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SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! 

PROJEKT „KOBIETA PRACUJĄCA” 

 

Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają  wszelkich starań, by 

dowieść, że są tak samo kompetentnymi pracownikami jak mężczyźni. Dokształcają  

się,  godzą  na  gorsze warunki pracy, by  tylko  zdobyć  doświadczenie. 

Z badań, przeprowadzonych przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, 

współfinansowanych  ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Zasobów Ludzkich wynika, że mimo to czują się dyskryminowane i twierdzą, 

że rynek pracy ich nie docenia. 

 

40%  bezrobotnych kobiet w Polsce uważa, że nie ma szans na zdobycie pracy. 44% 

ocenia sytuację na rynku za złą, a 36% jako bardzo złą. 

 

Należy zatem zastanowić się, co wpływa na tak negatywne oceny? Czy 

kobiety w Polsce są dyskryminowane zawodowo? A może to tylko mity,  

w które wierzą dostrzegające wszędzie dyskryminację kobiet feministki? 

  

MATKĄ POLKĄ CZY KOBIETĄ PRACUJĄCĄ BYĆ? 

 

Jednym z głównych problemów, podawanych jako powód niezatrudniania kobiet jest 

macierzyństwo. Kobiety dostrzegają fakt, że posiadanie dzieci w znacznym stopniu 

obniża ich szanse na zdobycie pracy. Im więcej posiadają dzieci tym częściej pozostają 

bez pracy i tym gorzej oceniają rynek. Kobiety wychowujące dzieci uważają, że na 

równi ze wspieraniem przedsiębiorczości potrzebne jest ułatwienie dostępu do 

edukacji, żłobków i przedszkoli dla ich dzieci. Dostrzegają potrzebę dodatkowego 
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wsparcia ze strony przedsiębiorców, by ułatwić im łączenie pracy zawodowej z opieką 

nad rodziną. Tymczasem tylko 5% przedsiębiorców deklaruje, że w ich firmach 

funkcjonują dodatkowe formy wspierania kobiet – matek, ponad te wymagane 

prawnie. Dodatkowo, badanie kobiet ukazuje, że są one bardziej obciążone 

obowiązkami domowymi w porównaniu z mężczyznami. Sama opinia publiczna nie 

pomaga kobietom walczyć o równe prawa na rynku pracy. Ponad 15% respondentów 

uważa, że kobiety, które mają dzieci w ogóle nie powinny pracować. 43% badanych 

uważa, że kobiety – matki mogą pracować, jednak aktywność zawodowa powinna być 

 traktowana dorywczo, i nie powinna przeważać nad pracą na rzecz domu i rodziny 

Postanowiono zapytać kobiety uważające, że są gorzej traktowane niż mężczyźni 

o przyczyny takiego osądu. Część odpowiedzi, między innymi, dotyczyła tego, że prócz 

nadmiernego obciążenia obowiązkami domowymi, pracodawcy są niechętni ciążom, 

urlopom macierzyńskim. Uważają, że mężczyźni są bardziej dyspozycyjni i dzięki temu 

- chętniej  zatrudniani. Również, jako bardziej dyspozycyjne są uznawane kobiety 

bezdzietne. Są one w większym zakresie elastyczne i gotowe przyjąć mniej dogodne 

warunki pracy niż kobiety wychowujące dzieci. Te ostatnie nie są skłonne dojeżdżać 

długo do pracy, wyjeżdżać w celach służbowych, czy też zmieniać miejsce 

zamieszkania. Choć warto podkreślić, że pracodawcy mobilność oceniają jako mniej 

ważną cechę przy zatrudnianiu.  

Wymagania rynku spowodowały, że – jak wykazują przeprowadzone badania – ponad 

połowa kobiet jest gotowa odłożyć swoje plany rodzinne na rzecz rozwoju 

zawodowego, a 7% kobiet jest skłonna w ogóle zrezygnować z takich zamierzeń. 

Pracodawcy jednak zdają się tego nie dostrzegać. Większość z nich uznaje, że 

odłożenie planów macierzyńskich przez kobiety jest niemożliwe. 
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„SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE”!  

TYLKO JAK SZUKAĆ, BY ZNALEŹĆ? 

 

Kolejną część badań poświęcono sposobom poszukiwania pracy. Sprawdzono w jaki 

sposób kobiety pracujące znalazły zatrudnienie, w jaki sposób przedsiębiorcy  znajdują 

pracowników i jakiego rodzaju aktywność wykazują  kobiety   poszukujące  pracy.  

Z badań wynika, że kobiety poszukujące pracy niechętnie korzystają z możliwości 

osobistego kontaktu z pracodawcą. Znaczniej bardziej wolą wykorzystywać 

znajomości, zwłaszcza rodzinne. 5,9% pracodawców twierdzi, że pracownicy sami się 

do nich zgłaszają, twierdzą również, że niechętnie zatrudniają osoby im polecone.  

 

 

 

Z badań przeprowadzonych wśród 

pracujących kobiet wynika,  

że większość z nich znalazła pracę 

dzięki znajomościom i dzięki 

osobistym kontaktom z pracodawcą. 

Najmniej efektywne, jak się okazuje, 

jest wysyłanie CV. Takie wyniki są 

niezgodne z przytoczonymi 

deklaracjami przedsiębiorców. 
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DYSKRYMINACJA-  JEST CZY JEJ NIE MA? 

CZY PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNICY ZNAJĄ PRAWO ZAKAZUJĄCE 

DYSKRYMINACJI? 

 

 Badania wykazały, że 40% polskich pracodawców nie zna zapisu prawnego 

dotyczącego zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Jedynie 24% przedsiębiorców 

zna i potrafi wskazać takie przepisy. Badania opinii pracowników potwierdzają brak 

znajomości prawa dotyczącego zakazu dyskryminacji wśród przedsiębiorców. Nie lepiej 

wypadły badania wśród kobiet, zapytanych czy znane są im takie przepisy. 

 

52.2% kobiet nie zna przepisów prawa zakazujących dyskryminacji ze 

względu na płeć. Jedynie 6.7% zna takie prawa i potrafi je wymienić. 

 

Z badań wynika, że większość kobiet nie doświadczyła i nie była świadkiem 

dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy. Z drugiej jednak strony wiele 

zachowań będących przejawami dyskryminacji jest uważanych za zgodne z polskim 

prawem. Najczęściej przejawy dyskryminacji dostrzegają kobiety z dużych miast, 

pracujące w prywatnym sektorze i posiadające wyższe wykształcenie. 

Tak więc zjawisko dyskryminacji można uznać za rzadko występujące. Warto się 

jednak zastanowić czy dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorcy są tolerancyjni, czy 

dlatego, że brak znajomości prawa i przejawów dyskryminacji zafałszowuje ten obraz.  

 

Badania przeprowadzone przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.  

w znacznie szerszy sposób ukazują sytuację kobiet na rynku pracy. Są one  

realizowane są w ramach projektu „System Aktywizacji Zawodowej Kobiet - Kobieta 

Pracująca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.  
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Poprzez szereg seminariów, konferencję i  elektroniczny system informacji partnerstwo 

chce wpłynąć na istniejący stereotyp kobiet na rynku pracy, wyrównać ich szanse  

i przyczynić się do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet. 

Wszystkich chętnych do bliższego zapoznania się z wynikami badań oraz z projektem 

„System aktywności Zawodowej Kobiet - Kobieta Pracująca” zachęcamy do 

odwiedzania strony www.kobietapracująca.org 

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają jego koordynatorzy:  

Dominika Stelmachowicz-Pawyza 

d.pawyza@asm-poland.com.pl 

Katarzyna Świeżawska-Ambroziak 

k.swiezawska@asm-poland.com.pl 

 

 

 

 

 

 


