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M³ode matki na rynku pracy
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Macierzyñstwo oraz praca zawodowa to dwa g³ówne czynniki wp³ywaj¹ce na obci¹¿enie 
kobiet. Codzienna opieka nad dzieæmi zajmuje im oko³o trzykrotnie wiêcej czasu ni¿ mê¿-
czyznom, a niewystarczaj¹cy zakres formalnej opieki nad dzieæmi stanowi dodatkowo 
powa¿n¹ przeszkodê dla uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Szczególn¹ grup¹ s¹ kobiety 
niepe³nosprawne, które w zwi¹zku z dysfunkcj¹ organizmu s¹ postrzegane jako mniej 

rodzaju us³ug (zwi¹zanych z rynkiem pracy, us³ug socjalnych itd.) oraz na postrzeganie 
tych kobiet jako niezdolnych do posiadania potomstwa i sprawdzania siê w roli matki. 
Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest marginalne traktowanie kwestii zwi¹zanych z ich ra-
dzeniem sobie zarówno w roli matki, jak i pracownicy. Celem artyku³u jest analiza dostêpnej 
literatury dotycz¹cej problematyki m³odych matek, pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych, 

Young mothers in the labour market
Maternity and occupational activity are two main factors that affect load women experience. They 
devote three times more time to everyday care of children than men do; insufficient availability of 
formal care of children also influences women's participation in the labour market. Women with 
disabilities are special in this respect. They are seen as less independent, which also limits their 
access to many services (e.g., related to the labour market and social services). Those women 
are also seen as not able to have children and be a mother. This results in issues related to being 
a mother and a worker being neglected. This article analyses literature on the problems of young 
mothers, with and without disabilities, with particular emphasis on the impact of parenthood on 
their economic activity. 

Wstêp

potomstwa s¹ czynnikami decyduj¹cymi o ob-
ci¹¿eniu, jakie odczuwaj¹ kobiety. Szczególnie 
dotyczy to m³odych matek, gdy¿ opieka nad 
ma³ymi dzieæmi jest bardzo absorbuj¹ca. Zaj-
mowanie siê dzieæmi zajmuje kobietom oko³o 
trzykrotnie wiêcej czasu ni¿ mê¿czyznom [1]. 
Dodatkowym obci¹¿eniem jest niepe³nospraw-

jako niezdolnych do sprawowania opieki nad 
w³asnym potomstwem [2]. 

Kulturowo narzucony podzia³ ról w spo³e-

zwi¹zan¹ g³ównie z domem i sfer¹ spo³eczn¹, 
z kolei na mê¿czyznach  – zwi¹zan¹ g³ównie 
z utrzymaniem rodziny oraz ze sfer¹ zawodo-
w¹. Taki podzia³ wp³ywa³ na powstawanie ste-
reotypów p³ciowych oraz postaw spo³ecznych, 
czego skutkiem s¹ praktyki dyskryminacyjne 
zwi¹zane z p³ci¹ [3]. 

Bior¹c pod uwagê sytuacjê zawodow¹ ko-
biet nale¿y wspomnieæ o tzw. szklanym suficie 

sufit” odnosi siê do barier utrudniaj¹cych 
awans na najwy¿sze stanowiska kierownicze. 

w awansowaniu ze stanowisk pomocniczych 
na kierownicze, co wi¹¿e siê g³ównie z brakiem 

równie¿ pojêcie tzw. lepkiej pod³ogi, które 
dotyczy zawodów ma³o presti¿owych, nie-
umo¿liwiaj¹cych awansu [3].

Od kobiet oczekuje siê równie¿ czêsto, i¿ nie 
bêd¹ przez d³u¿szy czas mia³y i wychowywa³y 
potomstwa, a co siê z tym wi¹¿e – nie bêd¹ 
korzysta³y z urlopów macierzyñskich [3].

Zapewnienie dostêpu do rozwi¹zañ umo¿-
liwiaj¹cych ³¹czenie pracy zawodowej wraz 
z ¿yciem rodzinnym w tej grupie m³odych 
matek jest szczególnie wa¿ne. Daje ono 
poczucie bezpieczeñstwa, w tym socjalnego. 
Bezpieczeñstwo jest pojêciem szerokim oraz 
ró¿norodnie definiowanym. Jest to nie tylko 
odczucie osoby, ale równie¿ jedna z najwa¿-
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niejszych potrzeb ujêta w hierarchii potrzeb 
A. Maslowa. Zaspokojenie tej potrzeby jest wa-
runkiem zaspokojenia potrzeb rzêdu wy¿szego 
[4]. Bezpieczeñstwo socjalne z kolei mo¿na 
definiowaæ jako pojêcie ogólne odnosz¹ce siê 
do potrzeb ludzkich, praw obywatelskich oraz 

gwarancje uzyskania pomocy zewnêtrznej 
(pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeñ 

widzenia u³atwienie godzenia roli matki z rol¹ 
pracownika powinno byæ priorytetem.  

Celem artyku³u jest przedstawienie sytuacji 
m³odych matek na rynku pracy, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem kobiet niepe³nospraw-
nych, oraz zwrócenie uwagi na wagê bezpie-
czeñstwa socjalnego w przypadku tej grupy.

M³ode matki

która swoje pierwsze dziecko urodzi³a w wieku 
20-24 lat. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ 
wiek urodzenia pierwszego potomka przesuwa 
siê obecnie do 25-29 lat [6]. 

Z punktu widzenia podejmowania i utrzy-

dziecko do  6. roku ¿ycia [7]. 
Udzia³ w rynku pracy matek jest ni¿szy ni¿ 

-
trudnienia kobiet maj¹cych ma³e dzieci czêsto 

zawodowej z ¿yciem rodzinnym [8]. 
Trzy g³ówne przyczyny, dla których kobiety 

po przerwie zwi¹zanej z wychowaniem dziecka 
chc¹ podj¹æ zatrudnienie to: aspekt finansowy, 
zmiana codziennej rutyny (praca traktowana 
jako odskocznia od codziennych obowi¹zków) 

-
je równie¿ szereg powodów, które utrudniaj¹ 
podjêcie decyzji o powrocie na rynek pracy, do 
których zalicza siê: brak alternatywnej opieki 
dla dziecka, jego czêste choroby, nieprzychylne 

w godzinach nadliczbowych, brak elastycz-
-

dawcy, zwolnienie z pracy po ustaniu urlopu 

partnera na pozostanie z dzieckiem w domu 

kobiet, na temat istniej¹cych barier i mo¿li-

wyró¿niæ dwa rodzaje barier utrudniaj¹cych 
powrót do pracy po przerwie spowodowanej 
opiek¹ nad dzieckiem/dzieæmi: 

1) zewnêtrzne – dotycz¹ce sytuacji na rynku 
pracy, nastawienia i stopnia ogólnospo³ecz-
nej wiedzy na temat kwestii godzenia ¿ycia 
zawodowego i rodzinnego, stereotypowego 

postrzegania ról kobiet i mê¿czyzn (w tym 
dominuj¹cy, zw³aszcza na wsiach, tradycyjny 
model rodziny)

2) wewnêtrzne – odnosz¹ce siê do in-
dywidualnych postaw, nastawienia, wiedzy 

wyzwaniem powrotu na rynek pracy po d³u¿-
szej przerwie [10].

Modele opieki nad dzieckiem

mo¿liwe jest wyró¿nienie trzech grup kobiet: tych, 

(rola matki jest dla nich najwa¿niejsza, praca za-
wodowa jest na drugim planie); tych, dla których 

równorzêdnymi oraz takich, dla których kariera 
zawodowa jest priorytetem, a macierzyñstwo 
schodzi na dalszy plan. Niski udzia³ m³odych 

-

rodzice, dziel¹c siê ni¹ z dziadkami czy starszymi 
dzieæmi [11]. Nieco inaczej wygl¹da sprawa 
dzieci powy¿ej 5. roku ¿ycia. Zgodnie z ustaw¹  

piêcioletnie jest objête obowi¹zkiem nauczania 
przedszkolnego, a wiêc w przypadku tych dzieci 

-
na przez prawo [12].

Badania europejskie pokazuj¹, ¿e Polska 
znajduje siê na ostatnim miejscu ze wszyst-
kich pañstw Unii Europejskiej pod wzglêdem 
odsetka dzieci obojêtnych formaln¹ opiek¹ 
w wieku od lat 3 do podjêcia kszta³cenia obo-

(50,4 %) uczestnictwa 4-latków w edukacji 
przedszkolnej odnotowano w pó³nocnej 
Polsce. W takich krajach jak Belgia, Dania, 
Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, W³ochy, 
Luksemburg, Niderlandy i Zjednoczone Kró-

ten wynosi oko³o 95%, podczas gdy ogólny 

Model opieki nad dzieckiem jest istotnym 
czynnikiem umo¿liwiaj¹cym powrót na rynek 
pracy m³odych matek. Jak pokazuj¹ wywiady 

ma³ych dzieci (do lat 3) ani opiekunka, ani 
przedszkola i ¿³obki nie s¹ zbyt pozytywnie 
oceniane. Badane kobiety wskaza³y, i¿ pomoc 
opiekunek przy dziecku jest po pierwsze 

odpowiedni¹ osobê. Dodatkowo istotny staje 
siê tu wymiar innej, ni¿ matczyna, opieki nad 
dzieckiem. Kobietom niekiedy trudno jest 
sobie wyobraziæ pozostawienie dziecka pod 
opiek¹ obcej osoby. Z kolei negatywna ocena 
placówek – ¿³obków oraz przedszkoli – wynika 
z przekonania o braku ich dostosowania do 
potrzeb w zakresie godzin pracy rodziców, 

tego typu placówek (problem ten dotyczy 

jakie s¹ przenoszone miêdzy dzieæmi czy te¿ 
-

z dzieckiem. Dodatkowo kobiety odczuwaj¹ 
strach przed powrotem do pracy, wynikaj¹cy 
z nieprzychylnego nastawienia pracodawcy do 
macierzyñstwa, a co za tym idzie obawy przed 

choroby dziecka [9]. 
Badania przeprowadzone w grupie 27 000 

mieszkañców krajów Unii Europejskiej (EU 
27) w wieku 15 lat i wiêcej wykaza³y, i¿ 41% 
respondentów jako najbardziej realn¹ oraz 
praktyczn¹ formê po³¹czenia pracy i opieki 
nad dzieckiem wykaza³o pracê jednego 
z rodziców na ca³y etat, drugiego natomiast 
na pó³ etatu. Pozostanie jednego z rodziców 
w domu z dzieckiem, podczas gdy drugi 
podejmuje zatrudnienie na ca³y etat, zosta³o 
wskazane przez 25% ankietowanych jako 

o ocenê rozwi¹zañ dotycz¹cych opieki nad 
dzieæmi przedszkolnymi (do 6. roku ¿ycia) 6 
na 10 respondentów wskaza³o jako najlepsze 
po³¹czenie uczestnictwa dziecka w zajêciach 
przedszkolnych (w placówkach prywatnych 
lub publicznych) z opiek¹ sprawowan¹ przez 
dziadków lub innych cz³onków rodziny [14].

599 respondentek zamieszka³ych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego wy-

opieki nad dzieckiem do 3. roku ¿ycia. Respon-
dentki twierdz¹ równie¿, i¿ to one zazwyczaj 
zajmuj¹ siê dzieæmi (76,2% wskazañ). Part-
nerzy czy mê¿owie (9,5% odpowiedzi, i¿ to 
m¹¿/partner zajmuje siê dzieæmi) zazwyczaj 
rzadko pomagaj¹, raczej kobiety wskazuj¹ na 
pomoc innych osób. Natomiast takie insty-
tucje, jak ¿³obek czy przedszkole, pozwalaj¹ 

korzystania z nich, czêsto tak¿e ze wzglêdu 
na zbyt wysokie koszty. 

takich placówek, g³ównie z powodu najwiêk-
szych braków infrastrukturalnych na tych 

finansowych, maj¹ osoby mieszkaj¹ce na wsi. 

posy³a jednak swoje dzieci do przedszkola,  

wskazañ). Zarówno przedszkola, jak i ¿³obki 
zosta³y wskazane przez respondentki jako 
placówki u³atwiaj¹ce im powrót na rynek 

urlopie macierzyñskim, matki samotne oraz 
maj¹ce dzieci do 5. roku ¿ycia [11]. 
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Matka pracuj¹ca
W odniesieniu do oceny matek jako pra-

-
ne, jak i negatywne opinie [15, 16]. Badania 
przeprowadzono w nastêpuj¹cych grupach:  
kobiet w wieku 25-34 lat (104 osoby), w³a-

przedstawicieli dzia³ów HR, przedstawicieli 
instytucji lokalnego rynku pracy, przedstawicieli 
fundacji i stowarzyszeñ pozarz¹dowych z tere-
nu województwa ³ódzkiego oraz pracowników 
naukowych Uniwersytetu £ódzkiego zajmuj¹-
cych siê problematyk¹ kobiet oraz rynku pracy. 
Wykaza³y one, i¿ do pozytywnych cech matek 

-
nywan¹ pracê, lepsz¹ organizacjê czasu pracy, 
lepsze radzenie sobie ze stresem, dystans do 

-
gatywnych natomiast wymieniono: wiêksz¹ 
absencjê w pracy oraz ograniczon¹ dyspozy-

Zdaniem kobiet macierzyñstwo wp³ywa na ich 
dyskwalifikacjê na rynku pracy, niezale¿nie od 

gotowe s¹ zataiæ fakt posiadania dzieci pod-
czas rozmów kwalifikacyjnych.

 
bêd¹ce matkami

W dostêpnej literaturze polskiej dotych-
czasowe badania, ze szczególnym uwzglêd-

prowadzone by³y w populacjach generalnych 
osób niepe³nosprawnych bez rozró¿nienia p³ci 
[17-19]. Jednak powszechnie zak³ada siê, ¿e 

oraz mê¿czyzn. 

sferze zawodowej, co jest wynikiem przypi-

w spo³eczeñstwie. Stanowi¹ one zdecydowan¹ 
-

dowo oraz w grupie osób poszukuj¹cych pracy. 
W szczególnie ciê¿kiej sytuacji znajduj¹ siê 

kobiety niepe³nosprawne bêd¹ce matkami. 
Wynika to z faktu, i¿ wk³adaj¹ one podwójny 
wysi³ek w udowodnienie otoczeniu, ¿e s¹ 
pe³noprawnymi matkami i potrafi¹ zaopie-
kowaæ siê swoimi dzieæmi. Same, jako kobiety 
niepe³nosprawne, postrzegane s¹ jako zale¿ne 
od innych, wymagaj¹ce pomocy i opieki, a nie 
jako osoby mog¹ce sprawowaæ opiekê nad 
innymi [20]. 

-
nym odbiorze nie s¹ brane pod uwagê jako 
potencjalne matki, podczas gdy na kobiety pe³-
nosprawne wywierana jest presja, aby matka-

tematem tabu, nieznana jest liczba urodzeñ, 
dokonanych aborcji, czy te¿ ci¹¿ w tej grupie. 
Czêsto kobiety te zniechêcane s¹ do posiadania 

-
nia niepe³nosprawnego dziecka, jak równie¿ 

nie dzieci. W grupie tej utrudniane s¹ równie¿ 
procesy adopcyjne [21]. 

Bariery oraz stereotypy funkcjonuj¹ce 
-

³eczne oraz dyskryminacja ze wzglêdu na 

poziomu samooceny oraz skutkuj¹ spo³ecznym 
wykluczeniem [22]. Mówi siê tu o mechanizmie 
tzw. b³êdnego ko³a. Spo³eczeñstwo poprzez 
postrzeganie stereotypowe ogranicza kobie-

-

i obaw¹ przed ocen¹ [23].
Farber [24] na podstawie wywiadów 

przeprowadzonych z kobietami niepe³no-
sprawnymi bêd¹cymi matkami stwierdza, ¿e 

i otrzymywane od niego wsparcie jest najistot-
niejsze z punktu widzenia prawid³owego w nim 
funkcjonowania kobiet niepe³nosprawnych 
[24]. W badaniach  Wilczyñskiej-Kwiatek au-
tostereotypowe postrzeganie samych kobiet 

posiadania oraz wychowywania potomstwa 

przyjmowania ma³o p³atnej pracy poni¿ej 
w³asnych ambicji czy oczekiwañ. W wywiadach 
przeprowadzonych przez Paw³owsk¹-Cypry-
siak (2014) pracuj¹ce kobiety niepe³nosprawne 

problem z godzeniem obowi¹zków domowych 

w czasie ci¹¿y oraz poczucie bezpieczeñstwa 
-

rzyñskiego kobiety te wskaza³y jako jedn¹ z po-
trzeb w zakresie aktywizacji zawodowej [26]. 

Dyskryminacja osób niepe³nosprawnych 
jako rodziców wp³ywa równie¿ w sposób 
negatywny na ich dzieci oraz powoduje u nich 
poczucie wykluczenia spo³ecznego [15].

W literaturze przedmiotu brak jest jednak 
badañ dotycz¹cych kobiet niepe³nosprawnych 
bêd¹cych matkami oraz ich sytuacji zawodo-
wej czy radzenia sobie w ¿yciu codziennym. 
Dostêpne badania dotycz¹ g³ównie rodziców 
niepe³nosprawnych dzieci oraz negatywnych 
aspektów z tym zwi¹zanych [27].

Dobre praktyki
Niektórzy pracodawcy stosuj¹ ró¿norodne 

rozwi¹zania, aby u³atwiæ matkom powrót 

godzenia pracy i ¿ycia pozazawodowego, 
a tym samym umo¿liwiæ lepsze radzenie sobie 

celu, jaki maj¹ spe³niaæ.
Badania przeprowadzone w Polsce w gru-

pie 1848 matek (dzieci w wieku 0-14 lat) 
-

niku 2011 roku na potrzeby konkursu „Mama 
w pracy” (2012) wykaza³y, i¿ jako najwa¿niejsze 
udogodnienie dla m³odych matek oceniono 
dodatek pieniê¿ny na wyprawkê dla dziecka, 
dodatkowy p³atny urlop macierzyñski czy te¿ 
program opieki medycznej dla pracowników 
oraz dzieci. Z kolei na pytanie o rzeczywiste 
udogodnienia stosowane przez firmy, kobiety 
pracuj¹ce (N = 1055) odpowiedzia³y, i¿ „nie 
ma ¿adnych” (40%) oraz „nie wiem/trudno 
powiedzieæ”. Pierwszeñstwo rodziców dzieci 
przy braniu urlopów czy te¿ program opieki 
medycznej dla pracowników i ich dzieci otrzy-
ma³y po 15% wskazañ [28].

-
cych dobrych praktyk z zakresu godzenia pracy 
i ¿ycia zawodowego zaliczyæ mo¿na [29]:

1) w Norwegii: 
– zapewnienie miejsc dla dzieci w przed-

szkolach oraz ¿³obkach
– wyp³acenie zasi³ku rodzinnego po naro-

dzinach dziecka
– 14 tygodni urlopu ojcowskiego, który nie 

mo¿e byæ przekazany partnerce
– 10 dni dodatkowego urlopu na wypadek 

choroby dziecka do 12. roku ¿ycia dla ka¿dego 
z rodziców

– zasi³ek rodzinny dla dzieci do 18. roku 
¿ycia maj¹cy na celu wyrównanie ró¿nic 
finansowych pomiêdzy rodzinami z dzieæmi 

wydatków na dzieci
2) w Szwecji:
– 480 dni p³atnego urlopu rodzicielskiego 

do wykorzystania zarówno przez ojca, jak 
i przez matkê (przy czym ka¿de z nich musi 
wykorzystaæ po 60 dni), urlop nie musi byæ 
wykorzystany w sposób ci¹g³y, mo¿na go 
wykorzystaæ do 8 lat po urodzeniu dziecka. 

pracy przez 6 miesiêcy przed porodem lub 
przepracowanie minimum 12 miesiêcy w ci¹gu 
2 lat

– rodzice dzieci do 12. roku ¿ycia na wypa-
dek choroby mog¹ skorzystaæ z dodatkowego 
urlopu opiekuñczego w wymiarze 120 dni 

80% wynagrodzenia
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– miesiêczny zasi³ek na dzieci do 16. roku 
¿ycia (lub 20. roku ¿ycia w przypadku dzieci 
ucz¹cych siê) wolny od podatku

– zasi³ki rodzinne w przypadku posiadania 
dwojga lub wiêcej dzieci

– zasi³ki dodatkowe np. zasi³ek mieszka-
niowy dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej

– zapewnienie instytucjonalnej opieki nad 
dzieckiem

3) we Francji:
– 16 tygodniowy urlop macierzyñski oraz 

11-dniowy urlop ojcowski (p³atne w 100%, 
z górnym ograniczeniem do 2946 euro mie-
siêcznie)

– prawo do urlopu wychowawczego do 
ukoñczenia przez dziecko 3. roku ¿ycia, pod-
czas którego rodzice otrzymuj¹ zasi³ek opie-

pod warunkiem przepracowania u danego 
pracodawcy co najmniej roku. Podczas urlopu 
mo¿na pracowaæ do 32 godzin tygodniowo, 
jednak¿e zostaje wówczas zmniejszona pro-

– bezp³atna, instytucjonalna opieka nad 
dzieckiem powy¿ej 3. roku ¿ycia

– nad dzieæmi do 3. roku ¿ycia opiekê spra-
wuj¹ rejestrowane opiekunki, utrzymywane 

-

dodatek ten zazwyczaj pozwala pokryæ istotn¹ 

– specjalny system opodatkowania osób 
fizycznych, charakteryzuj¹cy siê tzw. kwota-
mi rodzinnymi, które s³usznie zak³adaj¹, ¿e 
rodziny wielodzietne ponosz¹ wy¿sze koszty 
utrzymania zwi¹zane z wychowywaniem 
dzieci [29].

Do innych dzia³añ maj¹cych na celu u³a-
twienie godzenia pracy i ¿ycia rodzinnego, 
stosowanych przez pracodawców na gruncie 
polskim  mo¿na zaliczyæ:

obni¿enie wymiaru czasu pracy (maksymalnie 
do 6 godzin dziennie), zachowanie pe³nych 
przywilejów pracowniczych podczas urlopu 
macierzyñskiego

kilka dni w tygodniu
-

bywaj¹ce w domu na urlopie macierzyñskim 
ze s³u¿bowego komputera z dostêpem do 
Internetu oraz intranetu, jak równie¿ dostêp 
do s³u¿bowego telefonu

szkoleñ, np. pokazuj¹cych, w jaki sposób 
zarz¹dzaæ w³asnym czasem oraz jak radziæ 
sobie ze stresem

• elastyczny zakres obowi¹zków

• stworzenie przedszkola przyzak³adowego 
umo¿liwiaj¹cego opiekê nad dzieæmi w go-
dzinach pracy firmy (przedszkola pañstwowe 

w tych godzinach) oraz w wakacje
• dodatkowe 30 dni p³atnego urlopu wy-

poczynkowego
• ochronê przed zwolnieniem do 6 mie-

siêcy po powrocie z urlopu macierzyñskiego 
do pracy

• pokój dla kobiet karmi¹cych
• gwarancjê porodu w jednej z prywatnych 

placówek medycznych [30].

Podsumowanie
Przerwa w pracy zwi¹zana z urodzeniem 

zawodow¹ matki, czêsto powoduje przerwê 
w ¿yciorysie zawodowym oraz wp³ywa na 
dezaktualizacjê wiedzy wykorzystywanej przy 
wykonywaniu pracy. To z kolei powoduje na-
rastaj¹cy lêk oraz frustracjê, a w konsekwencji 
brak powrotu na rynek pracy lub te¿ powrót 
nieudany, nieradzenie sobie. Wa¿ne jest wiêc, 
aby kobiety mia³y zagwarantowane rozwi¹za-
nia pozwalaj¹ce im na efektywne wype³nianie 
obowi¹zków w pracy. 

Nale¿y równie¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê 
na matki niepe³nosprawne, które – tak, jak 
i matki pe³nosprawne – wracaj¹c do pracy 
potrzebuj¹ wsparcia. Dodatkowo elementem 

która warunkuje poziom samooceny oraz 
ocenê przez innych. W zwi¹zku z faktem, i¿ 
problematyka kobiet niepe³nosprawnych, 
bêd¹cych m³odymi matkami nie funkcjonuje 
w literaturze, nale¿y zwróciæ wiêksz¹ uwagê 
na sytuacjê tych kobiet oraz podj¹æ badania 
w tym zakresie. Wyniki tych badañ powinny 
stanowiæ podstawê do opracowania dzia³añ 
zapewniaj¹cych kobietom niepe³nospraw-
nym bêd¹cym matkami u³atwienie godzenia 
roli matki i pracownicy w sposób efektywny 
oraz dostosowany do specyficznych potrzeb 

BIBLIOGRAFIA
[1] -

jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy. 

2012, http://www.eige.europa.eu/node/1324 (dostêp 
z 26.06.2014)
[2] Nowak A.

-
narodowego. „Polityka Spo³eczna” 2012,3:1-8
[3] Polkowska D. 
pracy a kontrakt p³ci. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” Rok LXIX – zeszyt 1 – 2007: 231-43
[4] Zalega T. 
przyk³adzie mazowieckich gospodarstwach domowych 

, Studia i Materia³y – Wydzia³ 
i Zarz¹dzania UW 1/2008:23-37

-
pieczenia spo³ecznego w Polsce, „Polityka Spo³eczna” 
nr 7/2007: 1-7
[6] Haponiuk M. 
w Polsce. „Instytut Obywatelski” 2014/2, http://www.
instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/03/
analiza_sytuacja_kobiet_na_rynku_pracy_w_polsce.
pdf (dostêp  z 26.06.2014)
[7] Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., 
Komosiñska K. Biomedyczne podstawy kszta³cenia 
i wychowania. Podrêcznik akademicki, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2010
 [8] Postêpy w d¹¿eniu do r ê¿czyzn. 
Sprawozdanie roczne za rok 2010, Dokument roboczy 
s³u¿b Komisji Europejskiej, Bruksela, 11.02.2011, SEC(2011) 
193 wersja ostateczna, http://register.consilium.europa.
eu/doc/srv?l=PL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%20
6571%202011%20INIT (dostêp z 26.06.2014)
[9] Sikorska M. (red.) -

 2007
[10]  
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Fundacja 
Kobieta w Regionie, Kraków 2013
[11] Czubara T., Kowalewski M., Thurow R. 
na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, 
Szczecin 2012

wraz z jej dalszymi zmianami
[13] Statystyka dotycz¹ca edukacji na poziomie regio-
nalnym. Eurostat 2013 http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/statistics_explained/index.php/Education_stati-
stics_at_regional_level/pl#Uczestnictwo_czterolatk.
C3.B3w_w_edukacji (dostêp z 18.09.2014)
[14] Flash Eurobarometer 
aging population. Analytical report. Eurobarometer, 2008
[15] Newman T., Wates M. 

Policy and Research Unit 2005 

Fo
t. 

Lu
ca

s A
nt

illi
/B

igs
to

ck
ph

ot
o

BP 11/2014 13



[16] Czarnecka J., Dzwonkowska-Godula K., 
Woszczyk P. -

zwi¹zanej z wychowaniem dziecka
[17] Parchomiuk M., Byra S. -

 [w]: Palak Z. (red.) 
. Wyd. Marii 

Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2006
[18] Poliwczak I. -
sprawnych na rynku pracy w opiniach ich samych 
w:  
2/3. Warszawa 2007: Krajowa Izba Gospodarczo-
Rehabilitacyjna
[19] Dêbska U. -
nosprawnych i ich opiekunów [w]: Palak Z. (red.) 

. Wyd. Marii 
Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2006
[20] Grue L., Laerum K. T. 

. 
„Disability & Society“, Vol. 17, No 6, 1 October 2002, 
p.671-83(13)
[21] Prilleltensky O. 

. 
„Sexuality and Disability“, Vol. 21, No. 1, Spring 2003, 
p.21-47
[22] Mondéjar-Jiménez J., Vargas-Vargas M., 
Mondéjar-Jiménez JA., Bayot-Mestre A. An approach 

in rural communities in a Spanish region. „Disabil 
Rehabilitation“ 2009,31,16:1328-37
[23] Paw³owska-Cyprysiak K. Podwójna dyskrymi-

, 
„Bezpieczeñstwo Pracy” 2012, 495, 12:16-19
[24] Faeber R. S. 
Own Voice. „American Journal of Occupational 
Therapy“ May/June 2000, Vol. 54 No. 3, p.260-68
[25] Wilczyñska-Kwiatek A. Psychologiczne wy-

 
„Chowanna”, T. 1 (28) 
spo³eczne, Rok 2007 L (LXIII), s. 39-52
[26] Paw³owska-Cyprysiak K., Konarska M. 

niepe³nosprawnych ruchowo w opiniach ich samych 
(Determinants of economic activity among Polish wo-
men with physical disabilities in their own opinion)”, 
[w]: Rutkowska E, Otrêbski W. (red.) „aktywizacja 

-
chospo³eczne”, Akademia Wychowania Fizycznego, 
Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Sportu, Bia³a 
Podlaska 2014
[27] Olsen R., Clarke H. 

. The 
Policy Press 2003
[28] 
pracuj¹cych mam. Specjalne badania Millward 
Brown SMG/KRC http://www.smgkrc.pl/Badania_
Mama_w_pracy_MB_SMGKRC_2012.pdf (dostêp  
z 26.06.2014)
[29] 
Godzenie ról. Lewiatan 2013 (http://czasnakobiety.
pl/wp-content/uploads/2014/01/SUPERWOMAN_
godzenie_rol.pdf, dostêp z 3.10.2014)
[30] Tadeusiak-Jeznach K., Gryczko A. N. 

. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
Warszawa 2012

-

i Polityki Spo³ecznej. Koordynator programu: 

Instytut Badawczy.

Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W kwestionariuszu 
-

kr¹¿enia, trawiennego, nerwowego, moczo-

problemy ze s³uchem, wzrokiem; problemy 
skórne; problemy psychiczne; zaburzenia 
wydzielania wewnêtrznego, stanu od¿ywiania, 

nowotwory; ogólne zmêczenie.
– oszacowanie ca³kowitej absencji cho-

robowej. Kwestionariusz pozwala³ nie tylko 
na zebranie informacji o ca³kowitej liczbie dni 
absencji chorobowej (zwolnienia lekarskiego), 
ale równie¿ deklarowanej przez pracowników 
liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzy-
stanego zamiast zwolnienia lekarskiego. Zbie-
ranie informacji o absencji z wykorzystaniem 
kwestionariuszy dla pracowników jest czêsto 
stosowane w tego typu badaniach [7, 8] 

o absencji, która nie podlega rejestrowaniu 
w przedsiêbiorstwie.

Ponadto, w badaniach uwzglêdniono ocenê 
bezpieczeñstwa zatrudnienia pracowników 
oraz kondycjê finansow¹ przedsiêbiorstwa.

pracowników produkcyjnych z 10 polskich 
-

kim, gdzie nara¿enie pracowników na czynniki 

i bardzo zbli¿one, zw³aszcza w odniesieniu 

56,8%). Pracownicy z wykszta³ceniem pod-
stawowym stanowili zaledwie 6%. Pozostali 
byli to pracownicy z wykszta³ceniem wy¿szym 

-
nych pracowników nie przepracowa³a 10 lat 
na danym stanowisku pracy.

Przebieg analiz statystycznych
Aby testowaæ hipotezy dotycz¹ce od-

dzia³ywania zmiennych psychospo³ecznych 
na absencjê wykonano seriê analiz konfirma-
cyjnych z wykorzystaniem metody modelo-
wania równañ strukturalnych. Zestawione 
zosta³y dwa konkurencyjne modele relacji 

oraz zdrowiem osoby badanej, warunkami 
psychospo³ecznymi pracy: zwiêkszonym 
obci¹¿eniem psychicznym, organizacj¹ pracy, 
atmosfer¹ i motywacj¹ w pracy oraz zado-
woleniem z pracy. W jednym modelu warunki 
psychospo³eczne pracy definiuj¹ absencjê 
chorobow¹, w drugim na odwrót: absencja 
wp³ywa na psychospo³eczne warunki pracy. 

Wstêp
Powszechnie opisywane w literaturze 

korelacyjnych (zob. np. [1-6]). Badanie tych za-

nie tylko na wspó³wystêpowanie obydwu 
zjawisk, ale równie¿ pozwala wnioskowaæ 

pracy na absencjê. Kierunek oddzia³ywania 
jest bowiem w tym przypadku powszechnie 
znany i potwierdzony w licznych badaniach, 
w tym tych, które stanowi¹ podstawê do opra-
cowania prawnie obowi¹zuj¹cych dopusz-
czalnych poziomów nara¿enia zawodowego. 
W przypadku czynników psychospo³ecznych 

-
nikami a absencj¹ nie jest ju¿ tak oczywista.

W artykule przedstawiono wyniki badañ 
przeprowadzonych w CIOP-PIB, których ce-

pomiêdzy psychospo³ecznymi czynnikami 

pracowników produkcyjnych.

Metodyka badañ
Wspomniane badania zosta³y przepro-

wadzone z wykorzystaniem anonimowego 
kwestionariusza badawczego, skierowanego 
do pracowników produkcyjnych, opartego 
przede wszystkim na subiektywnych ocenach 
nara¿enia na czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe oraz 
dobrostanu pracowników. Kwestionariusz ten 
zawiera³ pytania dotycz¹ce:

– czynników szkodliwych i uci¹¿liwych 
-

sowaniem skali dwukategorialnej. W szcze-

nastêpuj¹ce czynniki: chemikalia, gazy, spaliny, 
py³y, materia³y zainfekowane, ha³as, drgania 
maszyn i urz¹dzeñ, wysokie i niskie tempera-
tury, promieniowanie (laserowe, nadfioletowe, 
jonizuj¹ce), pola elektromagnetyczne, gor¹ce, 
zimne powierzchnie, przyjmowanie pozycji 
mêcz¹cych lub niewygodnych, rêczne przeno-
szenie/przemieszczanie ciê¿kich przedmiotów, 
powtarzaj¹ce siê ruchy r¹k i/lub ramion; prace 

fizyczne

-
wo tak”, „tak”) odnosz¹cego siê do czterech 
obszarów: (1) zwiêkszonego obci¹¿enia psy-
chicznego wynikaj¹cego z charakteru pracy, 
(2) organizacji pracy, (3) atmosfery i motywacji 
w pracy oraz (4) zadowolenia z pracy.

– stanu zdrowia, przez wskazanie odczu-

kwestionariusza zosta³a skonstruowana 
na podstawie klasyfikacji chorób Zak³adu 
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