją ć do p ra c y m atki z dw ójką m ałych dzieci, bo dzieci m ogą
chorow ać, będzie brała zw olnienia. R ezygnacja z je d n e j p ra c y to duży kłopot, bo nie w iadom o
czy dostan ie się inną. M oja m am a nie m iała pro b lem ó w z pracą, m ając dzieci. M ogła w ych o
dzić z p r a c y w g odzin ach pracy. N ie m iała też problem u z pow rotem d o niej p o urlopie.
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Badane przez nas kobiety mające dzieci dostrzegają zmiany w wymaganiach
pracodawców, które czynią ich sytuację trudną czy wręcz je dyskrym inują Proble
mem są powroty do pracy po urlopach (bo nie wiadomo czy będzie do czego wra
cać), problemem jest otrzymanie pracy, jeżeli ma się małe dzieci. Wydaje się, że
sytuacja, gdy miejsce pracy czekało, a kobieta-matka mogła spokojnie decydować
o powrocie do pracy w dogodnym dla siebie okresie należy już do przeszłości zakończyła się na pokoleniu matek naszych respondentek.
Zdaniem prawie trzech czwartych (74%) badanych przez nas kobiet-matek go
dzenie roli zawodowej i rodzinnej nie jest łatwe. Tylko trzy badane (na 62) uw ażają
że zależy to od organizacji życia rodzinnego, więc od tego, na ile obowiązują sto
sunki partnerskie między małżonkami bądź istnieje możliwość korzystania z pomo
cy zaplecza rodzinnego w postaci na przykład babci. Pomysły dotyczące ułatwienia
realizacji ról odnoszą się przede wszystkim do zmian wymiaru pracy kobiet. Nieco
ponad połowa badanych (52%) widzi szansę w takich rozwiązaniach, które uela
stycznią godziny pracy. Podawane propozycje to - skrócony czas pracy dla kobiet,
praca w trochę nietypowym wymiarze, to znaczy na trzy czwarte etatu, na pół etatu,
na cztery piąte; nienormowany czas pracy, płynność godzin pracy, praca w domu.
Te propozycje proponują odejście od systemu pracy w pełnym wymiarze, poszerze
nie zakresu możliwości wyborów miejsc pracy, dzięki czemu kobieta może wybrać
wariant optymalny do swojej sytuacji rodzinnej. Prawie jedna trzecia badanych
przez nas kobiet (30%) nie ma zdania na ten temat.
Praca w niepełnym wymiarze godzin znacznie rzadziej jest udziałem polskich
pracujących kobiet i mężczyzn niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to
różnica o 6,9 punktów procentowych. W Polsce tylko 11,1% osób było zatrud
nionym w niepełnym wymiarze czasu wśród ogółu zatrudnionych. Częściej były
to kobiety - 55,1%. Z porównań m iędzynarodowych wynika, że udział polskich
kobiet jest niższy o 9,7 punktu procentowego niż w Grecji, w kraju, w którym
zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze jest najniższe. Z porównań m iędzyna
rodowych wynika także, że w Polsce przyczyny zatrudnienia w niepełnym wy
miarze stosunkowo rzadko są związane z sytuacją rodzinną - tylko 12,7%. N ato
miast w Austrii, Belgii, Hiszpanii jest to powodem dla ponad 60% osób. W kra
jach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Belgii i Portugalii) podjęcie pracy w niepeł
nym wymiarze wynika z tego, że te osoby nie chcą pracować w pełnym wymiarze
godzin (najczęściej byli to Niemcy, Holendrzy, Brytyjczycy, Francuzi, Irland
czycy). W Polsce aż 43% zatrudnień w niepełnym wymiarze jest zw iązana z tak
zwanymi „innymi przyczynam i” . Do tej grupy przyczyn zaliczone zostały niskie
renty i emerytury, równoczesna praca na kilku etatach, pełnienie funkcji poli
tycznych lub praca w organizacjach społecznych. Ta grupa przyczyn najrzadziej
występowała w Belgii i Portugalii (A. Gładzicka-Janowska 2003, s. 34-35). Przy
czyny zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu w ynikają także z problemów
zakładu pracy.
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Czy coś się zmieniło w latach ostatnich? Sektor prywatny częściej niż państwo
wy oferuje pracę w niepełnym wymiarze czasu. W sektorze prywatnym 20% kobiet
i około 10% mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w sektorze publicz
nym to jest mniej niż 5% dla każdej płci (R. Siemieńska 1996, s. 42). Dynamiczny
wzrost zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze w krajach Unii Europejskiej wią
że się rozwojem sektora usług, elastycznością godzin pracy proponowaną przez
pracodawców, niższymi stawkami godzinowymi dla pracowników fizycznych
(A. Gładzicka-Janowska 2003, s. 35-36). W Polsce występuje mały popyt na pracę
w niepełnym wymiarze czasu. Podejmowana jest też z innych przyczyn, głównie
takich, jak: nauka, podnoszenie kwalifikacji, niskie renty i emerytury. Niski poziom
zamożności Polaków także powoduje, że stosunkowo niechętnie podchodzi się do
pracy w niepełnym wymiarze czasu. Daje bowiem ona tylko część wynagrodzenia
wynikającego z pełnego wymiaru czasu pracy oraz obniża poziom przyszłej emery
tury. W Polsce wzrasta zainteresowanie taką form ą pracy, chociaż w porównaniu
z krajami Europy zachodniej jest ono nieznaczne. W Polsce 13% kobiet pracuje
w niepełnym wymiarze godzin, w Rumunii 18%, na Węgrzech 9%, w Słowacji 4%,
a w Bułgarii 1%. Właściciele firm uw ażają że koszt pracy jest zbyt wysoki, a sys
tem podatkowy wręcz nie zachęca do rozwoju pracy w niepełnym wymiarze (B. Ko
łaczek 200la, s. 13-14).

ZAKOŃCZENIE
Dokumenty Komisji Europejskiej są przepełnione tematyką problemów ludno
ściowych, takich jak niski przyrost naturalny kształtujący się poniżej zastępowalno
ści pokoleń i starzenie się społeczeństwa. Jednym z istotnych priorytetów Komisji
Europejskiej jest zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, postrzegane między
innymi jako forma rozwiązania problemów demograficznych i ekonomicznych.
„Zarządzanie zasobami pracy będzie w coraz większym stopniu uzależnione od
wzrostu aktywności i wskaźników zatrudnienia kobiet” (EC 2003, s. 11-13). Ratyfi
kowana przez Polskę Konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
(CEDAW) mówi, że kobiety i mężczyźni m ają równe prawa ekonomiczne, społecz
ne, kulturalne, cywilne oraz polityczne. W Konwencji podkreśla się także, że zmiana
w tradycyjnej roli mężczyzny, jak również kobiety w społeczeństwie i w rodzinie
jest potrzebna do osiągnięcia pełnej równości między mężczyzną i kobietą (UNICEF
1999, S.18). Czy zasada równości szans jest realizowana w praktyce?
Udział kobiet na rynku pracy jest ważny z wielu powodów. Aktywność zawo
dowa daje kobiecie niezależność ekonom iczną paszport bezpieczeństwa społeczne
go, emeryturę i zasiłki zdrowotne, umożliwia rozwój osobisty i społeczny. W kon
tekście rodziny - płatne zatrudnienie kobiety wpływa na role i pozycje kobiet
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w rodzinie, nie tylko czyni ją współtwórczynią budżetu, ale kreuje model dla człon
ków rodziny, zwłaszcza dla dzieci (UNICEF 1999, s. 23). Stale jednak oczekuje się
od kobiet, że będą wykonywały pracę płatną poza domem i niepłatną w domu. Cię
żar obowiązków na rzecz domu i dzieci utrudnia im osiąganie karier zawodowych,
zwłaszcza w sytuacji, gdy zm niejszone jest wsparcie państwa na rzecz rodzin.
Jest też inny kontekst udziału kobiet w rynku pracy. Kobiety coraz częściej stają
przed decyzją czy urodzić dziecko, czy walczyć o karierę zawodową. Obserwuje
się opóźnianie decyzji prokreacyjnych i wyraźny spadek urodzeń w skali kraju.
Nowa ekonom ia rynku pracy powoduje, że koszt pracy kobiet jest wyższy niż
mężczyzn. Czy rzeczywiście?
B. Balcerzak-Paradowska (2004, s. 34) dyskutuje z tym stwierdzeniem . Pod
nosi kwestię absencji, która w przypadku kobiet częściej jest spowodowana
zwolnieniami na opiekę nad chorym dzieckiem. Koszt jednak zasiłków opiekuń
czych jest refundowany ze środków ubezpieczeniowych. A zatem, mimo że ko
biety częściej są nieobecne w pracy, to jednak koszt nieobecności mężczyzn jest
wyższy, bo obciąża ona pracodawcę (za okres pierwszych 35 dni niezdolności do
pracy)5. Z kolei jednak inne uprawnienia, które wynikają z kodeksu pracy, służą
ce ochronie kobiet w związku z ich funkcją m acierzyńską (np. zw olnienia
w okresie ciąży) pociągają dodatkowe koszty i kom plikują organizację czasu pracy.
Pracodawcy zw racają uwagę na m niejszą dyspozycyjność kobiet ze względu na
ich obciążenia obowiązkami domowymi. Patrzą na kobietę jako potencjalnego
pracownika przez pryzmat zadań związanych z opieką nad dziećmi i prow adze
niem gospodarstwa domowego. A zatem z punktu widzenia tradycyjnie przypisa
nych im ról. Uprawnienia, które miały chronić kobiety i m acierzyństwo, obracają
się przeciwko nim. W prawdzie wprowadzono przepisy um ożliwiające m ężczyz
nom/ojcom korzystanie na równi z kobietam i/matkam i z pewnych rozwiązań na
rzecz opieki nad dzieckiem, jednak w praktyce zdarza się to bardzo rzadko. Pra
codawca woli zatrudnić mężczyznę, gdyż uważa, że „uniknie respektowania
uprawnień socjalnych związanych z sytuacją rodzinną pracownika” (B. Balce
rzak-Paradowska 2004, s. 27).
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W O M EN IN THE LABOUR M A RK ET - G ENDER BARRIERS

Summary
Economic and social policies in the countries o f Central and Eastern Europe were different from those in
W estern Europe. The transform ation period brought essential changes in labour market to the countries o f the
form er socialist bloc. New econom ic dem ands have introduced workplace closures and unem ploym ent. In
particular, in Poland, it is clear that women have suffered the most from the loss of em ploym ent. Does this
mean that there is a return, or desire to return, to the traditional male breadw inner model o f the fam ily? Do
high rates o f unem ploym ent have an influence on attitudes towards w om en’s em ploym ent? Paid em ploym ent
is important for women for various reasons. It is a source o f their econom ic independence, opportunity for
social and personal developm ent and in a household context it influences their power, position and role. Is paid
em ploym ent for women only a result o f econom ic pressures? W hat kind o f motives - m aterial or nonm aterial are involved in w om en’s decisions and desires about em ploym ent, especially women w ith young children? To
what extent do they have choice? To what extent and in w hat ways is their choice constrained by structural
factors in the labour market and society?
During the com m unist era women had a guaranteed right to em ploym ent and they generally worked full time.
At present, women have many more problem s with getting and keeping jo b s than men. W om en are less attrac
tive as workers. W hat forms of discrim ination do mothers o f young children experience in Poland’s labour
market?

