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W  KOBIECEJ  KARIERZE? 
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Streszczenie: W niniejszym artykule autorka podejmuje refleksje nad obrazem 
form zatrudnienia na współczesnym rynku pracy, a także stanem i specyfiką me-
chanizmów oddziałujących na polski rynek pracy. Zastanawia się, zestawiając dane 
z badań, jakie formy zatrudnienia współcześnie mogą być atrakcyjne dla młodych 
kobiet, próbujących pogodzić macierzyństwo z pracą zawodową i własnym rozwo-
jem. Opisuje alternatywy dla zatrudnienia w państwowej instytucji bądź sektorze 
prywatnym na podstawie kontraktu cywilnoprawnego – umowy o pracę, jakimi są: 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy różno-
rodnych projektów i kampanii społecznych (autorka opisuje drugą alternatywę, 
powołując się na przykład Spółdzielni MaM!, będącej projektem Fundacji MaMa). 
Rozważa również kwestię problemu wykluczenia młodych matek z rynku pracy ze 
względu na utratę atrakcyjności zawodowej dla pracodawcy.  

Przeobrażenia polskiego rynku pracy  
– współczesny obraz zatrudnienia 

Uwypukloną kategorią pojawiającą się we współczesnych debatach poli-

tycznych, edukacyjnych i socjologicznych, dotyczących polskiego rynku pracy, 

jest pojęcie elastyczności. Wiele miejsca poświęcono rozważaniom na temat 

korzyści, jakie przynosi liberalizacja i uelastycznienie stosunków pracy, a także 

obniżanie kosztów zatrudnienia związane bezpośrednio z elastycznymi formami 

stosunków (współ)pracy. Sama elastyczność, rozumiana jako swoboda dostoso-

wywania się pracowników do potrzeb firmy, możliwość szybkiego znalezienia 

nowego miejsca pracy, zaś ze strony pracodawcy sposobność tworzenia nowych 

miejsc pracy i rozwiązywania umów z pracownikami, nieprzynoszącymi firmie 

korzyści (z jednoczesną świadomością, że nie będą mieli oni kłopotu ze 

znalezieniem zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie), jest istotą promowanego 

modelu rynku pracy sprzyjającego rozwojowi i stymulującego gospodarkę. 
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Często popularność neoliberalizmu w polskiej rzeczywistości jest interpre-

towana jako reakcja na epokę komunizmu i socjalizmu, jako przychylenie się ku 

nowym warunkom, których znaczącym atrybutem jest odmienność od 

poprzedniego systemu (Żakowski 2005). Jednakże Stephane Portet (2007) 

zauważa, że jest to niepełne wyjaśnienie intensywnego dążenia do liberalizacji 

we współczesnej Polsce, bowiem proces ten rozpoczął się zdaniem badacza 

jeszcze przed rokiem 1989. S. Portet wskazuje na inne, ukryte i niewystar-

czająco szczegółowo zbadane ani opisane czynniki, jako na podłoże, na którym 

ukształtowała się elastyczność polskiego rynku pracy (Portet 2007). 

Niektóre wskaźniki – takie jak na przykład EPL (Employment Protection 

Legislation Index, skonstruowany przez OECD1), którego wartość dla Polski 

wyniosła w 2003 roku 2,2, sytuują nasz kraj wśród państw o bardziej restryk-

cyjnej legislacji. Jednakże nie daje to pełnego obrazu współczesnych form 

zatrudnienia i elastyczności polskiego rynku pracy ze względu na powszechne 

formy zatrudnienia, znajdujące się na obrzeżach kodeksu pracy, a więc w szarej 

strefie lub w obszarze prawa cywilnego, a także ze względu na coraz większą 
popularność samozatrudnienia (Portet 2007). Biorąc pod uwagę zatrudnienie na 

podstawie umowy na czas nieokreślony, a także kwestie zwolnień i odszko-

dowań, Polska plasuje się wśród krajów o najbardziej elastycznej legislacji 

(Tonin 2005 za: Portet 2007).  Wynikiem przeprowadzonych analiz jest wnio-

sek, iż w większości wskaźniki wykorzystywane do oceny elastyczności 

polskiego rynku pracy, rozmijają się z rzeczywistością (ze względu na stan-

daryzowane, uśrednione kryteria, często nie przystające do polskiej rzeczy-

wistości i nieuwzględniające wielu istniejących form pracy lub form zatrud-

nienia niemieszczących się do końca w ramach legislacyjnych kodeksu pracy). 

Polska jest więc krajem o wielce permisywnym nastawieniu do stosowania 

umów o pracę na czas określony, godzin nadliczbowych, zwolnień z pracy (na 

przykład w przypadku pracowników posiadających umowę na czas określony 

pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny zwolnienia) (Portet 2007). 

Wbrew wielu powszechnym opiniom dużej elastyczności polskiego rynku 

pracy istotne jest pytanie o źródło takiego stanu rzeczy. Stephane Portet podaje 

w wątpliwość to, by przyczyną powstałej w Polsce elastyczności zatrudnienia 

było skrupulatnie i poprawnie zaplanowane zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Badacz zauważa, że w równym stopniu powodem takiego stanu współczesnego 

rynku pracy może być zjawisko odwrotne, to znaczy brak prognoz, nieumiejętne 

planowanie potrzeb, brak przemyślanego i spójnego zarządzania kadrami, 

a także brak stosowania wyrafinowanych narzędzi prognozowania i przewidy-

wania zmian (Portet 2007).  

                                                      
1  Wskaźnik EPL pozwala ocenić potencjalną elastyczność rynku pracy na podstawie porównania 

ochronnego aspektu prawa pracy. Przybiera wartości od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza najbardziej 
permisywne formy prawne, zaś 6 określa ramy prawne gwarantujące największą ochronę) 
(OECD, Employment Outlook, 2004). 
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Jedną z głównych cech elastyczności polskiego rynku pracy jest dyna-

miczny wzrost zatrudnienia na podstawie umów na czas określony, których 

odsetek jest jednym z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej w Polsce, 

zaraz za Hiszpanią (dane Eurostatu 2010).  

 
Wykres 1.  Wzrost liczby umów o pracę na czas określony w pierwszej dekadzie XXI wieku 

w zestawieniu z rokiem 1987 
 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie S. Portet Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli 

o odkrywaniu rzeczy zakrytych, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie 

XX i XXI wieku, red. M. Marody.   

 
Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony może mieć silne 

działanie psychologiczne na pracowników, bowiem zaburza poczucie stabilności 

i niezmienności, sprawiając, że pracownik czuje się niepewnie – prawdopo-

dobnie będzie miał wówczas większą motywację do utrzymania pracy i będzie 

bardziej skrupulatnie wykonywał powierzone mu obowiązki. Zwiększanie 

liczby umów na czas określony sprawia, że praca staje się wartością, o którą 
trzeba zabiegać.  

Artykuł 25 Kodeksu pracy zawiera zapis, zgodnie z którym podpisanie 

trzeciej umowy o pracę na czas określony, na taki sam okres jak poprzednie, jest 

jednoznaczny z podpisaniem umowy o pracę na czas nieokreślony. Artykuł ten 

został zawieszony w roku 2002, a później wznowiony wraz z przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej. Jak wynika z badań, dla wielu pracodawców taka 

reforma stanowiła duży problem2. Szukano sposobów na obejście regulacji, na 

przykład poprzez podpisywanie umów na dłuższy okres, czasami nawet do 5 lat. 

Uniemożliwia to obecnie Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009 r., Nr 125, 

poz. 1035), zawierająca szereg regulacji skierowanych do wszystkich przedsię-
biorstw, zawiera również prawne regulacje dotyczące możliwości zawierania 

umów na czas określony. Zgodnie z postanowieniem art. 13 ust. 1 Ustawy Okres 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny 

                                                      
2  Badania terenowe prowadzone przez Stephane'a Porteta w latach 2001–2006 (Portet 2007). 
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okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony 

między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 mie-

sięcy. Prawdopodobnie jest to krok w kierunku zmniejszenia liczby umów na 

czas określony, a także skrócenia czasu ich trwania.  

Narzędzie mobilizowania pracowników, jakim jest niepewny status za-

trudnienia, związany z kontraktem na czas określony,  jest szeroko stosowane 

nie tylko w stosunku do szeregowych pracowników, lecz również w dużym stop-

niu do kadry zarządzającej, zajmującej stanowiska kierownicze. Częstym powo-

dem takiego działania ze strony głównego zarządu jest intencja wzbudzenia 

w pracownikach poczucia zagrożenia utratą pracy, które ma motywować do 

większego wysiłku i lepszego wykonywania swoich obowiązków niż w przy-

padku kontraktu bezterminowego. Z drugiej jednak strony, masowa emigracja 

sprawiła, że istnieją dziedziny zatrudnienia, konkretne branże lub miejscowości, 

gdzie pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem odpowiedniej ilości siły 

roboczej (Portet 2007). W takich sytuacjach pracodawcy są bardziej przychylni 

podpisywaniu umów na czas nieokreślony, chcąc zapewnić pracownikom 

poczucie bezpieczeństwa ze strony przedsiębiorstwa.  

Z powyższej analizy wynika, że współcześnie praca – nie tylko jako sama 

treść działalności człowieka, lecz również jako jej forma – jest czynnikiem silnie 

oddziałującym na ludzką psychikę i działanie. Poczucie niepewności i zagrożenia 

dla pracownika związanego z obawą utraty przywilejów wynikających z posia-

dania stałego zatrudnienia, zaś dla pracodawcy związanego z odpowie-

dzialnością za utrzymanie odpowiedniej liczby osób zatrudnionych znacząco 

zmienia kontekst postrzegania pracy zawodowej, być może przenosząc istotę 
pracy z obszaru powinności i obowiązku w obszar przywileju i wartości. 

Podobnie dzieje się w przypadku kontraktów cywilnoprawnych, takich jak 

umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wszystkie te rodzaje kontraktów charakte-

ryzują się okresowością, niepewnością i niestałością. Pracownik jest wówczas 

opłacany tylko za pracę, którą rzeczywiście wykonał, nie otrzymuje ze strony 

pracodawcy dodatkowych świadczeń, ani nie obciąża budżetu przedsiębiorstwa. 

Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy o pracę nie jest objęta obowiązkiem 

odprowadzania składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). 

Jest to sytuacja niezwykle korzystna z punktu widzenia pracodawcy, zaś osoba 

zatrudniona na takich warunkach nie ma często innego wyboru, jak przystać na 

ograniczoną ofertę świadczeń. Wyjątkiem w tym przypadku jest jedynie 

sytuacja, w której umowa o dzieło jest podpisana z własnym pracownikiem – 

wówczas pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne. 

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy z roku 2010, w ciągu dwóch lat 

liczba kontraktów cywilnoprawnych wzrosła aż o 35%. W 2010 roku na pod-

stawie umów o dzieło i umów zlecenia zatrudnionych było blisko 21% pracu-

jących, podczas gdy jeszcze w 2008 roku tylko 15,5%. Powszechna staje się 
tymczasowość zatrudnienia, jak również jego niepewność. W przypadku pracy 
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na podstawie umowy cywilnoprawnej pracodawca nie ma obowiązku przestrze-

gać przepisów kodeksu pracy zapewniających ochronę przed zwolnieniem 

z tytułu macierzyństwa lub wieku przedemerytalnego. W warunkach ekonomicz-

nie trudnych, gdy pracodawcy usiłują minimalizować ponoszone koszty, umowa 

o pracę na czas nieokreślony staje się luksusem. Kontrakt podpisany z pra-

codawcą, zapewniający pracownikowi wszystkie świadczenia, przestaje być 
normą, jest wyjątkowym komfortem. 

Inną istotną formą współpracy, umożliwiającą zredukowanie kosztów pono-

szonych zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika, jest samo-

zatrudnienie. Polski kapitalizm opiera się przede wszystkim na mikroprzedsię-
biorstwach, które stanowią ogromny odsetek wszystkich przedsiębiorstw 

funkcjonujących na polskim rynku3 (Gardawski 2001, za: Portet 2007). Osoby 

prowadzące własną, jednoosobową działalność gospodarczą są w stanie uzyskać 
większe dochody niż na podstawie umowy o pracę, ponieważ nie muszą opłacać 
składek od całości swego dochodu, a jedynie od podstawy minimalnej, równo-

ważnej 75% średniego wynagrodzenia. Pracodawcy zaś ograniczają wszelkie 

zobowiązania płynące z tytułu rozwiązania współpracy, nie muszą opłacać 
składek na ubezpieczenia społeczne, jak również przestrzegać przepisów ko-

deksu pracy dotyczących czasu pracy (na przykład wynagrodzenia za pracę 
w nadgodzinach). 

W tych szczególnych okolicznościach, na jakie składają się warunki 

panujące na współczesnym rynku pracy, muszą odnajdować swoją drogę 
zawodową kobiety, które zostają matkami. Między rokiem 1900 a 1995 liczba 

kobiet aktywnych zawodowo wzrosła z 21% do aż 76% (Kimmel 2000). Wiele 

młodych kobiet staje przed wyborem, w którą z ról – matki czy pracownicy – 

chce się silniej zaangażować. Rezygnacja z kilku lat pracy zawodowej na rzecz 

poświęcenia się macierzyństwu jest coraz rzadziej decyzją nieprzemyślaną lub 

podejmowaną pochopnie. Konsekwencje takiego wyboru są bowiem w Polsce 

ogromne, nie tylko dla kobiety zostającej matką, lecz również dla ojca dziecka, 

a także całej rodziny. 

Macierzyństwo – integralna część spełnionej kobiecości  
versus czynnik obniżający atrakcyjność zawodową 

Dyskurs macierzyństwa, przybierający różne formy z biegiem czasu, 

zmieniający się w poszczególnych epokach, posiada stabilny trzon, na który 

składają się pewne powszechnie przyjęte przekonania, takie jak: wszystkie 

kobiety są stworzone do tego, by być matkami; kobiety, które nie zostaną 
matkami, będą nieszczęśliwe i niespełnione, tym kobietom, które zostają 
matkami, instynkt biologiczny lub presja moralna każe, by dobro dziecka 

                                                      
3  Mikroprzedsiębiorstwa stanowią 96% w grupie małych i średnich przedsiębiorstw, według 

danych GUS z 2009 roku. 
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stawiać ponad wszystkim innym (Bradley 2008, s. 151). Elizabeth Badinter 

w Historii miłości macierzyńskiej (1998) dokonała ostrej krytyki jednego z ele-

mentów dyskursu macierzyństwa, dementując tezę dotyczącą tego, że jest ono 

doświadczeniem naturalnym i wrodzonym. Autorka zaprezentowała pogląd, iż 
jest to doświadczenie społecznie wyuczone i społecznie zróżnicowane (Bradley 

2008). W istocie praktyki związane z wychowaniem dzieci, stosowane 

w poprzednich wiekach, współcześnie mogłyby wydać się okrutne, często 

jednak są dowodem na to, iż miłość macierzyńska i formy opieki nad dziećmi 

również ulegały zmianie. E. Badinter twierdzi, że idea instynktu macie-

rzyńskiego pojawiła się dopiero około połowy XIX wieku. Później ulegała prze-

kształceniom, powstawały nowe koncepcje macierzyństwa – idea intensywnego 

macierzyństwa (Cheal 2002, Hays 1996) czy idea totalnego macierzyństwa 

(Bradley 2008). Idee te podkreślają, iż nowoczesne macierzyństwo jest skon-

centrowane na szeroko pojmowanych emocjonalnych i psychologicznych aspek-

tach opieki nad dzieckiem, stymulowaniu jego rozwoju, stwarzaniu szansy lep-

szego startu i organizowaniu czasu wolnego w sposób sprzyjający edukacji, 

nauce czy kształceniu pożądanych postaw, a nie na zapewnieniu mu fizycznego 

bytu. 

W ujęciu psychologii rozwojowej role rodzicielskie są jednymi z naj-

ważniejszych, związanych z kontynuacją roli związanej z płcią i roli mał-

żeńskiej. Zadania rozwojowe typowe dla okresu dorosłości stanowią ramy, 

w granicach których jednostka pełni określone role i związane z nimi funkcje. 

Pewne elementy ról rodzicielskich są charakterystyczne dla jednej z płci, inne 

zaś zachowania bywają wspólne zarówno dla roli matki. jak i ojca. Wraz 

z upowszechnianiem się pracy zawodowej kobiet w polskiej rodzinie zaczął się 
również kształtować nowy podział ról i obowiązków domowych. Zmiany te 

związane są także z uczestnictwem mężczyzn w opiece nad dziećmi. Mimo 

pomocy ze strony ojców większość funkcji opiekuńczo-wychowawczych wciąż 
pełnią kobiety (Plopa 2005, Harwas-Napierała 2003, Matuszewska 2003, 

Rostowska 2008). 

Jak wynika z badań przeprowadzonych na początku XXI wieku w Insty-

tucie Filozofii i Socjologii PAN przez Annę Titkow, Danutę Duch-Krzystoszek 

i Bogusławę Budrowską4, zajmowanie się dziećmi jest społecznie postrzegane 

jako zadanie kobiet: Tradycyjna, stereotypowa wizja roli kobiety lokuje ją 
w sferze prywatnej i właśnie kobietę czyni osobą odpowiedzialną za wypełnianie 

obowiązków domowych i opiekuńczych. Kobiety – przez całe swoje życie – mają 
obowiązek troszczenia się i sprawowania opieki nad pozostałymi członkami 

rodziny; dziećmi, mężami, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. To one 

głównie wykonują takie czynności jak: gotowanie, pranie, prasowanie, 

zmywanie, sprzątanie (Titkow, Duch-Krzystoszek, Budrowska 2004, s. 9). Rola 

                                                      
4  Dane statystyczne i wyniki badań zostały opisane w książce Anny Titkow, Danuty Duch-Krzy-

stoszek, Bogusławy Budrowskiej pt. Nieodpłatna praca kobiet, IFiS i PAN, Warszawa 2007. 
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matki jest jedną z najbardziej wyrazistych ról w kobiecym życiu i nie ogranicza 

się jedynie do współuczestniczenia w poczęciu dziecka i jego urodzenia, ale 

polega przede wszystkim na dbaniu o jego prawidłowy rozwój, wychowaniu 

i opiece. Od współczesnej matki oczekuje się jednak o wiele więcej, bo 

dodatkowo ekspresji uczuć, serdeczności, ciepła, wyrozumiałości, zaspokojenia 

innych potrzeb dziecka (Rostowska 2008). Nowoczesna matka powinna 

zapewnić dziecku atrakcyjną organizację czasu wolnego, dbać o jego rozwój 

intelektualny i społeczny od najwcześniejszych miesięcy życia, a także 

odpowiednio budować relacje ze światem zewnętrznym, wprowadzać w krąg 

rodziny i tradycji. Powyższe założenia, z którymi współczesna kobieta i matka 

musi się zmierzyć w konstruowaniu własnego macierzyństwa, zdają się tracić na 

znaczeniu w zestawieniu z wynikami badań dotyczących społecznego postrze-

gania kobiet aktywnych zawodowo i tych, które poświęcają czas opiece nad 

domem. Z Raportu UNDP „W trosce o pracę” analizującego badania CBOS 

z 2003 roku wynika, że (...) tylko 4,3% Polaków uważa, że w naszym społe-

czeństwie bardziej jest szanowana gospodyni domowa, kobieta niepracująca 

zawodowo, w porównaniu do 48,6% respondentów twierdzących, że większym 

szacunkiem cieszy się kobieta pracująca zawodowo
5. Ze względu na fakt, iż 

praca zawodowa lub jej brak są często związane z macierzyństwem, posiadanie 

dziecka bywa traktowane jak poświęcenie. Korzystanie z pozarodzinnej opieki 

nad dzieckiem, takiej jak żłobki i przedszkola jest wciąż stereotypowo 

postrzegane jak zło konieczne, choć cieszy się coraz większą popularnością. Ze 

względu na brak miejsc w państwowych placówkach, posłanie dziecka do 

prywatnego żłobka bywa przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, na które nie 

każda polska rodzina może sobie pozwolić. Jednak pozostawanie przez pewien 

okres bez zatrudnienia wyklucza w pewnym stopniu kobietę z rynku pracy 

poprzez stopniową utratę atrakcyjności zawodowej. Przyczyną tego jest fakt, iż 
wcześniejsze doświadczenia zawodowe tracą wartość, ponieważ metody i tech-

nologia pracy zmieniają się bardzo szybko, a pracodawca może obawiać się 
zaniku dyscypliny pracy w okresie długiego wyłączenia z życia zawodowego 

(Michoń 2003, s. 22).  

Wykluczenie może dotykać wielu jednostek lub całych grup ze względu na 

takie czynniki różnicujące jak rasa, religia, płeć, orientacja seksualna czy 

wykształcenie i status społeczny. Podobnie macierzyństwo może stać się 
czynnikiem wykluczenia młodych matek z aktywności zawodowej na współ-

czesnym rynku pracy. Intensywność opieki, jaką trzeba zapewnić dziecku, 

a także jej ciągłość (nie można przerwać opieki nad dzieckiem na pewien okres) 

ogranicza możliwość pełnienia innych ról życiowych, w tym roli pracownika 

(Elas 2012). Kodeks pracy zapewnia matkom pewien zakres ochrony, to znaczy 

                                                      
5  „W trosce o pracę” – Raport UNDP, s.170. UNDP (United Nations Development Programme) 

w Warszawie jest jedną ze 166 jednostek Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP) na Świecie. 
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prawo do urlopu macierzyńskiego, a potem wychowawczego (choć nie wiąże się 
on z otrzymywaniem wynagrodzenia), a także ochronę przed zwolnieniem 

w okresie po urodzeniu dziecka, jednakże kobiety często napotykają trudności 

na rynku pracy. Liczne ograniczenia, czy nawet dyskryminacja, występują 
w formie, która pozwala na uniknięcie konsekwencji wynikających z istnie-

jących regulacji prawnych. Czasami dotyczy to kobiet, które jedynie poten-

cjalnie mogą zostać matkami, z tej przyczyny młodym kobietom niekiedy jest 

trudniej zdobyć stałe zatrudnienie – właśnie z obawy pracodawcy przed tym, że 

mogłyby zajść w ciążę, a później oczekiwać świadczeń, które wiążą się 
z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa. Ograniczenia spotykające kobie-

ty na rynku pracy wynikają zarówno ze stereotypów dotyczących matek, jak 

i realnych trudności, jakich nastręcza pogodzenie życia zawodowego i ro-

dzinnego, szczególnie w sytuacji, gdy od dobrego pracownika wymaga się dużej 

dyspozycyjności, elastyczności i traktowania pracy jako życiowego priorytetu 

(Elas 2011, s. 14, 15). Kategoria elastyczności, niezwykle ceniona przez praco-

dawców u współczesnego pracownika, jest dla młodej matki barierą, która 

wyklucza ją z grona atrakcyjnych kandydatów do pracy. Opieka nad dzieckiem 

i pełnienie obowiązków związanych z rolą matki uniemożliwia pozostawanie 

elastycznym pracownikiem, dla którego dostosowanie własnego życia do 

potrzeb i wymagań miejsca pracy nie stanowi problemu. 

Macierzyństwo jest jednym z pierwszych doświadczeń dorosłości w życiu 

młodych kobiet. Pełni istotną funkcję w konstruowaniu przez kobiety własnej 

tożsamości, spójnego obrazu własnej osoby i budowaniu poczucia własnej 

wartości. Rola matki może być również źródłem siły, jest niekiedy uznawana za 

jedną z najważniejszych w kobiecym życiu. Dziecko staje się dla kobiety 

elementem składowym jej tożsamości, jest przez nią postrzegane jako integralny 

element jej własnej osoby, co wiąże się z czynnikami biologicznymi, takimi jak 

ciąża i poród. Tożsamość kobiety ulega przekształceniu, ponieważ jej życie jest 

wypełnione obowiązkami związanymi z macierzyństwem. Gdy kobieta zostaje 

matką, zmienia się obraz własnej osoby w jej świadomości. Z badań jakościo-

wych, przeprowadzonych w 2010 roku6, wynika, że rola matki jest naj-

ważniejszą i dominującą w życiu młodych kobiet, a także oddziałującą na 

wszystkie inne pełnione przez nie role. Świadczyły o tym wypowiedzi osób 

badanych, na przykład:  

Ja się czuję jakby on [syn] był częścią mnie… To znaczy, może to głupie, 

ale jak zdarza mi się wyjść gdzieś bez niego, na przykład ostatnio jak jechałam 

metrem i byłam sama, to czułam się jakbym niecała wyszła z domu, jakby 

brakowało części mnie… No czułam się po prostu strasznie dziwnie, że gdzieś 

                                                      
6  Badania zostały przeprowadzone przez autorkę w roku 2010, a ich wyniki zostały zanalizowane 

i opisane w pracy magisterskiej pod tytułem Mozaika wymiarów dorosłości. Pierwsze doświad-

czenia, napisanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Skibińskiej. 
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go zostawiłam i co ja w ogóle robię. Tak jakbym już po prostu nie istniała sama, 

bez niego. 

Moment, w którym młodzi dorośli zostają rodzicami, jest często przeło-

mową chwilą w świadomym konstruowaniu własnej biografii. Stwarza ko-

nieczność przekształcenia i zreformowania dotychczasowych sposobów funcjono-

wania ze skoncentrowanych na „ja” na skoncentrowane na „my”. Sposoby 

działania w systemie rodzinnym również ulegają zmianom – to znaczy w sposób 

ostateczny i definitywny młody dorosły przestaje funkcjonować w rodzinie jako 

dziecko, musi sam stać się wsparciem dla własnego potomstwa.  

Matkami zostają kobiety o różnych poglądach, różnym statusie społecznym, 

pochodzące z różnych środowisk, będące w odmiennych sytuacjach życiowych. 

Czy istnieje szansa na to, aby pogodzić spełnienie indywidualnych potrzeb 

w roli matki z jednoczesnym czynnym uczestnictwem w życiu zawodowym 

i aktywnym budowaniem własnej kariery? 

Matka – kobieta wykluczona?  
Alternatywne formy podejmowania aktywności zawodowej  

przez młode matki na współczesnym rynku pracy 

Wykluczenie społeczne to termin, którym określa się niemożność nor-

malnego funkcjonowania pewnej jednostki lub grupy ludzi w wybranym 

aspekcie życia społecznego, obywatelskiego, politycznego czy kulturowego lub 

w całości wymienionych powyżej obszarów działań ludzkich, ze względów 

niezależnych od jednostki, której ono dotyczy bądź z przyczyn pozostających 

poza bezpośrednią jej kontrolą.  
Pojęcie wykluczenia społecznego bądź marginalizacji jest bardzo silnie 

oddziałujące na sferę emocjonalną i psychiczną, czasem może zostać potrak-

towane jako forma przemocy symbolicznej, która nie tylko deprecjonuje i demo-

bilizuje, ale sama wyklucza (Szutowicz 2011, s. 23). Marginalizacja społeczna 

to termin, który kojarzy się z dysfunkcją i upadkiem społecznym, a żadna matka 

nie chce się tak czuć i często nie ma żadnych obiektywnych przyczyn by miała 

zostać objęta tak negatywnie nacechowaną kategorią. Jednakże termin 

wykluczenie jest często używany podczas analiz zjawisk społecznych i przy 

tworzeniu różnego rodzaju projektów mających na celu pomoc w powrocie bądź 
wejściu na rynek pracy młodym matkom. Czy w istocie współczesne matki są 
wykluczone z rynku pracy? 

Analiza problemu godzenia macierzyństwa z pracą zawodową według 

modnej i promowanej przez środki masowego przekazu, prasę kobiecą i pro-

jekty społeczne idei „mogę mieć wszystko”, pokazuje, że bardzo wiele zależy od 

samej matki i jej aktywności na rynku pracy. Jakie istnieją współcześnie alter-

natywy dla etatowej pracy w państwowej instytucji bądź sektorze prywatnym? 

W roku 2011, z okazji Dnia Matki (26 maja) MultiBank przeprowadził 

badania dotyczące szansy, jaką posiadają matki na otwarcie własnej działalności 
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gospodarczej. Z analiz wynika, że co trzecia firma korzystająca z usług 

MultiBank prowadzona jest przez kobietę. Jedynie jedna trzecia spośród nich 

jest prowadzona przez matkę, a najmniejszy odsetek stanowią wśród nich 

kobiety poniżej 34 roku życia. Dane te ukazują, jak trudno pogodzić młodym 

matkom pracę z opieką i wychowaniem. Jednakże wbrew powszechnie przyję-
tym przekonaniom praca na własny rachunek stanowi alternatywę dla pracy 

etatowej, z której młode kobiety mogą korzystać, próbując pogodzić obowiązki 

rodzinne z zawodowymi. Praca w firmie jednoosobowej jest bardziej elastyczna 

w wielu wymiarach niż praca etatowa. Stwarza możliwość dostosowania godzin 

pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości młodych kobiet, a także do 

ewentualnych zmian rozkładu zajęć w sytuacjach nagłych, wymagających 

poświęcenia większej ilości czasu dziecku. Co więcej, prowadząc jedno-

osobowe przedsiębiorstwo, młoda mama może pracować często w domu lub 

alternatywnie spędzać w nim te godziny, w których nieobecni są pozostali 

członkowie rodziny, przekładając własne obowiązki zawodowe na przykład na 

popołudnie, kiedy dziecko może zostać pod opieką ojca.  

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej stwarza młodej matce 

sposobność do realizowania się zarówno w obszarze życia zawodowego, jak 

i rodzinnego, raczej nie na zasadzie realizowania idei „posiadania wszystkiego”, 

lecz mądrego kompromisu pomiędzy każdą ze sfer działania. Próba odnalezienia 

własnego miejsca na rynku pracy poprzez założenie własnej firmy generuje 

znacznie mniej czynników wywołujących negatywny stres (dystres) z tego 

względu, iż kobieta nie jest narażona na negatywne odczucia związane ze spo-

łecznym wartościowaniem jej poczynań (na przykład koniecznością opuszczenia 

dnia pracy ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem), zaś więcej związanych 

z tak zwanym pozytywnym (eustres), motywującym stresem. Prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ko-

niecznością umiejętnej samoorganizacji. Podobnie rola matki jest taką, która 

w znaczący sposób przekształca strukturę życia młodej kobiety i stwarza 

zupełnie nowy wzorzec dla podstawowej, codziennej aktywności, zharmonizo-

wany z trybem dnia dziecka (Turner, Helms 1999). 

Samodzielne kierowanie firmą stwarza możliwość do skoncentrowania 

uwagi na zadaniu, a nie na wysiłku, ponieważ osoba w pełni odpowiedzialna za 

funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa ma większe poczucie sprawstwa. 

Dodatkowo próba sprostania obowiązkom związanym z prowadzeniem własnej 

firmy podnosi poczucie własnej wartości i stwarza możliwość wartościowania 

własnych poczynań zawodowych jako poważniejszych, bardziej odpowiedzial-

nych, a więc i posiadających większą wartość. Co więcej własna działalność 
gospodarcza, w przeciwieństwie do pracy na podstawie umów zlecenia czy 

umów o dzieło, zapewnia pakiet świadczeń socjalnych z ZUS, a więc: objęcie 

ubezpieczeniem chorobowym, a także zasiłek macierzyński przez okres 20 

tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Począwszy od 2010 roku 

kobietom prowadzącym własną działalność gospodarczą przysługuje prawo do 
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dodatkowego urlopu macierzyńskiego, bezpośrednio po podstawowym urlopie 

macierzyńskim, w wymiarze 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. 

W latach 2012 i 2013 wymiar tego urlopu będzie wynosić 4 tygodnie, a po-

cząwszy od roku 2014 aż 6 tygodni. Wysokość tego zasiłku zależy bezpośrednio 

od dochodów młodej matki, jeśli bowiem zdecyduje się ona na opłacanie 

składek od najwyższego wynagrodzenia, będzie mogła uzyskać takiż zasiłek. 

Zasiłek macierzyński stanowi 100% wymiaru składki (Młodzikowska, Lunden 

2011).  

Obowiązujące przepisy i regulacje prawne ulegają coraz większym 

uproszczeniom, dzięki czemu formalności związane z otworzeniem własnej 

firmy są coraz prostsze. Ułatwiony jest obecnie również dostęp do kompletnych 

i fachowych informacji o obowiązujących przepisach podatkowych, uzyskiwa-

niu pomocy finansowej, sposobach zarejestrowania firmy, samodzielnego 

prowadzenia rachunkowości, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, 

a także przysługujących młodym rodzicom ulg podatkowych. Z badań prze-

prowadzonych w roku 20117 wynika, że rodzaje firm, prowadzone jedno-

osobowo przez młode mamy to najczęściej firmy zajmujące się sprzedażą 
detaliczną i hurtową. Małe jednoosobowe przedsiębiorstwa to również często 

kancelarie adwokackie, gabinety lekarskie i firmy szkoleniowe. Nierzadko są to 

także firmy związane z doradztwem finansowym lub ubezpieczeniowym, jak 

również z produkcją artykułów spożywczych i odzieży.  

Oczywiście stworzenie projektu własnej firmy nie jest sprawą bezpro-

blemową. Również prowadzenie własnego przedsiębiorstwa i jego powodzenie 

na rynku, a także umiejętne pogodzenie obowiązków zawodowych z wycho-

waniem dziecka mogą stanowić wyzwanie dla młodej dorosłej kobiety. Ważna 

dla powodzenia takiegoż przedsięwzięcia jest optymalizacja czynników i cech 

osobowościowych, predyspozycji posiadanych przez daną jednostkę z jej dzia-

łaniami. Dla kobiet, które obawiają się samodzielnych działań na rynku, pracy 

powstają inicjatywy wspierające ich działania w obszarze zawodowym. Bardzo 

interesującą propozycją wspierania działań młodych matek jest projekt 

Spółdzielnia MaM!, prowadzony przez Fundację MaMa8 założoną przez Sylwię 
Chutnik, absolwentkę gender studies UW, pisarkę i działaczkę społeczną. 
Autorka projektu twierdzi, że:  

Od dawna podejrzewałyśmy, że dane mówiące o wzroście liczby polskich 

firm, zakładanych przez kobiety świadczą nie tyle o rosnącej liczbie kobiet 

                                                      
7  Badania przeprowadzone przez ekspertów MultiBanku cytowane powyżej. 
8  Fundacja MaMa to organizacja pozarządowa założona w czerwcu 2006 roku w Warszawie przez 

Sylwię Chutnik, Julię Kubisę i Annę Pietruszkę-Dróżdż. Działa na rzecz praw matek w Polsce. 
organizując: kampanie społeczne, akcje na rzecz praw pracowniczych, warsztaty i szkolenia, po-
rady prawne, psychologiczne i obywatelskie, projekty artystyczno-edukacyjne dla rodziców 
i dzieci, wydawnictwa, konkursy. Rocznie realizuje około 7 projektów i 4 kampanie społeczne. 
Współpracuje z PTPA (Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego) – Koalicją na 
Rzecz Równych Szans (http://fundacjamama.pl/index.php?mnu=6, dostęp: 18.03.2012). 
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zajmujących się biznesem, co o upowszechnieniu samozatrudnienia na potrzeby 

zalegalizowania indywidualnej pracy. Nie ma w tym nic złego, najważniejsze 

aby kobiety mogły być niezależne ekonomicznie. Jako fundacji marzyła nam się 
jednak struktura oparta na wspólnocie, w której zarobek byłby dzielony wśród 

pracownic, a naddatek służyłby do dalszego rozwoju (Chutnik 2011, s. 22). 

Spółdzielnia MaM!9 To rodzaj spółdzielni socjalnej, łączącej cechy firmy 

i organizacji pozarządowej. W przypadku tej spółdzielni kobiety wytwarzają 
dobra (ozdoby i zabawki), tworząc wspólnotę i zarabiając. Spółdzielnia MaM! 

opiera się na zasadach ekonomii społecznej (ze szczególnym naciskiem na 

pierwiastek ludzki). Specyficzna forma pracy, jaką jest spółdzielnia socjalna, 

daje szansę osobom, które napotykają trudności na tradycyjnym rynku pracy, są 
z niego (często z przyczyn niezależnych od siebie) wykluczone. Ekonomia 

społeczna jest pewnego rodzaju alternatywą wobec dominujących na rynku 

firm, wraz z biegiem czasu będzie się można przekonać, czy w polskich realiach 

sprawdzi się również w praktyce. Projekty i kampanie tego rodzaju stwarzają 
szansę na zaistnienie i przetrwanie na rynku pracy na własnych, alternatywnych 

zasadach, a co za tym idzie wkluczenie nowego modelu firmy i pracy w prze-

strzeń polityki rynkowej (Chutnik 2011, s. 69). 

 

Podsumowanie 

Perspektywa alternatywnych form zatrudnienia w kontekście wszech-

obecnej zmiany wydaje się być kierunkiem rozwoju nowych inicjatyw społecz-

nych i szeroko zakrojonych działań. Małżeństwo, rodzina i praca są trzema 

wymiarami życia ludzkiego, które bezpośrednio wpływają na jakość życia. 

Indywidualne czynniki takie jak zespół dominujących cech osobowościowych, 

temperament czy zdolności poznawcze, a także czynniki środowiskowe, zwią-
zane z możliwościami i ograniczeniami posiadanymi przez jednostkę, sprawiają, 
że wybór konkretnej alternatywy będzie odpowiedni dla danego przypadku. 

Warto poszukiwać nowych rozwiązań, które w dynamicznie zmieniających się 

                                                      
9  Spółdzielnia MaM! zrzesza matki (samotne, młode – takie, które urodziły pierwsze dziecko 

przed 18 rokiem życia, a także bezrobotne – przez okres dłuższy niż dwa lata), które wspólnie 
zajmują się wytwarzaniem rękodzieła artystycznego. Projekt rozpoczął się warsztatami psycho-
logiczno-coachingowymi, które miały na celu znalezienie mocnych stron kobiet i przygotowanie 
ich do współpracy w grupie. Po wprowadzającym module, kładącym nacisk na procesy integracji 
i pobudzania motywacji do działania, kobiety zaczęły tworzyć biznesplan i przygotowania do 
produkcji rękodzieła artystycznego. Dzięki współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym 
uczestniczki projektu wzięły udział w warsztatach artystycznych, które uczyły rzemiosła (technik 
zdobniczych, wyrobu zabawek i innych form rękodzieła). Obecnie tworzą wspólnie – szyją, ma-
lują, tworzą własne prace z filcu i w technice decoupage. Pierwsza prezentacja wyrobów Spół-
dzielni MaM odbyła się na III Europejskim Kongresie Kobiet oraz na Pikniku Organizacji Poza-
rządowych ((op.cit.), Maszyna Interpretacyjna. Czasopismo społeczno-kulturowe, Warszawa, 
42/2011, s. 23, 69). 
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warunkach współczesnego rynku pracy pozwolą na pogodzenie w życiu dwóch 

ważnych obszarów kobiecej biografii – macierzyństwa i pracy.  
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Summary: Author of this article reflects on the image of various forms  
of employment on the modern job market as well as state and specific character  
of mechanisms influencing the Polish job market. While comparing research data 
she wonders what forms of employment can now be attractive to young women 
who try to reconcile motherhood with professional career and own development. 
She describes alternatives to employment in state institutions and in the private 
sector on the basis of civil-law contract – employment contract, namely: running 
own business and taking help from various projects and social campaigns (the 
author describes the second alternative by referring to the example of MaM! 
Cooperative, which is a project of MaMa Foundation). Moreover, she considers 
the problem of exclusion of young mothers from the job market due to the loss  
of professional attractiveness in the eyes of an employer.  
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