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Wstêp

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
XSOdKVOŜXO8SOZOĥXY]Z\KaXYļëaZĥcaK\¸aXSOŜXKYQ\KXSMdOXSONY]^ýZ_NYa]dOVUSOQY
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 radzeniem sobie zarówno w roli matki, jak i pracownicy. Celem artyku³u jest analiza dostêpnej
literatury dotycz¹cej problematyki m³odych matek, pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych,
dO]dMdOQ¸VXcW_adQVýNXSOXSOWaZĥca_\YNdSMSOV]^aKXKKU^caXYļëdKaYNYaé
=ĥYaKUV_MdYaO$WKMSO\dcħ]^aYUYLSO^cXSOZOĥXY]Z\KaXOZ\KMKdKaYNYaK

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.
5OcaY\N]$WK^O\XS^caYWOXaS^RNS]KLSVS^SO]YMM_ZK^SYXKVaY\U
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+U^caXYļë dKaYNYaK Y\Kd ZY]SKNKXSO
potomstwa s¹ czynnikami decyduj¹cymi o obci¹¿eniu, jakie odczuwaj¹ kobiety. Szczególnie
dotyczy to m³odych matek, gdy¿ opieka nad
ma³ymi dzieæmi jest bardzo absorbuj¹ca. Zajmowanie siê dzieæmi zajmuje kobietom oko³o
trzykrotnie wiêcej czasu ni¿ mê¿czyznom [1].
Dodatkowym obci¹¿eniem jest niepe³nosprawXYļëaK\_XU_TéMKZY]^\dOQKXSO^KUSMRWK^OU
jako niezdolnych do sprawowania opieki nad
w³asnym potomstwem [2].
Kulturowo narzucony podzia³ ról w spo³eMdOħ]^aSOacW_]dKĥXKUYLSO^KMRKU^caXYļë
zwi¹zan¹ g³ównie z domem i sfer¹ spo³eczn¹,
z kolei na mê¿czyznach – zwi¹zan¹ g³ównie
z utrzymaniem rodziny oraz ze sfer¹ zawodow¹. Taki podzia³ wp³ywa³ na powstawanie stereotypów p³ciowych oraz postaw spo³ecznych,
czego skutkiem s¹ praktyki dyskryminacyjne
zwi¹zane z p³ci¹ [3].
Bior¹c pod uwagê sytuacjê zawodow¹ kobiet nale¿y wspomnieæ o tzw. szklanym suficie
Y\Kd]dUVKXcMRļMSKXKMR9U\OļVOXSOi]dUVKXc
sufit” odnosi siê do barier utrudniaj¹cych
awans na najwy¿sze stanowiska kierownicze.
DUYVOSYU\OļVOXSOi]dUVKXOļMSKXcnYNXY]S]Sý
NY ]c^_KMTS a U^¸\cMR ac]^ýZ_Té ^\_NXYļMS
w awansowaniu ze stanowisk pomocniczych
na kierownicze, co wi¹¿e siê g³ównie z brakiem
YNZYaSONXSOQY NYļaSKNMdOXSKAc]^ýZ_TO
równie¿ pojêcie tzw. lepkiej pod³ogi, które
dotyczy zawodów ma³o presti¿owych, nieumo¿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¿-

niejszych potrzeb ujêta w hierarchii potrzeb
A. Maslowa. Zaspokojenie tej potrzeby jest warunkiem zaspokojenia potrzeb rzêdu wy¿szego
[4]. Bezpieczeñstwo socjalne z kolei mo¿na
definiowaæ jako pojêcie ogólne odnosz¹ce siê
do potrzeb ludzkich, praw obywatelskich oraz
ZYaSXXYļMS ZKħ]^aK 4OQY iS]^Y^ý ]^KXYaSé
gwarancje uzyskania pomocy zewnêtrznej
(pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeñ
VY]YacMR S SXXcMR ]c^_KMTKMR Z\KaOW LéNŚ
_WYaKWS YU\OļVYXcMRn EG D ^OQY Z_XU^_
widzenia u³atwienie godzenia roli matki z rol¹
pracownika powinno byæ priorytetem.
Celem artyku³u jest przedstawienie sytuacji
m³odych matek na rynku pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem kobiet niepe³nosprawnych, oraz zwrócenie uwagi na wagê bezpieczeñstwa socjalnego w przypadku tej grupy.

M³ode matki
4KUY iWĥYNén YU\OļVSë WYŜXK ^ý WK^Uý
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 utrzyWcaKXSKKU^caXYļMSdKaYNYaOTaKŜXcTO]^
\¸aXSOŜaSOUNdSOMUK$TKUYWKĥOWYŜXKYU\OļVSë
dziecko do 6. roku ¿ycia [7].
Udzia³ w rynku pracy matek jest ni¿szy ni¿
_NdSKĥ UYLSO^ LOd NdSOMS 8S]US a]UKŚXSU dKtrudnienia kobiet maj¹cych ma³e dzieci czêsto
TO]^ acXSUSOW ^\_NXYļMS a QYNdOXS_ Z\KMc
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)
Y\KdWYŜVSaYļë]KWY\OKVSdKMTS4ONXKUŜOS]^XSOje 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
XK]^KaSOXSOZ\KMYNKaM¸aUYXSOMdXYļëZ\KMc
w godzinach nadliczbowych, brak elastyczXYļMS Y\Kd ac\Yd_WSKĥYļMS dO ]^\YXc Z\KMYdawcy, zwolnienie z pracy po ustaniu urlopu
WKMSO\dcħ]USOQYXKMS]USdO]^\YXcWýŜKLéNŚ
partnera na pozostanie z dzieckiem w domu
Y\Kd^\_NXYļMSaUK\WSOXS_ZSO\]SéZYZYa\YMSO
NYKU^caXYļMSdKaYNYaOTE#G
ĻaSKNYWYļë]ZYĥOMdOħ]^aKKVO^OŜ]KWcMR
kobiet, na temat istniej¹cych barier i mo¿liaYļMSSMRZYUYXKXSKTO]^XKNKVXS]UK7YŜXK
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 ogólnospo³ecznej 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 indywidualnych postaw, nastawienia, wiedzy
S_WSOTý^XYļMS]KWcMRUYLSO^U^¸\O]^KTéZ\dON
wyzwaniem powrotu na rynek pracy po d³u¿szej przerwie [10].

Modele opieki nad dzieckiem
,SY\éM ZYN _aKQý Z\OPO\YaKXO aK\^YļMS
mo¿liwe jest wyró¿nienie trzech grup kobiet: tych,
NVKU^¸\cMRXKMdOVXéaK\^YļMSéTO]^\YNdSMSOV]^aY
(rola matki jest dla nich najwa¿niejsza, praca zawodowa jest na drugim planie); tych, dla których
Z\KMKdKaYNYaKY\Kd\YNdSXK]éaK\^YļMSKWS
równorzêdnymi oraz takich, dla których kariera
zawodowa jest priorytetem, a macierzyñstwo
schodzi na dalszy plan. Niski udzia³ m³odych
WK^OUa\cXU_Z\KMcacXSUKXKTMdýļMSOTdXSONY]^K^OMdXOTNY]^ýZXYļMSZVKM¸aOUYZSOUSXKN
NdSOëWSA:YV]MOYZSOUý^ýXKTMdýļMSOT]Z\Ka_Té
rodzice, dziel¹c siê ni¹ z dziadkami czy starszymi
dzieæmi [11]. Nieco inaczej wygl¹da sprawa
dzieci powy¿ej 5. roku ¿ycia. Zgodnie z ustaw¹
d!a\dOļXSK##\Y]c]^OWSOYļaSK^cNdSOMUY
piêcioletnie jest objête obowi¹zkiem nauczania
przedszkolnego, a wiêc w przypadku tych dzieci
NY]^ýZXYļëZVKM¸aOUYZSOUSTO]^dKQaK\KX^YaKna przez prawo [12].
Badania europejskie pokazuj¹, ¿e Polska
znajduje siê na ostatnim miejscu ze wszystkich pañstw Unii Europejskiej pod wzglêdem
odsetka dzieci obojêtnych formaln¹ opiek¹
w wieku od lat 3 do podjêcia kszta³cenia oboaSédUYaOQY EG =dMdOQ¸VXSO XS]US a]UKŚXSU
(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 KróVO]^aYK^KUŜO3]VKXNSKS8Y\aOQSKa]UKŚXSU
ten wynosi oko³o 95%, podczas gdy ogólny
a]UKŚXSUNVK:YV]USacXY]SYUYĥY!EG
Model opieki nad dzieckiem jest istotnym
czynnikiem umo¿liwiaj¹cym powrót na rynek
pracy m³odych matek. Jak pokazuj¹ wywiady
ZYQĥýLSYXOZ\dOZ\YaKNdYXOaļ\¸N WK^OU
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
UY]d^YaXK ZY N\_QSO ^\_NXY TO]^ dXKVOŚë
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,
YQ\KXSMdYXcMR WYŜVSaYļMS NY]^KXSK ]Sý NY

tego typu placówek (problem ten dotyczy
aSýU]dYļMS N_ŜcMR WSK]^ MSéQĥcMR SXPOUMTS
jakie s¹ przenoszone miêdzy dzieæmi czy te¿
dZKX_TéMOQYa]ZYĥOMdOħ]^aSOZ\dOļaSKNMdOXSKYUYXSOMdXYļMSZYdY]^KXSKWK^USaNYW_
z dzieckiem. Dodatkowo kobiety odczuwaj¹
strach przed powrotem do pracy, wynikaj¹cy
z nieprzychylnego nastawienia pracodawcy do
macierzyñstwa, a co za tym idzie obawy przed
UYXSOMdXYļMSéL\KXSKdaYVXSOXSKaZ\dcZKNU_
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
\YdaSédKXSOXKTLK\NdSOTYZ^cWKVXO8KZ\YļLý
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].
,KNKXSKKXUSO^YaOZ\dOZ\YaKNdYXOaļ\¸N
599 respondentek zamieszka³ych na terenie
województwa zachodniopomorskiego wyUKdKĥc SŜ  UYLSO^ XSO aSNdS UYXSOMdXYļMS
\OdcQXKMTSdKU^caXYļMSdKaYNYaOTdZYaYN_
opieki nad dzieckiem do 3. roku ¿ycia. Respondentki twierdz¹ równie¿, i¿ to one zazwyczaj
zajmuj¹ siê dzieæmi (76,2% wskazañ). Partnerzy 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 instytucje, jak ¿³obek czy przedszkole, pozwalaj¹
XK YNMSéŜOXSO UYLSO^ d MdýļMS YLYaSédU¸a
KMdUYVaSOU XSO UKŜNK UYLSO^K WK WYŜVSaYļë
korzystania z nich, czêsto tak¿e ze wzglêdu
na zbyt wysokie koszty.
8KTaSýU]dO^\_NXYļMSaUY\dc]^KXS_d_]ĥ_Q
takich placówek, g³ównie z powodu najwiêkszych braków infrastrukturalnych na tych
^O\OXKMR Y\Kd XSOac]^K\MdKTéMcMR ļ\YNU¸a
finansowych, maj¹ osoby mieszkaj¹ce na wsi.
ASýU]dYļëWK^OUNdSOMSZYacŜOT\YU_ŜcMSK
posy³a jednak swoje dzieci do przedszkola,
XKTMdýļMSOTNYZVKM¸aOUZ_LVSMdXcMR!!#
wskazañ). Zarówno przedszkola, jak i ¿³obki
zosta³y wskazane przez respondentki jako
placówki u³atwiaj¹ce im powrót na rynek
Z\KMcSZYNOTWYaKXSOKU^caXYļMSdKaYNYaOT
7YŜVSaYļë^ýNYMOXSKTé]dMdOQ¸VXSOWK^USZY
urlopie macierzyñskim, matki samotne oraz
maj¹ce dzieci do 5. roku ¿ycia [11].
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Matka pracuj¹ca
W odniesieniu do oceny matek jako praMYaXSU¸aWYŜXKdXKVOŚëdK\¸aXYZYdc^cane, jak i negatywne opinie [15, 16]. Badania
przeprowadzono w nastêpuj¹cych grupach:
kobiet w wieku 25-34 lat (104 osoby), w³aļMSMSOVS WKĥcMR S ļ\ONXSMR Z\dON]SýLSY\]^a
przedstawicieli dzia³ów HR, przedstawicieli
instytucji lokalnego rynku pracy, przedstawicieli
fundacji i stowarzyszeñ pozarz¹dowych z terenu województwa ³ódzkiego oraz pracowników
naukowych Uniwersytetu £ódzkiego zajmuj¹cych siê problematyk¹ kobiet oraz rynku pracy.
Wykaza³y one, i¿ do pozytywnych cech matek
dKVSMdK]Sý$aSýU]déYNZYaSONdSKVXYļëdKacUYnywan¹ pracê, lepsz¹ organizacjê czasu pracy,
lepsze radzenie sobie ze stresem, dystans do
Z\KMc ]^KLSVXYļë OWYMTYXKVXé U\OK^caXYļë
MSO\ZVSaYļë Y\Kd OWZK^SýAļ\¸N MOMR XOgatywnych natomiast wymieniono: wiêksz¹
absencjê w pracy oraz ograniczon¹ dyspozyMcTXYļëTKU\¸aXSOŜWXSOT]dOdXKMdOXSOZ\KMc
aŜcMS_dZYaYN_aKŜXYļMS]PO\c\YNdSXXOT
Zdaniem kobiet macierzyñstwo wp³ywa na ich
dyskwalifikacjê na rynku pracy, niezale¿nie od
SMR_WSOTý^XYļMSSUaKVSPSUKMTSMdý]^Y\¸aXSOŜ
gotowe s¹ zataiæ fakt posiadania dzieci podczas rozmów kwalifikacyjnych.

5YLSO^cdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
bêd¹ce matkami
W dostêpnej literaturze polskiej dotychczasowe badania, ze szczególnym uwzglêdXSOXSOW TKUYļMS ŜcMSK Mdc ^OŜ ]KWYZYMd_MSK
prowadzone by³y w populacjach generalnych
osób niepe³nosprawnych bez rozró¿nienia p³ci
[17-19]. Jednak powszechnie zak³ada siê, ¿e
TKUYļëŜcMSK\¸ŜXS]SýLSY\éMZYN_aKQýUYLSO^c
oraz mê¿czyzn.
5YLSO^c XSOZOĥXY]Z\KaXO NYļaSKNMdKTé
aSýMOT ^\_NXYļMS a ŜcMS_ MYNdSOXXcW Y\Kd
sferze zawodowej, co jest wynikiem przypi]caKXSKYU\OļVYXcMR\¸VUYLSOMSOSWýŜMdcŚXSO
w spo³eczeñstwie. Stanowi¹ one zdecydowan¹
aSýU]dYļëaQ\_ZSOY]¸LXSOKU^caXcMRdKaYdowo 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 zaopiekowaæ 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].
5YLSO^cdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéa]ZYĥOMdnym odbiorze nie s¹ brane pod uwagê jako
potencjalne matki, podczas gdy na kobiety pe³nosprawne wywierana jest presja, aby matka-
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WS]Sý]^KĥcAdaSédU_dPKU^OWSŜ]OU]_KVXYļë
UYLSO^dXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSKWSTO]^\¸aXSOŜ
tematem tabu, nieznana jest liczba urodzeñ,
dokonanych aborcji, czy te¿ ci¹¿ w tej grupie.
Czêsto kobiety te zniechêcane s¹ do posiadania
ZY^YW]^aKdOadQVýN_XKWYŜVSaYļë_\YNdOnia niepe³nosprawnego dziecka, jak równie¿
ZYNaKŜKXO]éWYŜVSaYļMSacMRYaKXSKZ\dOd
nie dzieci. W grupie tej utrudniane s¹ równie¿
procesy adopcyjne [21].
Bariery oraz stereotypy funkcjonuj¹ce
a ļaSKNYWYļMS ]ZYĥOMdXOT YN\d_MOXSO ]ZY³eczne oraz dyskryminacja ze wzglêdu na
XSOZOĥXY]Z\KaXYļë aZĥcaKTé XK YLXSŜOXSO
poziomu samooceny oraz skutkuj¹ spo³ecznym
wykluczeniem [22]. Mówi siê tu o mechanizmie
tzw. b³êdnego ko³a. Spo³eczeñstwo poprzez
postrzeganie stereotypowe ogranicza kobie^YWXSOZOĥXY]Z\KaXcWWYŜVSaYļëZYNOTWYaKXSKKU^caXYļMSMY]U_^U_TOSMRLSO\XYļMSé
i obaw¹ przed ocen¹ [23].
Farber [24] na podstawie wywiadów
przeprowadzonych z kobietami niepe³nosprawnymi bêd¹cymi matkami stwierdza, ¿e
KUMOZ^KMTKdO]^\YXcY^KMdKTéMOQYļ\YNYaS]UK
i otrzymywane od niego wsparcie jest najistotniejsze z punktu widzenia prawid³owego w nim
funkcjonowania kobiet niepe³nosprawnych
[24]. W badaniach Wilczyñskiej-Kwiatek autostereotypowe postrzeganie samych kobiet
XKTMdýļMSOT LcĥY ZYaSédKXO d Z\dOUYXKXSOW
YWKĥOTWYLSVXYļMSdKaYNYaOTaZ\dcZKNU_
posiadania oraz wychowywania potomstwa
EGA ^KUSOT ]c^_KMTS XKTMdýļMSOT NYMRYNdS
NY acMYPKXSK ]Sý UYLSO^ d\cXU_Z\KMc LéNŚ
przyjmowania ma³o p³atnej pracy poni¿ej
w³asnych ambicji czy oczekiwañ. W wywiadach
przeprowadzonych przez Paw³owsk¹-Cyprysiak (2014) pracuj¹ce kobiety niepe³nosprawne
a]UKd_Té SŜ d ZYaYN_ WXSOT]dOT WYLSVXYļMS
Y\Kd WXSOT]dcMR PSdcMdXcMR WYŜVSaYļMS WKTé
problem z godzeniem obowi¹zków domowych
ddKaYNYacWS:YMd_MSO]^KĥYļMSdK^\_NXSOXSK
w czasie ci¹¿y oraz poczucie bezpieczeñstwa
SZOaXYļMSZ\KMcZYZYa\YMSOd_\VYZ_WKMSOrzyñskiego kobiety te wskaza³y jako jedn¹ z potrzeb 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 zawodowej 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
XK\cXOUZ\KMcY\KddKZOaXSëSWWYŜVSaYļë
godzenia pracy i ¿ycia pozazawodowego,
a tym samym umo¿liwiæ lepsze radzenie sobie
aZ\KMc3MRPY\WKTO]^\¸ŜXKadKVOŜXYļMSYN
celu, jaki maj¹ spe³niaæ.
Badania przeprowadzone w Polsce w grupie 1848 matek (dzieci w wieku 0-14 lat)
Z\dOd7SVVaK\N,\YaX=715<-aZKŚNdSO\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 otrzyma³y po 15% wskazañ [28].
.Y dKQ\KXSMdXcMR NYļaSKNMdOħ NY^cMdécych dobrych praktyk z zakresu godzenia pracy
i ¿ycia zawodowego zaliczyæ mo¿na [29]:
1) w Norwegii:
– zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach oraz ¿³obkach
– wyp³acenie zasi³ku rodzinnego po narodzinach 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
S\YNdSXKWSLOdNdSO^XcWSY\KdZYU\cMSOMdýļMS
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.
AK\_XUSOW Y^\dcWKXSK _\VYZ_ TO]^ MSéQĥYļë
pracy przez 6 miesiêcy przed porodem lub
przepracowanie minimum 12 miesiêcy w ci¹gu
2 lat
– rodzice dzieci do 12. roku ¿ycia na wypadek choroby mog¹ skorzystaæ z dodatkowego
urlopu opiekuñczego w wymiarze 120 dni
\YMdXSOdOļaSKNMdOXSOWZSOXSýŜXcW\¸aXcW
80% wynagrodzenia

Fot. Lucas Antilli/Bigstockphoto

– 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 mieszkaniowy 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 miesiêcznie)
– prawo do urlopu wychowawczego do
ukoñczenia przez dziecko 3. roku ¿ycia, podczas którego rodzice otrzymuj¹ zasi³ek opieU_ħMdcaac]YUYļMS O_\YWSO]SýMdXSO
pod warunkiem przepracowania u danego
pracodawcy co najmniej roku. Podczas urlopu
mo¿na pracowaæ do 32 godzin tygodniowo,
jednak¿e zostaje wówczas zmniejszona proZY\MTYXKVXSOac]YUYļëdK]SĥU_
– bezp³atna, instytucjonalna opieka nad
dzieckiem powy¿ej 3. roku ¿ycia
– nad dzieæmi do 3. roku ¿ycia opiekê sprawuj¹ rejestrowane opiekunki, utrzymywane
dOļ\YNU¸aZ_LVSMdXcMRK\YNdSMOY^\dcW_Té
]ZOMTKVXcNYNK^OUU^¸\OQYac]YUYļë_dKVOŜXSYXKTO]^YNaSOVUYļMS\YNdSXcSTOTNYMRYN¸a%
dodatek ten zazwyczaj pozwala pokryæ istotn¹
MdýļëUY]d^¸aacXKQ\YNdOXSKYZSOU_XUS
– specjalny system opodatkowania osób
fizycznych, charakteryzuj¹cy siê tzw. kwotami rodzinnymi, które s³usznie zak³adaj¹, ¿e
rodziny wielodzietne ponosz¹ wy¿sze koszty
utrzymania zwi¹zane z wychowywaniem
dzieci [29].
Do innych dzia³añ maj¹cych na celu u³atwienie godzenia pracy i ¿ycia rodzinnego,
stosowanych przez pracodawców na gruncie
polskim mo¿na zaliczyæ:
ÉWYŜVSaYļëZ\KMcaSXNcaSN_KVXcWMdK]SO
Z\KMc acUYXcaKXSO MdýļMS dKNKħ a NYW_
obni¿enie wymiaru czasu pracy (maksymalnie
do 6 godzin dziennie), zachowanie pe³nych
przywilejów pracowniczych podczas urlopu
macierzyñskiego
ÉWYŜVSaYļëacUYXcaKXSK^OVOZ\KMcZ\dOd
kilka dni w tygodniu
ÉWYŜVSaYļëUY\dc]^KXSKZ\dOdUYLSO^cZ\dObywaj¹ce w domu na urlopie macierzyñskim
ze s³u¿bowego komputera z dostêpem do
Internetu oraz intranetu, jak równie¿ dostêp
do s³u¿bowego telefonu
É WYŜVSaYļë ]UY\dc]^KXSK dO ]ZOMTKVXcMR
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 godzinach pracy firmy (przedszkola pañstwowe
LéNŚZ\caK^XOXSOdKa]dOdKZOaXSKĥcYZSOUý
w tych godzinach) oraz w wakacje
• dodatkowe 30 dni p³atnego urlopu wypoczynkowego
• ochronê przed zwolnieniem do 6 miesiêcy 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
NdSOMUK WK YQ\YWXc aZĥca XK KU^caXYļë
zawodow¹ matki, czêsto powoduje przerwê
w ¿yciorysie zawodowym oraz wp³ywa na
dezaktualizacjê wiedzy wykorzystywanej przy
wykonywaniu pracy. To z kolei powoduje narastaj¹cy 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 rozwi¹zania 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
YLMSéŜKTéMcW TO TO]^ XSOZOĥXY]Z\KaXYļë
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 niepe³nosprawnym bêd¹cym matkami u³atwienie godzenia
roli matki i pracownicy w sposób efektywny
oraz dostosowany do specyficznych potrzeb
acXSUKTéMcMRdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMS
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Wstêp
Powszechnie opisywane w literaturze
ļaSK^YaOTLKNKXSKadKU\O]SOYNNdSKĥcaKXSK
MdcXXSU¸a ļ\YNYaS]UK Z\KMc XK KL]OXMTý
MRY\YLYaéYZSO\KTé]SýXKKXKVSdSOdKVOŜXYļMS
korelacyjnych (zob. np. [1-6]). Badanie tych zaVOŜXYļMSaZ\dcZKNU_MdcXXSU¸aWK^O\SKVXOQY
ļ\YNYaS]UKZ\KMcSKL]OXMTSa]UKd_TOTONXKU
nie tylko na wspó³wystêpowanie obydwu
zjawisk, ale równie¿ pozwala wnioskowaæ
YaZĥcaSOMdcXXSU¸aWK^O\SKVXOQYļ\YNYaS]UK
pracy na absencjê. Kierunek oddzia³ywania
jest bowiem w tym przypadku powszechnie
znany i potwierdzony w licznych badaniach,
w tym tych, które stanowi¹ podstawê do opracowania prawnie obowi¹zuj¹cych dopuszczalnych poziomów nara¿enia zawodowego.
W przypadku czynników psychospo³ecznych
UaO]^SK USO\_XU_ dKVOŜXYļMS ZYWSýNdc MdcXnikami a absencj¹ nie jest ju¿ tak oczywista.
W artykule przedstawiono wyniki badañ
przeprowadzonych w CIOP-PIB, których ceVOWLcĥKZ\¸LK_]^KVOXSKUSO\_XU_dKVOŜXYļMS
pomiêdzy psychospo³ecznymi czynnikami
ļ\YNYaS]UKZ\KMcKKL]OXMTéMRY\YLYaéaļ\¸N
pracowników produkcyjnych.

Metodyka badañ
Wspomniane badania zosta³y przeprowadzone 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
ac]^ýZ_TéMcMR a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc d dK]^Ysowaniem skali dwukategorialnej. W szczeQ¸VXYļMSaUaO]^SYXK\S_]d_ac]ZOMcPSUYaKXY
nastêpuj¹ce czynniki: chemikalia, gazy, spaliny,
py³y, materia³y zainfekowane, ha³as, drgania
maszyn i urz¹dzeñ, wysokie i niskie temperatury, promieniowanie (laserowe, nadfioletowe,
jonizuj¹ce), pola elektromagnetyczne, gor¹ce,
zimne powierzchnie, przyjmowanie pozycji
mêcz¹cych lub niewygodnych, rêczne przenoszenie/przemieszczanie ciê¿kich przedmiotów,
powtarzaj¹ce siê ruchy r¹k i/lub ramion; prace
XK ac]YUYļMS S a dKQĥýLSOXSKMR YLMSéŜOXSO
fizyczne
p Z]cMRY]ZYĥOMdXOQY ļ\YNYaS]UK Z\KMc
WSO\dYXé]UKVé^\¸T]^YZXSYaéiXSOniMdýļMSYwo tak”, „tak”) odnosz¹cego siê do czterech
obszarów: (1) zwiêkszonego obci¹¿enia psychicznego wynikaj¹cego z charakteru pracy,
(2) organizacji pracy, (3) atmosfery i motywacji
w pracy oraz (4) zadowolenia z pracy.
– stanu zdrowia, przez wskazanie odczuaKXcMR NYVOQVSaYļMS dN\YaY^XcMR>K Mdýļë
kwestionariusza zosta³a skonstruowana
na podstawie klasyfikacji chorób Zak³adu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W kwestionariuszu
a ]dMdOQ¸VXYļMS dKaK\^Y Zc^KXSK Y XK]^ýZ_TéMO NYVOQVSaYļMS dN\YaY^XO S MRY\YLc$
NYVOQVSaYļMSMRY\YLc_UĥKN_$YNNOMRYaOQY
kr¹¿enia, trawiennego, nerwowego, moczoaYZĥMSYaOQY WSýļXSYaY]dUSOVO^YaOQY%
problemy ze s³uchem, wzrokiem; problemy
skórne; problemy psychiczne; zaburzenia
wydzielania wewnêtrznego, stanu od¿ywiania,
WO^KLYVSdW_%MRY\YLcdKUKŚXOSZK]YŜc^XSMdO%
nowotwory; ogólne zmêczenie.
– oszacowanie ca³kowitej absencji chorobowej. Kwestionariusz pozwala³ nie tylko
na zebranie informacji o ca³kowitej liczbie dni
absencji chorobowej (zwolnienia lekarskiego),
ale równie¿ deklarowanej przez pracowników
liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego zamiast zwolnienia lekarskiego. Zbieranie informacji o absencji z wykorzystaniem
kwestionariuszy dla pracowników jest czêsto
stosowane w tego typu badaniach [7, 8]
SNKTOWYŜVSaYļëdOL\KXSK\¸aXSOŜSXPY\WKMTS
o absencji, która nie podlega rejestrowaniu
w przedsiêbiorstwie.
Ponadto, w badaniach uwzglêdniono ocenê
bezpieczeñstwa zatrudnienia pracowników
oraz kondycjê finansow¹ przedsiêbiorstwa.
,KNKXSK Z\dOZ\YaKNdYXY aļ\¸N 
pracowników produkcyjnych z 10 polskich
Z\dON]SýLSY\]^aNdSKĥKTéMcMRaZ\dOWcļVOVOUkim, gdzie nara¿enie pracowników na czynniki
dKQ\YŜOħaļ\YNYaS]U_Z\KMc]éd\¸ŜXSMYaKXO
i bardzo zbli¿one, zw³aszcza w odniesieniu
NY Z]cMRY]ZYĥOMdXOQY ļ\YNYaS]UK Z\KMc
Aļ\¸N LKNKXcMR Z\dOaKŜKVS Z\KMYaXSMc
d acU]d^KĥMOXSOW ļ\ONXSW dKaYNYacW
YNZYaSONXSY UYLSO^c ! S WýŜMdcŚXS
56,8%). Pracownicy z wykszta³ceniem podstawowym stanowili zaledwie 6%. Pozostali
byli to pracownicy z wykszta³ceniem wy¿szym
LéNŚļ\ONXSWYQ¸VXYU]d^KĥMéMcWĻ\ONXSaSOU
LKNKXcMRacXS¸]ĥ VK^ASýU]dYļëdLKNKnych pracowników nie przepracowa³a 10 lat
na danym stanowisku pracy.

Przebieg analiz statystycznych
Aby testowaæ hipotezy dotycz¹ce oddzia³ywania zmiennych psychospo³ecznych
na absencjê wykonano seriê analiz konfirmacyjnych z wykorzystaniem metody modelowania równañ strukturalnych. Zestawione
zosta³y dwa konkurencyjne modele relacji
WSýNdc dWSOXXcWS YU\OļVKTéMcWS WK^O\SKVXO
S OUYXYWSMdXO aK\_XUS ļ\YNYaS]UK Z\KMc
oraz zdrowiem osoby badanej, warunkami
psychospo³ecznymi pracy: zwiêkszonym
obci¹¿eniem psychicznym, organizacj¹ pracy,
atmosfer¹ i motywacj¹ w pracy oraz zadowoleniem z pracy. W jednym modelu warunki
psychospo³eczne pracy definiuj¹ absencjê
chorobow¹, w drugim na odwrót: absencja
wp³ywa na psychospo³eczne warunki pracy.

