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„ KOBIETA ZARADNA, KOBIETA AKTYWNA – NORMALNA 

KOBIETA” 
 

TTAAKKIIEE  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA,,  WWEEDDŁŁUUGG  BBAADDAAŃŃ  PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZOONNYYCCHH  WWŚŚRRÓÓDD    OOPPIINNIIII  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  
PPRRZZEEZZ  FFIIRRMMĘĘ  AASSMM  CCEENNTTRRUUMM  BBAADDAAŃŃ  II  AANNAALLIIZZ  RRYYNNKKUU  ,,  NNAAJJLLEEPPIIEEJJ  PPAASSUUJJĄĄ  DDOO  PPRRAACCUUJJĄĄCCEEJJ  
ZZAAWWOODDOOWWOO  KKOOBBIIEETTYY. 
 
Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają kobiety jako pracowników. Ponad połowa z badanych 
przez ASM pracodawców pracę kobiet ocenia wysoko, a 22% bardzo wysoko. Czemu zatem 
kobiety wciąŜ mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia? 

Projekt SYSTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET – „KOBIETA PRACUJĄCA…” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. 
Badania prowadzone w ramach projektu pozwoliły m.in. określić jakie kwalifikacje zawodowe 
posiadają badane kobiety, jak waŜne są te kwalifikacje dla pracodawców i czy kobiety są 
świadome stawianych przez pracodawców wymagań. 

Ponad 52% kobiet potrafi obsługiwać telefon komórkowy, ale juŜ tylko 37,7% komputer. 
Zaledwie 27,2% respondentek potrafi korzystać z Internetu i poczty elektronicznej. Ponad 
26% kobiet potrafi obsługiwać urządzenia biurowe oraz posługiwać się jednym obcym 
językiem. 23,2% respondentek posiada prawo jazdy kategorii B, 16,4% to absolwentki 
prestiŜowych szkół lub osoby posiadające bardzo dobre świadectwo ukończenia uczelni,  
a 13,3% posiada dodatkowe, potwierdzone dokumentami kwalifikacje. Jedynie 6,6% kobiet 
zna co najmniej 2 języki obce. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze umiejętności zapytano samych przedsiębiorców o stopień ich 
występowania wśród pracowników. Z uzyskanych odpowiedzi wyraźnie wynika, Ŝe 
kwalifikacje te występują jednakowo często, bez względu na płeć. Jednak na podstawie 
części uzyskanych odpowiedzi moŜna dostrzec pewne róŜnice między kwalifikacjami 
posiadanymi przez kobiety i przez męŜczyzn.  

16,6% przedsiębiorców wskazuje, Ŝe kobiety częściej mogą pochwalić się bardzo dobrym 
świadectwem/dyplomem prestiŜowej szkoły w stosunku do 3,7% męŜczyzn posiadających 
takie kwalifikacje (75,8% badanych stwierdziło, Ŝe płeć nie ma znaczenia). 5,1% 
pracodawców wskazało, Ŝe umiejętność obsługi telefonu komórkowego częściej występuje  
u męŜczyzn, a 2,3% wskazało, Ŝe u kobiet. RównieŜ umiejętność obsługi komputera, według 
badanych, częściej występuje u męŜczyzn (9% wskazań) niŜ u kobiet (4,1%) – podobne 
wskazania dotyczą umiejętności korzystania z Internetu i elektronicznej poczty. DuŜe róŜnice 
zaobserwowano w kwestii znajomości jednego i co najmniej dwóch  języków obcych. Ponad 
13% przedsiębiorców stwierdziło, Ŝe kompetencje te częściej występują u kobiet, zaledwie 
2% wskazało na męŜczyzn. Jeszcze większe róŜnice występują dla takich kompetencji jak 
umiejętność obsługi urządzeń biurowych: 20% respondentów odpowiedziało, Ŝe częściej 
kobiety posiadają taką umiejętność (2,5%, Ŝe męŜczyźni), oraz dla posiadania prawa jazdy 
kategorii B: 20% przedsiębiorców wskazało, Ŝe to męŜczyźni częściej posiadają takie prawo 
jazdy (1,1%, Ŝe kobiety). Kobiety częściej posiadają równieŜ dodatkowe, potwierdzone 
dokumentami kwalifikacje – 13,4% wskazań (3,6% wskazań na męŜczyzn).  

Badania potwierdzają równieŜ to, Ŝe kobiety trafnie oceniają waŜność wymienionych 
kwalifikacji w porównaniu z tym jak oceniają je sami pracodawcy. Oznacza to, Ŝe są 
świadome wymagań rynku i tego jakie kompetencje naleŜy posiadać, aby mieć szanse na 
zdobycie pracy.  

Badania te pozwalają stwierdzić, Ŝe kobiety nie są gorzej przygotowane do wykonywania 
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określonych zawodów niŜ męŜczyźni. Mają duŜą świadomość oczekiwań, starają się przy tym 
wykorzystać wszelkie moŜliwość zdobycia jak najwyŜszych kwalifikacji kończąc wyŜsze 
uczelnie, czy teŜ korzystając z dodatkowych metod doszkalania.  

Pomimo to, ponad 50% ogółu bezrobotnych w Polsce to kobiety. Być moŜe powodem takiej 
sytuacji jest wciąŜ silnie funkcjonujący w naszym społeczeństwie stereotypowy podział 
obowiązków w rodzinie. Nadal dość liczna jest grupa osób, które uwaŜają, Ŝe kobiety w ogóle 
nie powinny pracować – 6,6% badanych. Tak mocno zakorzenione stereotypy przejawiają się 
równieŜ tym, Ŝe  istnieje wyraźny podział na zawody kobiece i męskie. Mało kto jest  
w stanie wyobrazić sobie kobietę pracującą na budowie, zabawny równieŜ wydaję się 
męŜczyzna pracujący jako wychowawca w przedszkolu. Taki podział powoduje, Ŝe zarówno 
kobiety, jak i męŜczyźni mają ograniczony dostęp do niektórych zawodów, a więc i mniejsze 
moŜliwości zdobycia zatrudnienia. Choć zdecydowanie mniej jest takich zawodów, których 
„nie powinni” wykonywać męŜczyźni, w stosunku do zawodów, do których ograniczony 
dostęp mają kobiety: 82,3% respondentów uznaje, Ŝe nie ma takich zawodów, w których 
męŜczyźni nie powinni pracować i 45% badanych uznaje, Ŝe są zawody niedostępne dla 
kobiet. Sami pracodawcy łamią prawo adresując niektóre ogłoszenia wyłącznie do męŜczyzn, 
lub wyłącznie do kobiet. Co trzeci pracodawca przyznaje, Ŝe niezaleŜnie od posiadanych 
kwalifikacji ma w swoim przedsiębiorstwie stanowisko, na które nie zatrudniłby kobiety.  
A przecieŜ powstają nowe technologie, wykorzystywane równieŜ w budownictwie, które nie 
wymagają juŜ fizycznej siły, a umiejętności obsługi komputera i precyzji, a tych kobietom nie 
brakuje.  

Innym problemem jest samo nastawienie kobiet, zwłaszcza tych, które długo pozostają bez 
zatrudnienia. Z badań opinii publicznej wynika, Ŝe kobietom łatwiej jest pogodzić się z utratą 
pracy – 31,1% badanych osób twierdzi, Ŝe to kobietom łatwiej jest pogodzić się  
z bezrobociem, a zaledwie 11,5%, Ŝe męŜczyznom (55,5% odpowiedziało, Ŝe kobiety  
i męŜczyźni w takim samym stopniu są dotknięci utratą pracy). Kobieta zawsze ma co robić – 
jeśli nie pracuje to zajmuje się domem. MęŜczyzna – w opinii społeczeństwa, po utracie 
pracy nie ma innych zajęć, które tą stratę by mu rekompensowały i pozwoliły utrzymać 
samoświadomość, Ŝe ma zajęcie. Takie jest zdanie opinii publicznej. Ale spotkania  
z bezrobotnymi kobietami, które organizowane były w ramach projektu pokazują jak 
naprawdę bezrobocie wpływa na kobiety. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia 
powoduje, Ŝe kobiety przestają wierzyć we własne moŜliwości, coraz gorzej oceniają swoje 
szanse na zatrudnienie, aŜ dochodzą do momentu, kiedy przestają podejmować jakiekolwiek 
działania w celu nawiązania kontaktu z pracodawcą. Dochodzą do tego wciąŜ napływające 
dane na temat sytuacji na rynku pracy, o wzrastającym bezrobociu, o braku miejsc pracy. 
Bezrobotne kobiety czują się bezradne, nie widzą moŜliwości rozwiązania swojej sytuacji i są 
w stanie przekonać kaŜdego, Ŝe nigdy się ona nie zmieni. Kiedy rozmawialiśmy  
z bezrobotnymi kobietami, próbowaliśmy przekonać je do podjęcia jakichkolwiek działań na 
rzecz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych – na sam początek proponowaliśmy 
wolontariat. Fakt, za taką prace nie dostaje się wynagrodzenia, ale wiele się moŜna nauczyć, 
nawiązać nowe kontakty i udowodnić samej sobie, Ŝe jest się potrzebną. Jednak obecne na 
seminariach Panie przekonywały nas, Ŝe nic im taka aktywność nie pomoŜe, Ŝe ich i tak nikt 
nie będzie chciał zatrudnić. NajwaŜniejszym argumentem był jednak ten, Ŝe one potrzebują 
płatnego zajęcia. Naszym zdaniem warto, by się zastanowiły co jest bardziej opłacalne – 
spędzać czas w domu, nie kontaktując się z nikim, nie ucząc niczego, tracąc w ten sposób 
„wartość” jako pracownik i nie mając dochodów, czy jednak podjąć pracę wolontaryjną, 
zdobywać nowe kwalifikacje, doświadczenie, kontakty, co być moŜe zaowocuje 
zatrudnieniem? Nawet jeśli za taką pracę nie ma materialnych zysków, to jednak pozostałe 
korzyści mogą okazać się o wiele bardziej wartościowe. Na seminariach obecne były równieŜ 
panie, które działały charytatywnie dla organizacji kobiecych i dzięki temu, Ŝe robiły coś dla 
innych, czuły się potrzebne i spełnione zawodowo. Część z nich miała wiele przykrych 
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doświadczeń, niektóre straciły wszystko w pewnym etapie swego Ŝycia. Wybrały jednak 
aktywność. Postanowiły wziąć sprawy we własne ręce – często ich tragedia spowodowana 
była tym, Ŝe ich partnerzy nie liczyli się z ich zdaniem, sami chcieli dbać o budŜet rodzinny. 
Te panie zaczynały od wolontariatu, potem jednak rozpoczynały pracę w innych miejscach, 
zakładały własne firmy.  
Zapewne wiele jest osób, które stwierdzą, Ŝe nakłanianie kobiet do uwierzenia we własne 
moŜliwości, do „nie poddawania się”, mówienie im, Ŝe jeśli będą wytrwałe to na pewno się 
uda – to tylko banały, które w rzeczywistości nie pomagają. Są jednak osoby, które uwierzyły 
w te „frazesy” i odniosły oczekiwany sukces. Bowiem narzekanie i czekanie aŜ praca „sama 
przyjdzie” z całą pewnością nie pozwolą na zdobycie zatrudnienia. 
 
Celem, a takŜe i przesłaniem projektu „Kobieta Pracująca…” jest przekonanie zarówno 
pracodawców, kobiet, jak i społeczeństwa, do tego, by zacząć postrzegać kobiety jako 
pełnowartościowych uczestników rynku pracy, aby pracodawca zatrudniając kobietę nie 
zastanawiał się kiedy lub czy kobieta będzie miała dziecko i jak często z tego powodu będzie 
nieobecna w pracy. Chcemy równieŜ przekonać same kobiety do tego, Ŝe warto walczyć  
o swoje miejsce na rynku pracy i podejmować kaŜdy wysiłek, by to zatrudnienie zdobyć. 
Staramy się równieŜ przekonać społeczeństwo, które wciąŜ nie pozwala kobietom na 
aktywność zawodową (5% badanych uwaŜa, Ŝe kobiety w ogóle nie powinny pracować!!!) , 
Ŝe pracująca kobieta nie powinna być postrzegana jako ta, która zaniedbuje dom i dzieci.  
 
Kobieta Pracująca = Kobieta Zaradna = Kobieta Aktywna = Kobieta Normalna  
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