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Streszczenie

W artykule postawiona została teza, że pracodawcy mają największe szanse 
zyskać przewagę konkurencyjną, budując zasoby ludzkie organizacji, poprzez 
zatrudnianie kobiet. Podejmując próbę obrony powyższej tezy przedstawiono 
argumenty przemawiające za tym, że kobieta – pracownik dostarcza pracodawcy 
więcej korzyści niż strat, a niechęć do zatrudniania kobiet jest nieracjonalna. 
W pierwszej części zaprezentowano podstawowe cechy współczesnego rynku 
i otoczenia, w którym funkcjonują organizacje oraz oczekiwania rynku pracy 
dotyczące pracowników. W dalszej części opisano cechy pracujących kobiet, 
które pokazują w jakim stopniu pokrywają się one z wymaganiami czasów. 

Słowa kluczowe: kobieta, rynek pracy kobiet, zatrudnienie, nierówności 
płci, dyskryminacja płci

1 Aleksandra Piekarska jest autorką takich artykułów jak: „Oczekiwania wobec społecznych ról 
płci a kariery zawodowe” [w:] Red. Henryk Skłodowski, „Psychologia w Zarządzaniu-dydaktyka, 
badania, sukcesy”, Studia i Monografie nr 10 SWSPiZ, Łódź 2004 s. 187–196, 

„Płeć a subiektywne definiowanie kariery zawodowej i życiowej” [w:] red. E. Durys, E. Os-
trowska, gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, Ekodruk, Kraków 2005 s. 365–380

„Współczesne przeobrażenia wzorów karier kobiet i mężczyzn” [w:] Seria: Acta Universitatis 
Lodziensis nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009

Oraz współautorką:
„Rola kobiet w procesie integracji europejskiej” [w:] red. Jerzy Różański, Łukasz Sułkowski, 

„Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej SWSPiZ, Łódź 2001, 
s. 70–77.

Ewa „Telepraca – szanse czy zagrożenie – refleksje nad miejscem kobiet w społeczeństwie 
informacyjnym” [w:] red Cecylia Sadowska-Snarska, „Elastyczne formy pracy. Szanse i zagro-
żenia”, WSE, Białystok 2008
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WStęP

Celem artykułu jest próba obrony tezy, że pracodawcy mają największe szanse 
zyskać przewagę konkurencyjną, budując zasoby ludzkie organizacji, poprzez 
zatrudnianie kobiet. Postaramy się przedstawić argumenty przemawiające za tym, 
że kobieta – pracownik dostarcza pracodawcy więcej korzyści niż strat, a niechęć 
do zatrudniania kobiet jest nieracjonalna. W pierwszej części zaprezentujemy 
podstawowe cechy współczesnego rynku i otoczenia, w którym funkcjonują 
organizacje oraz oczekiwania rynku pracy dotyczące pracowników. W dalszej 
części wymienimy te cechy pracujących kobiet, które pokażą w jakim stopniu 
pokrywają się one z wymaganiami czasów. 

WSPóŁCZESNY rYNEK – WSPóŁCZESNY PrACoWNIK

Ewolucja społeczna niesie za sobą istotne zmiany związane z otoczeniem 
zewnętrznym i funkcjonowaniem organizacji, wobec której rynek stawia nowe 
wymagania. Motorem przeobrażeń jest rozwój technologii, który ma ogromny 
wpływ na życie przedsiębiorstw.

Obecnie obok dostępu do informacji i technologii informatycznej ogromne 
znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa ma potencjał ludzki. Jakich 
zatem pracowników poszukuje współczesny pracodawca? Oczywiście takich, 
którzy przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, którzy 
będą odpowiadać wizji współczesnej organizacji, pamiętając, że organizacje 
muszą sobie radzić w bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu.

Współczesne przedsiębiorstwo istnieje krócej niż dawne wielkie fabryki, 
powodem jest skracanie się życia produktu, nasycanie rynków oraz presja 
konkurencji, zmuszające do ciągłego dążenia do obniżki kosztów (Drucker, 
2000). Niesie to za sobą określone konsekwencje związane z funkcjonowaniem 
człowieka w organizacji. Przedsiębiorstwa by przetrwać na rynku jak najdłużej, 
potrzebują odpowiednich zasobów w tym także zasobów ludzkich, przy czym 
modyfikacji uległa ich jakość. Współczesna organizacja wymaga specyficznych 
kwalifikacji, postaw i oczekiwań personelu. 

Ponieważ organizacje nie gwarantują już długiego okresu zatrudnienia ze 
względu na krótsze życie lub łatwość przenoszenia przedsięwzięcia z miejsca na 
miejsce, personel musi być tak jak i one mobilny, ale też radzić sobie ze stresem 
związanym z możliwością utraty pracy w każdej chwili. Dla współczesnych 
organizacji bardzo ważne stają się szybkość działania i ruchliwość, przedsiębior-
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stwa muszą być zdolne do szybkich przeobrażeń i zmiany kierunku, odkrywa-
nia nowych możliwości (Reich, 1991). W razie konieczności, muszą sprawnie 
przeorganizować swoje struktury, co wiąże się z umiejętnością dopasowywania 
się do nowej sytuacji rynku, zmiany działalności firmy czy nowej strategii, kon-
sekwencją dla pracownika może być nawet zmiana treści wykonywanej pracy.

Współczesna organizacja nie jest definitywnie zależna od miejsca zainstalo-
wania wielkich systemów produkcyjnych. Maszyny z łatwością można przemiesz-
czać, można je także łatwiej wyłączyć i włączyć do ruchu. Zatrzymanie produkcji 
nie oznacza już ogromnych trudności i czasu by ją ponownie uruchomić. Praca 
może być wykonywana wszędzie tam, gdzie niższe są koszty produkcji i gdzie 
jest człowiek i wiedza, która w umysłach ludzkich może być przenoszona. Ozna-
cza to, że miejsce pracy nie ma już takiego znaczenia. Podstawowym kapitałem 
organizacji jest wiedza, a przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania oraz 
zdolności ludzi (Reich, 1991).

Pracodawca zatem poszukuje kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, spe-
cjalistów, doradców, pracowników samodzielnych i szeroko pojętej administracji 
wśród pracowników posiadających wysokie kompetencje. Personel z jednej 
strony musi być wąsko wyspecjalizowany, ale jednocześnie jego wiedza powinna 
wykraczać poza teoretyczną wiedzę zawodową i korzystać z szeroko pojętych 
doświadczeń. Technologia zmienia się bardzo szybko aby pracownik mógł za nią 
nadążać jest skazany na ciągłe dokształcanie. Wiedza dezaktualizuje się coraz 
szybciej, „umiejętności wymierają”, przeciętnie pracownik serwisu komputero-
wego doszkala się trzy razy w ciągu życia zawodowego. (Sennet, 2010, s. 77)

Dzisiejsza organizacja posiada pracowników, których poziom wiedzy na 
różnych stanowiskach i szczeblach organizacyjnych jest stosunkowo mało zróż-
nicowany, ich wiedza różni się raczej rodzajem a nie jakością. Personel niższych 
szczebli organizacyjnych posiada dość duże kompetencje i decyzyjność. Specy-
ficzny jest charakter stanowisk kierowniczych, ponieważ pozycja określona jest 
krótkotrwale, trwa tak długo jak powierzone zadanie i jest mierzona wkładem 
określonej wiedzy do zadania. Stanowiska są coraz częściej tymczasowe, a nie 
statusowe, a struktura organizacyjna ulega spłaszczeniu, ogranicza to znacznie 
ścieżki organizacyjnej kariery. Władza w przedsiębiorstwie nie wynika ze statusu 
formalnego wynikającego ze stanowiska tak jak w strukturach biurokratycznych, 
ale od zdolności zwiększania wartości. Władza decyzyjna pozostaje w rękach pra-
cowników nie zajmujących wysokich stanowisk, którzy na co dzień odpowiadają 
za działanie sieci. Ogromna ilość drobnych decyzji zapada wewnątrz struktury, 
podejmowana przez pracowników na niepozornych stanowiskach np.: kierownik 
działu zaopatrzenia, odpowiadający za zakupy itp. (Reich, 1991)
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Podsumowując, współczesna organizacja potrzebuje pracowników niezbyt 
kosztownych, stąd tendencja do poszukiwania taniej siły roboczej, nawet kosztem 
stawiania hal produkcyjnych tysiące kilometrów od magazynów czy rynków 
zbytu. Mile widziani są pracownicy, którzy mają niewielkie roszczenia wobec 
pracodawcy i z którymi w razie zaistniałych okoliczności łatwiej się rozstać. 
Lojalność i długi staż pracy nie jest nagradzana taj jak mobilność (Sennet, 
2010). Wymagani są tacy pracownicy, którzy są elastyczni i potrafią dostosować 
się do zaskakujących nowości na rynku. Nade wszystko pracodawcy zależy na 
pracowniku wykształconym i chcącym się uczyć. Dlaczego zatem pracodawcy 
niechętnie zatrudniają kobiety?

NIECHęć do ZAtrUdNIANIA KoBIEt

Niezmiennie, w Polsce i na świecie, kobiety rzadziej niż mężczyźni podej-
mują pracę, zasilając grono bezrobotnych albo biernych zawodowo. Różnice 
w aktywności zawodowej mężczyzn i kobiet na przestrzeni ostatnich lat utrzymują 
się na poziomie 15 punktów procentowych. (Do ukazania charakterystyki rynku 
pracy kobiet wzięto pod uwagę wybrane punkty czasowe, pokazujące dynamikę 
tych zmian tab.1)

TABELA. 1 Aktywność zawodowa według płci, średni roczny wskaźnik 

Aktywność  
zawodowa

1993* 1995* 1998*

Kobiety 
%

Mężczyźni 
%

Kobiety 
%

Mężczyźni 
%

Kobiety 
%

Mężczyźni 
%

Bierni zawodowo 46,4 30,4 48,9 33,5 50,0 35,1

Aktywni zawodowo 53,6 69,6 51,1 66,5 50,0 64,9

w tym pracujący 44,8 60,1 43,7 58,5 43,9 58,9

N (w tysiącach) 14915 13465 15280 13826 15755 14306

*listopad 

Źródło: aktywność Ekonomiczna ludności Polski listopad 1993, rocznik statystyczny GUs 
2000 tabl. 1 (148) s. 127 
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Aktywność 
zawodowa

2002 2004 2006 2009

Kobiety  
%

Męż-
czyźni 

%

Kobiety 
%

Męż-
czyźni 

%

Kobiety 
%

Męż-
czyźni 

%

Kobiety 
%

Męż-
czyźni 

%
Bierni  
zawodowo

51,4 37,1 52,2 37,7 53,4 37,9

Aktywni  
zawodowo

48,6 62,9 47,8 62,3 46,6 62,1 47,3 63,4

w tym  
pracujący

38,4 50,85 38,2 51 39,6 54,1 43,2 58,5

N  
(w tysiącach)

16258 14804 16292 14831 16428 14938 16552 14909

Źródło: rocznik statystyczny GUs 2003 tabl. 4 (158) s. 143, 2006 tabl. 1 (162) s. 230, 2007 
tabl. 1 (162) s. 235, 2010 tabl. i (80) s. 134

Powodów utrzymywania się wyższego bezrobocia oraz niskiej aktywizacji 
zawodowej kobiet jest kilka. Wyższe bezrobocie wśród kobiet jest związane mię-
dzy innymi z większą tendencją do zwalniania kobiet niż mężczyzn w przypadku 
trudnej sytuacji ekonomicznej. Jest to mechanizm zmniejszający konkurencję na 
rynku pracy, pozwalający na zwolnienie miejsc pracy dla mężczyzn, którzy zgod-
nie z tradycyjnym wzorem roli, muszą zapewnić byt rodzinie. Utrzymujący się 
stereotyp mężczyzny żywiciela rodziny jest istotnym czynnikiem, który popycha 
pracodawców do zwalniania kobiet w pierwszej kolejności, jeżeli zachodzi taka 
konieczność ekonomiczna. Poza tym mężczyzna bez pracy w opinii społecznej 
zasługuje na większe współczucie niżeli kobieta, która spełnia się w innych 
zajęciach związanych z domem (Reszke, 1995).

W Polsce kobietom, niezależnie od wieku trudniej jest znaleźć pracę, mię-
dzy innymi z powodu uogólnień demonizujących ich małą dyspozycyjność 
i ograniczenia.

Kobiety są mniej mobilne przestrzennie, częściej są skłonne do rezygnacji 
z własnej kariery na rzecz kariery męża (Budrowska i inni, 2003). Chcąc zapo-
biec dezorganizacji i osłabieniu relacji w rodzinie, w związku z koniecznością 
dalekich dojazdów czy długiej rozłąki z powodu oddalonego miejsca pracy 
jednego z członków rodziny, kobiety decydują się na porzucenie własnej pracy 
i przeprowadzkę. (Beck, 2002, s. 121) 

Ponadto kobiety mają, większe niż mężczyźni, przywileje związane z rodzi-
cielstwem i potencjalnie częściej niż mężczyźni, z nich korzystają. Kobiety są 
postrzegane jako te, które zazwyczaj są dodatkowo obciążone zajęciami domo-
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wymi i opieką nad dziećmi, co wiąże się z mniejszą dyspozycyjnością ze względu 
na większe obciążenie pracami w gospodarstwie domowym (CBOS, 2006).  

Kobiety podczas wywiadów same zwracają uwagę na sięganie przez praco-
dawców do argumentów jako wiedzy powszechnej, że są potencjalnymi matkami, 
korzystającymi często z przywileju wolnych dni, zwolnień lekarskich, urlopów 
przez to mniej dyspozycyjnymi (Desperak, 2001). Dodatkowo funkcjonują 
kulturowe wzorce sytuujące kobiety w przekonaniach pracodawcy jako słabsze, 
nie umiejące podejmować decyzji i nie umiejące podejmować ryzyka. Kobiety 
postrzegane są jako te, które nadają się do prac mniej odpowiedzialnych, nie 
wymagających kreacji i podejmowania decyzji. Wiele zatem przemawia za tym 
by nie zatrudniać kobiet. 

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie pozytywne i negatywne konsekwencje 
zatrudniania kobiet, stawiamy kontrowersyjną tezę, że z punktu widzenia pra-
codawcy, kobieta jest najlepszym pracownikiem w sensie ekonomicznym, co 
poniżej będziemy starać się dowieść. 

NIżSZE KoSZtY ZAtrUdNIANIA KoBIEt

Pracodawca wyda mniej zatrudniając kobietę. Kobieta w wyniku trudności 
w zdobyciu i utrzymaniu pracy częściej godzi się na niższe wynagrodzenie, 
w porównaniu do wynagrodzenia jakie na podobnym stanowisku otrzymałby 
mężczyzna. Praca kobiet jest gorzej wynagradzana poprzez zmniejszone docho-
dy w porównaniu z dochodami mężczyzny na tym samym stanowisku. Różnice 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ukazuje tabela 2. Powodem tej sytuacji 
jest między innymi wspomniany wcześniej funkcjonujący w polskim społeczeń-
stwie stereotyp ojca rodziny, który jest żywicielem i którego zarobki są podstawą 
w portfelu domowym, natomiast zarobki kobiet stereotypowo uznane są jako 
dodatek do budżetu domowego. Zatem utrzymująca się dyskryminacja płacowa 
sprawia, że kobieta jest pracownikiem tańszym. Paradoksalnie gorsza sytuacja 
płacowa jest dla kobiet pewnego rodzaju szansą na zwiększenie ich udziału na 
rynku pracy.
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TABELA 2. Przeciętne wynagrodzenie brutto według płci i wybranych grup zawodowych za marzec 
1996 i 1998 oraz za październik 2002 r., 2004 r. i 2006 r.

1996 1998 2002 2004 2006
grupy zawo-
dowe

Męż-
czyźni Kobiety Męż-

czyźni Kobiety Męż-
czyźni Kobiety Męż-

czyźni Kobiety Męż-
czyźni Kobiety

Parlamenta-
rzyści, wyżsi 
urzędnicy, 
kierownicy

1725,35 1301,80 5807,64 4172,67 6180,64 4382,76 6747,37 4692,73 3006,72 2253,26

Specjaliści 1217,51 898,4 3526,73 2652,24 3751,16 2862,12 3977,82 2977,55 1988,52 1426,00
Technicy i inny 
średni personel 1054,55 773,71 2776,83 2026,56 2841,70 2105,94 3185,56 2541,81 1618,38 1194,47

Pracownicy 
biurowi 814,51 761,38 2009,22 1985,77 2016,36 2023,43 2222,34 2140,52 1256,68 1186,61

Pracowni-
cy usług 
osobistych 
i sprzedawcy

746,82 521,40 1471,86 1246,81 1507,59 1268,88 1641,77 1390,85 1086,71 811,58

Rolnicy, ogrod-
nicy, leśnicy 
i rybacy

679,72 588,19 1512,88 1384,37 1678,61 1481,89 1840,59 1601,58 1028,54 927,57

Robotnicy 
przemysłowi 872,08 567,93 2007,50 1270,90 1978,68 1294,87 2350,01 1419,14 1254,29 834,74

Operatorzy i 
monterzy ma-
szyn i urządzeń

855,12 726,11 2035,46 1700,20 2068,61 1660,24 2302,13 1824,66 1275,17 1087,45

Pracownicy 
przy pracach 
prostych

652,80 524,17 1422,45 1220,95 1468,29 1269,24 1666,44 1415 921,29 765,61

Źródło: Rocznik Statystyczny gUS 2007 tab. 7 (197) s. 274, 2003 tab. 7 (193) s. 182, 2005 
tab. 6 (196) s. 267, 2007 tab. 7 (197) s. 274, 1998 tab. 7 (179) s. 156

KoBIEtA – PrACoWNIK WYKSZtAŁCoNY

Paradoksalnie, pomimo mniejszego kosztu zatrudnienia kobiety statystycz-
nie są lepiej wykształconymi pracownikami niż mężczyźni. Sytuacja kobiet od 
dawna powodowała, że musiały one starać się o wyższe wykształcenie i kwa-
lifikacje, aby móc konkurować z uprzywilejowanymi mężczyznami. Statystyki 
pokazują, że kobiety częściej osiągają wyższe wykształcenie, chętnie korzystają 
z możliwości dokształcania, a współczesny pracodawca poszukuje pracowników 
wykształconych i chętnych do podnoszenia kwalifikacji. 

W Polsce różnice w wykształceniu dziewcząt i chłopców widoczne są już 
w szkole średniej, wskazując na nieco wyższe wykształcenie dziewcząt niż 
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chłopców. Od lat kobiety przeważają w liceach ogólnokształcących. W szko-
łach zasadniczych zawodowych, których ukończenie nie daje prawa wstępu do 
szkoły wyższej, królują mężczyźni. W kategorii osób z wykształceniem ogólno-
kształcącym „z maturą” zdecydowanie przeważają kobiety (70,2%), mężczyźni 
nie stanowią nawet jednej trzeciej tej grupy (29,8%). Mężczyźni stanowią zaś 
zdecydowaną większość osób mających wykształcenie zasadnicze zawodowe 
(mężczyźni – 62,1%, kobiety – 37,9). (spis powszechny, 2002) Kobiety też częś-
ciej doprowadzają edukację aż do jej ukończenia – wśród absolwentów odsetek 
kobiet niezmiennie jest wyższy niż wśród uczniów.

Kobiety mają przewagę także jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, a ich udział 
wśród studiujących ciągle rośnie. W latach osiemdziesiątych wynosił on 51%, 
w latach dziewięćdziesiątych 56% studentów, w 2000/2001 r. – 57%, w 2004/
2005 r. – 56,5% studiujących. Narodowy Spis Powszechny pokazał, że obecnie 
kobiety stanowią już większość wśród osób z wyższym wykształceniem – w całej 
populacji osób wyższym wykształceniem kobiety stanowią 54,8%, a mężczyźni 
– 45,2%.) Wśród kobiet jest też nieco więcej osób o najniższym poziomie wy-
kształcenia, choć różnice w ostatnich latach stały się minimalne - wśród kobiet 
wykształcenie podstawowe ma 31%, wśród mężczyzn zaś – 28% (dane obejmują 
osoby w wieku 13 i więcej lat), a niepełne podstawowa – odpowiednio 4 i 3%. 
Najczęściej jednak osoby o najniższym wykształceniu to osoby z najstarszych 
grup wieku, prawdopodobnie odsetek osób z najniższym wykształceniem będzie 
malał, dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Przewaga kobiet jest widoczna także na studiach podyplomowych, a w ostat-
nim okresie przewaga ta znacznie wzrosła. Jeszcze w 1995 r. odsetek kobiet 
wśród studentów studiów podyplomowych wynosił 58%, w 2000 r. zaś wyniósł 
już 70%. W ostatnim czasie bardzo wzrosła ogólna liczba studiujących na tym 
poziomie, ale o ile wśród mężczyzn liczba studiujących w tym trybie nawet 
się nie podwoiła, o tyle wśród kobiet wzrosła ponad trzykrotnie. Kobiety więc 
chcą się edukować, a w sytuacji bezrobocia, dotykającego w większym stopniu 
kobiety, kształcenie się jest najistotniejszym elementem zwiększenia własnej 
atrakcyjności na rynku. (Fuszara, 2006)

Kształcenie się poza głównym nurtem edukacyjnym, uczestniczenie w róż-
nych kursach czy szkoleniach zarówno z własnej inicjatywy jak i oddelegowanie 
przez zakład pracy w równym stopniu dotyczy kobiet jak i mężczyzn. Jednak to 
kobiety znacznie częściej wybierają tematykę szkoleń nie związaną bezpośrednio 
z wykonywanym zawodem, a pozwalającą na rozwój zainteresowań.
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TABELA.3. Osoby w wieku 15–64 lata, które w ciągu ostatnich 4 tygodni uczestniczyły w formach 
kształcenia pozaszkolnego według formy nauki w procentach, za IV kwartał 2007 r.

Ogółem w tyś.
zdobycia 

kwalifikacji 
zawodowych

doskonalenia 
kwalifikacji 

zawodowych

zmiany 
kwalifikacji 

zawodowych

Rozwijanie 
własnych za-
interesowań

Mężczyźni 286 15,0 64,7 3,5 16,8
Kobiety 332 11,1 65,4 2,1 21,4

 W tym uczestniczący w kursie podjętym z własnej inicjatywy

Mężczyźni 101 13,9 47,5 37,6

Kobiety 131 9,9 47,3 42,0

Źródło: gUS Aktywność ekonomiczna ludności IV kwartał 2007 tabl. 1.13 s. 116

W statystykach kształcenia ustawicznego kobiety dominują.
TABELA 4. Kształcenie ustawiczne dorosłych (w wieku 25–64 lata) w %- przeciętne w roku.

2003 2004 2005 2006 2007
Mężczyźni 3,9 4,3 4,3 4,3 4,7*
Kobiety 4,9 5,7 5,4 5,1 5,5*

* dane wstępne.
Źródło:  gUS Aktywność ekonomiczna ludności IV kwartał 2007 tabl. 16 s. 82

Dodatkowo kobiety statystycznie częściej posiadają jedną z najważniejszych 
umiejętności niezwykle cennych dla pracodawcy jaką jest komunikowanie, co 
obejmuje słuchanie współpracowników, ale nie chodzi tylko o przekaz werbalny, 
także o sygnały pozawerbalne oraz negocjowanie nastawione na współpracę. 
Badania dowodzą, że kobiety są otwarte i nastawione na ludzi mniej na zadania, 
pracowite i uparte w działaniu o silnej automotywacji, wytrwałe, odpowiedzialne 
i sumienne. (por. Janowska, Cewińska, 1998)

JA KoBIEtA, PodEJMę KAżdą PrACę

Pracodawcy łatwiej znajdą pracownika wśród kobiet, niż wśród mężczyzn, 
jeśli praca jest mało atrakcyjna. Kobiety przez lata przyzwyczajały się do trudnej 
dla siebie sytuacji zawodowej i podejmowały bardzo różnorodne zajęcia, ale 
były to przede wszystkim prace, które mniej chętnie były obsadzane przez męż-
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czyzn z powodu małej atrakcyjności zarobków lub samych czynności. Dlatego 
kobiety chętniej niż mężczyźni podejmują się prac żmudnych i rutynowych, nie 
wymagających siły fizycznej, ale ogromnego zaangażowania osobowości oraz 
cierpliwości. Częściej pracują w opiece społecznej, ochronie zdrowia czy edu-
kacji (Siemieńska 1990). Jednak pracujące kobiety znajdziemy w niemal każdej 
dziedzinie, jest to spowodowane tym, że kobiety podejmują się każdej pracy, do 
której mają dostęp. Historycznie kobiety udowodniły, że świetnie radzą sobie 
na stanowiskach wcześniej rezerwowanych tylko dla mężczyzn jeśli tylko do-
staną do nich akces. Przed II wojną światową nie wyobrażano sobie by kobiety 
pracowały w fabrykach także w przemyśle ciężkim, jednak stało się to możliwe 
gdy na stanowiskach fabrycznych zabrakło mężczyzn, którzy porzucili pracę na 
rzecz obrony swych krajów. 

Kobiety odkąd weszły masowo na rynek pracy, sprawdzały się w zawodach 
nie wykorzystujących siły fizycznej. Dlatego były obecne również tam gdzie 
podstawowym narzędziem pracy była wiedza. Obecne zmiany w treści pracy 
i możliwość wykorzystania nowych technologii, przesuwają ciężar z pracy fizycz-
nej na pracę wykorzystującą wiedzę i umiejętności. Zwiększa się zakres zawodów 
i prac dostępnych dla słabych fizycznie. Kobiety bardzo chętnie zatrudniane są 
tam gdzie wymagana jest zręczna praca manualna przy tworzeniu niewielkich 
bądź delikatnych elementów. Dziś technologia ma tendencję do miniaturyzacji, 
taka produkcja wymaga nie tylko umiejętności operowania maszyną, ale także 
zręczności.

KArIErY KoBIEt

W związku z dość płaską strukturą organizacyjną i tym samym ograniczo-
ną ilością dysponowanych stanowisk, wygodniej jest zatrudniać personel, nie 
oczekujący awansów i który znajdzie motywację gdzie indziej niż w nobilitacji 
poprzez status formalny. Dlatego atrakcyjne dla pracodawcy jest specyficzne 
podejście kobiet do własnej kariery zawodowej. Kobiece drogi zawodowe od 
pokoleń budowane były w warunkach ograniczonego dostępu do atrakcyjnych 
stanowisk organizacyjnych. Mniejszy udział kobiet w stanowiskach wysokiego 
szczebla czyli takich, które wyznaczają karierę organizacyjną jest spowodowa-
ny między innymi tym, że kobiety częściej są zmuszone radzić sobie z brakiem 
możliwości osiągania wysokich stanowisk oraz z małą stabilnością zatrudnienia, 
krótkotrwałym zatrudnieniem w jednej organizacji lub nawet w jednej branży. 
Utrwalany tradycyjny podział ról płci, przyczynił się do przywiązywania przez 
kobiety mniejszej wagi do osiągnięć w sferze publicznej. W 1992 roku 45% kobiet 
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i mężczyzn uważała, że kariera kobiety powinna być podporządkowana karierze 
męża. Istotne jest, że sprzeciw kobiet wobec poświęcenia własnej kariery dla ka-
riery męża był niewiele większy niż mężczyzn (Domański 1995). W konsekwencji 
aspiracje kobiet wiążą się raczej z treścią wykonywanej pracy niż formalnie 
określonymi stanowiskami. Możemy także mówić o mniejszej ich determinacji 
w zdobywaniu typowych atrybutów kariery. W badaniach przeprowadzonych 
przez CBOS w 2003 r., jako przyczynę mniejszego udziału kobiet w wysokich 
stanowiskach, zaraz po obciążeniu owiązkami domowymi i dominacji mężczyzn, 
wskazywano brak zainteresowania karierą. Nie chodzi tu o brak zainteresowania 
pracą zawodową w ogóle bądź działalnością w sferze publicznej, a oznacza, że 
osiągnięcie wysokiego stanowiska, nie jest celem samym w sobie i nie należy do 
życiowych priorytetów. Kobiety niechętnie konkurują z mężczyznami, wykazują 
tendencję do wycofania się. Nadal, co również wykazały wspomniane badania, 
pozwalają traktować karierę męża priorytetowo, taką deklarację składają przede 
wszystkim kobiety z wyższym wykształceniem, a więc te, które częściej opowia-
dają się za partnerskim podziałem ról w rodzinie. (Budrowska i inni, 2003)

Zewnętrzne bariery instytucjonalne, takie jak segregacja zawodowa czy ba-
riery społeczne, czyli stereotypowe myślenie o płci, konflikt ról, nie sprzyjają na 
poszukiwanie określenia własnej tożsamości w kategoriach statusu zawodowego. 
Kobiety wytworzyły swoisty mechanizm godzenia się z sytuacją utrudnionego 
dostępu do stanowisk i obrały strategie, tworzenia nowego rodzaju kariery, rza-
dziej osiągając prestiżowe stanowiska częściej realizują płaskie modele karier 
zawodowych, zadowalając się możliwością realizacji zawodowej i subiektyw-
nego poczucia własnego rozwoju. Można postawić tezę, że kobiece strategie są 
wynikiem działania mechanizmu łagodzenia dysonansu poznawczego, który 
powoduje redefinicję subiektywnego określania sukcesu tak, by był on zgodny 
ze społecznymi oczekiwaniami.

Obraz tych postaw dają przeprowadzone badania własne2, mające na celu 
analizę karier horyzontalnych. Badaniem objęto 18 biografii kobiet realizujących 
płaski model kariery, materiał zebrany został przy pomocy techniki wywiadu 
narracyjnego. 

W wypowiedziach narratorek, wysokie stanowisko nie jest wymieniane jako 
wyznacznik kariery i element najważniejszy w zdobywanych osiągnięciach. 
Narratorki mówią o tym wprost, jak jedna z kobiet, która wskazuje, że awans 
organizacyjny jest mało istotny, jest ważny jako obiektywna wartość na rynku 
pracy 

2 Badania realizowane w celu przygotowania rozprawy doktorskiej w latach 2008–2009 
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(...) w między czasie zostałam kierownikiem tego DwZ  …  mało o tym 
wspominam bo tak naprawdę funkcje nie są specjalnie dla mnie tak na-
prawdę ważne … to (stanowisko)  raczej postrzegam, że może mi … pomóc 
znaleźć pracę na rynku, niż to coś dla mnie samej znaczy. (6K) 

Awans czy osiągnięte stanowiska mają znaczenie, ze względu na możliwość 
udokumentowania kompetencji i są sposobem na zwiększenie atrakcyjności 
na rynku pracy. Jeśli mówi się o stanowiskach, to nie w kontekście posiadanej 
władzy i statusu a w kontekście wynikających z pozycji wartości pracy istotnych 
dla narratora. W prezentowanych narracjach określania statusu przez narratorów, 
zazwyczaj odwołują się do jakości i ilości posiadanych doświadczeń. Narratorki 
pokazują, że znalazły zewnętrzne potwierdzenie swojej wartości, że świat ze-
wnętrzny dokonał pozytywnej oceny ich osoby. Dla pracodawcy, który często nie 
może proponować wysokich stanowisk i coraz częściej poszukuje pracownika 
samodzielnego taka postawa jest niezwykle cenna.

Postawy wobec pracy są wynikiem określonego procesu socjalizacyjnego 
i „zaprogramowania” określonych wartości. Statystycznie kobiety częściej ocze-
kują od pracy przede wszystkim dobrych relacji z przełożonymi, dobrej atmosfery 
w pracy i możliwości współpracy. Do ważnych walorów w pracy należą również 
dogodne miejsce pracy i gwarancja zatrudnienia, o które jednak obecnie jest 
najtrudniej (Hofstede, 2000, s. 139). Korzystne jest jednak to, że dzięki takim 
postawom pracodawca ma możliwość częstszego stosowania pozapłacowych 
form motywowania pracownika.

KoBIEtA – ELAStYCZNA

Inną pożądaną cechą pracownika jest elastyczność, łatwość w dostosowy-
waniu się do nowych sytuacji oraz brak lęku przed zmianą. Trudny rynek pracy 
kobiet wymaga od graczy umiejętności szybkiego dostosowywania się do nowych 
sytuacji. Specyficzny trening jaki przeszły kobiety, przygotował je do tego by ła-
twiej dostosowywać się do zmiennych warunków. Zmiana pracy dotyka je częściej 
ze względu na to, że są bardziej od mężczyzn narażone na jej utratę w sytuacji 
kryzysu w przedsiębiorstwie. Zmiana pracy wiąże się również z przerwaniem 
kariery zawodowej z powodu urodzenia dziecka (Lowell, 2007). Powrót do pracy 
zawodowej po przerwie jest obarczony koniecznością szybkiego dostosowania 
się do nowej sytuacji nawet jeśli wraca się na dotychczasowe stanowisko, ponie-
waż w organizacji zmiany zachodzą bardzo szybko, w przypadku utraty pracy 
z powodu przerwania kariery powrót to dostosowywanie się do nowych warunków 
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na rynku. Taka postawa wyraża się w świadomości zmiennego otoczenia i jego 
akceptacji. Świetną jej ilustracją są wypowiedzi narratorek biorących udział we 
wspomnianych wcześniej badaniach. Wyrażenia używane przez narratorki i opis 
własnej postawy wobec sytuacji wyraźnie pokazują, że identyfikują rzeczywistość, 
w której się znalazły, jako krótkotrwałą i ulotną. Jednak narratorki wskazują na 
pozytywny aspekt stanu permanentnej niepewności i zmian. Zmiana jest dla nich 
źródłem doświadczenia, kompetencji nie tylko zawodowych, ale życiowych,  
możliwością wzbogacanie wiedzy o sobie.

„... moje doświadczenia zawodowe dotychczasowe to jest taka operacja 
na żywym organizmie, którą się po prostu doświadcza każdego dnia…… 
każdego dnia na własnej skórze odczuwam jak uczenie się boli…

… jeśli chodzi o jakiekolwiek … poczucie komfortu, stabilizacji, bez-
pieczeństwa tego, że wszystko jest poukładane … jest mi niedostępne od 
bardzo dawna … nie mówię, że to nie jest fajne bo <xxx> tego szukam 
…”(7K)  

Inny cytat:

jak przestałam pracować w l. to mnie nie załamało, pomyśla-
łam, że znajdę sobie coś innego, coś lepszego, coś co mi pozwoli się 
rozwijać”1K). 

KoBIEtA – SZEF

Jeśli pracodawcy poszukują liderów i kierowników, wbrew negatywnym 
stereotypom, kobiety statystycznie spełniają wszelkie wymogi stawiane przez 
współczesną sztukę zarządzania. W sytuacji permanentnej zmiany w otoczeniu 
zewnętrznym, w którym organizacja nie jest ciałem statycznym, częściej wskazuje 
się na zarządzanie partycypacyjne, w którym część uprawnień kierowniczych 
delegowana jest na podwładnych. Wiąże się to z koniecznością dzielenia się 
władzą i zwiększania się kwalifikacji pracowników. Dodatkowo charakter pracy 
na stanowiskach wykonawczych coraz częściej wymaga profesjonalizacji i wie-
dzy, która nie różni się poziomem, od wiedzy kierownika, powoduje to zanikanie 
dystansu pomiędzy pozycjami organizacyjnymi. W strukturze organizacyjnej 
współczesnej organizacji pojawia się przewaga zależności horyzontalnych nad 
relacjami hierarchicznymi. Stosunki horyzontalne charakteryzują się nastawie-
niem na współpracę i dużą autonomię pracowników związaną z samokierowa-
niem i zastąpieniem kontroli kierowniczej kontrolą społeczną. (Sikorski, 1998). 
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Preferowane do niedawna „twarde” kierowanie ustępuje miejsca stylowi, który 
odpowiada stereotypowi kierownika kobiety. Cechy, które przypisuje się kobiecie 
menedżerowi zaczynają stanowić pożądane umiejętności menedżera. Należą do 
nich umiejętności zachęcania pracowników do współpracy za pomocą osobistego 
wpływu, opartego na kompetencjach, dyskutowaniu, konsultowaniu, wyjaśnianiu 
i negocjowaniu. Zadaniem kierownika jest przekonanie do działania, a nie jego 
narzucenie. Wśród cech charakteryzujących kobiety, a mających przyczynek w ich 
sukcesie w zarządzaniu wymienia się inwencję, zdolność podejmowania ryzyka, 
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, samoświadomość, poczucie wspól-
noty przedsięwzięcia. Wspomina się też o kobiecej moralności, której najważniejsze 
zasady to nie ranić innych, innym pomagać, wypełniać wobec nich obowiązki 
(Budrowska, 2003). Coraz częściej też w pracy menedżera dopuszcza się wyko-
rzystywanie intuicji czyli podkorowego reagowania mózgu, zachowań wynikają-
cych z ogólnego klimatu sytuacji. Intuicja była zarezerwowana jedynie dla kobiet, 
dziś jest wymieniana obok dziewięciu innych cech idealnego lidera (Majewska 
–Opiełka, 1998, s. 269–270) Dotychczas cechy kobiece w pracy nie były cenione, 
stąd też brak wiary we własne możliwości wśród kobiet, natomiast nowoczesny 
rynek pracy oczekuje właśnie tych cech, które w głównej mierze przypisywane są 
kobietom. Ponadto kobiety w pracy cenione są w dużej mierze za wprowadzenie 
dobrej atmosfery pozbawionej męskiej konkurencji (CBOS, 1998).

ZAKońCZENIE

Artykuł jest w pewnym sensie prowokacją oraz sprzeciwem wobec wciąż 
utrzymujących się nierówności płci na rynku pracy. Przedstawione wyżej argu-
menty mają dowieść, jak bardzo korzystne jest posiadanie w zasobach organizacji 
kobiet, a opór przed ich zatrudnianiem nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Przedsiębiorstwa poszukując możliwości obniżania kosztów przenoszą 
działalność do krajów, gdzie można znaleźć względnie tanią jednak wystar-
czająco dobrze wykształconą kadrę np. firma Philips otworzyła swoje centrum 
finansowo-księgowe w Łodzi (posiadając jeszcze dwa takie centra w Tajlandii 
i w Indiach), mogąc korzystać z dotacji rządowej, ale również ze świetnie wy-
kształconych pracowników, płacąc im względnie nie wiele. W sytuacji jaka pa-
nuje na obecnym rynku pracy, podobne efekty związane z obniżaniem kosztów 
pracy przyniosłoby zatrudnianie kobiet: dobrze wykształconych i godzących się 
na niższe, w porównaniu do mężczyzn, zarobki. Ponadto postawy i umiejętności 
kobiet, opisywane w różnorodnych raportach z badań, wydają się być bardzo 



 WALORY KOBIET NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY 85

atrakcyjne dla współczesnych przedsiębiorstw. Rzeczywistość na rynku pracy 
wskazuje jednak, że nie są one dostrzegane przez pracodawców. Udział kobiet na 
rynku pracy wzrasta powoli, gdyż pracodawcy nadal widzą więcej minusów niż 
plusów zatrudniania kobiet. Zamiast racjonalności do głosu dochodzą kulturowe 
klisze, zbiorowe przekonania i stereotypy. Do podsumowania dodać należy fakt, 
że w większości wypadków pracodawcami są mężczyźni. 
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aleksandra Piekarska

vALUE oF WoMEN IN CoNtEMPorArY LABoUr MArKEt
(Summary)

In the article was put into the argument that employers are most likely to gain a competitive 
advantage if they build human resources of organization by employing women. We attempt to de-
fend above thesis and present the arguments for the fact that the woman as an employee provides 
to an employer more benefits than losses, and the reluctance to employ women is not reasonable. 
The first part introduces the general features of a modern market and the environment in which 
organizations operate and the expectations of the labor market for workers. The following infor-
mation describes the characteristics of working women, which show the extent to which they fit 
with the requirements nowadays.

Keywords: woman, women’s labor market, employment, inequality gender, gender discrimi-
nation


