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Czy kobiety powinny pracować zawodowo? 
 

Pytanie to postawiono w badaniach opinii publicznej prowadzonych przez instytut 
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku prowadzonych w ramach ogólnopolskiego 
projektu: System Aktywizacji Zawodowej Kobiet – „Kobieta Pracująca…”. 
  
Co 20 badany (5.3%) wciąŜ twierdzi, Ŝe kobiety w ogóle nie powinny pracować. 43% 
badanych uwaŜa, Ŝe kobiety, które mają dzieci powinny pracować zawodowo, ale 
praca powinna mieć charakter dodatkowy. 31% stwierdziło, Ŝe wszystkie kobiety 
powinny pracować.  
Tak konserwatywne poglądy funkcjonujące w dość duŜym gronie naszego 
społeczeństwa sprawiają, Ŝe kobietom jest trudno znaleźć akceptację, dla swoich 
aspiracji zawodowych i chęci rozwijania kariery zawodowej. Kobiety wciąŜ mają 
kulturowo nałoŜony obowiązek opiekowania się rodziną, przez co spotykają na 
bariery przy podejmowaniu zatrudnienia i to zarówno ze strony pracodawców, jak  
i własnego otoczenia. Nierzadko same mogą mieć poczucie winy wybierając pracę 
zamiast pozostać w domu. Potwierdzają to inne wyniki naszych badań. Zapytano 
przedsiębiorców, które z uprawnień, jakie przysługują kobietom, w największym 
stopniu zmniejszają ich szanse na rynku pracy. 40,4 % badanych wskazało 
konieczność przedłuŜania umowy o pracę z kobietą w ciąŜy, 35,3% wskazało na 
przysługujące prawo do korzystania z urlopu wychowawczego, a 32,1 % wskazuje na 
uprawnienie do korzystania z urlopu macierzyńskiego. 
Kobietom zaleŜy na pracy i są gotowe do wielu poświęceń, by móc ją utrzymać.  
Z badań przeprowadzonych wśród kobiet wynika, Ŝe prawie połowa z nich nigdy nie 
korzystała z urlopu macierzyńskiego. Wyniki są niemal identyczne wśród kobiet 
zamieszkujących zarówno tereny wiejskie jak i miejskie (badane były kobiety  
w wieku od 18 do 64 roku Ŝycia, więc mogą wśród nich być i takie, które jeszcze nie 
są matkami. Poza tym kobiety zamieszkujące tereny wiejskie często nie są 
uprawnione do korzystania z urlopu macierzyńskiego, co często podkreślały). 
Ponadto, według badań przeprowadzonych przez ASM Centrum Badań i Analiz 
Rynku, co 15 kobieta w Polsce jest gotowa w ogóle zrezygnować z macierzyństwa dla 
moŜliwości wykonywania pracy zawodowej! Prawie 20% badanych kobiet jest 
gotowych przesunąć w czasie decyzję o urodzeniu dziecka. Tyle samo chce 
ograniczyć liczbę dzieci lub zrezygnować z urodzenia kolejnych. 
54% kobiet uwaŜa, Ŝe macierzyństwo nie ma wpływu na decyzje dotyczące pracy.  
Te wyniki wskazują jak waŜną rolę dla kobiet odgrywa moŜliwość bycia aktywną 
zawodowo. Jest to istotna informacja dla pracodawców, wciąŜ przekonanych, Ŝe 
macierzyństwo jest dla kobiet najwaŜniejsze. Z tego powodu, szczególnie młode 
kobiety mają trudności ze znalezieniem pracy. 
Same kobiety podkreślają, Ŝe duŜym ułatwieniem, jeśli nie przełomem dla ich 
rozwoju zawodowego byłoby równomierne zaangaŜowanie w opiekę nad domem ich 
partnerów, lub tworzenie „przyzakładowych przedszkoli”. Takie rozwiązania, powinny 
być czymś oczywistym i naturalnym i z pewnością w znacznym stopniu odciąŜyłyby 
zaangaŜowane zawodowo matki.  

Więcej informacji www.asm-poland.com.pl/kobietapracujaca 
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Badaniom ASM współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego podlegało 1850 kobiet, 1619 pracodawców, oraz 1200 osób 
reprezentujących opinię publiczną.  
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