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Matka,

nie tylko kobieta
Demografia jest wyzwaniem, z którym obecnie mierzą się wszystkie
kraje Europy. Ujemny przyrost naturalny jest efektem wielu czynników.
Jednym z nich - jak wskazują badania oraz diagnozy społeczne - jest
czynnik ekonomiczny. Opóźnia się moment decyzji o pierwszym dziecku, bo rodzice chcą mieć odpowiednie warunki do wychowywania
dzieci: zabezpieczenie finansowe, mieszkanie (choćby na kredyt), stałą
pracę.
Kobiety chcą najpierw zbudować swoją pozycję zawodową, bo to daje złudzenie, że po urlopie macierzyńskim będą miały gdzie wrócić. Dzieci kosztują. I nie chodzi tylko o rzeczy codziennego użytku, ale też o opiekę:
żłobek, przedszkole, szkołę. Charakter pracy w dużym mieście i odległości między miejscem jej wykonywania
a domem, często wymagają zatrudnienia opiekunki. Jednocześnie firmy zmagają się z brakiem odpowiedniej
kadry pracowników, szczególnie wysoko wykwalifikowanych, nie wiedzą jak ułatwić kobietom obejmowanie
stanowisk kierowniczych. Rząd próbuje zachęcić Polki do rodzenia dzieci programami socjalnymi, które bardzo
szybko tracą na aktualności i przestają odpowiadać na potrzeby rodziców.
W niniejszym raporcie pokazujemy największe trudności z jakimi mierzą się matki w powrocie do pracy i pokazujemy jak można na te trudności odpowiedzieć. Chcemy zachęcić Was - pracodawców - do kompleksowego spojrzenia na swoich pracowników. Chcemy pokazać Wam jak, wprowadzając większe i mniejsze zmiany
w swoich firmach, możecie zadbać o rodziców, ułatwiając im pracę i docenić ich codzienny trud. Wierzymy,
że w efekcie otrzymacie zaangażowanych i oddanych specjalistów, więcej kobiet w zarządach i mniejszą
rotację pracowników.

		
		
		

Agnieszka Krzyżak-Pitura
prezeska zarządu
Fundacja Rodzic w mieście

-5-

Dzień dobry,
Cieszę się, że ta publikacja trafiła w Państwa ręce. To efekt wielomiesięcznej pracy Fundacji “Rodzic w mieście”
nad badaniem aktywności zawodowej mam w naszym kraju.
Dlaczego ten temat uważamy za bardzo ważny? Aktywność zawodowa kobiet w Polsce odbiega od średniej
dla Unii Europejskiej. Blisko 50% matek dzieci do lat 3 nie wraca do pracy z powodu braku dostępu do opieki1.
Mamy niepracujące zawodowo jako główną przyczynę podają brak możliwości łączenia obowiązków służbowych z rodzicielskimi tak, jakby tego chciały. Mniej niż 1% ojców zdecydowało się na skorzystanie z urlopu
rodzicielskiego w 2019 roku2. Odbiegamy też od wielu krajów Europy Zachodniej jeśli chodzi o powszechność
dostępu do elastycznych godzin pracy czy niepełnoetatowego zatrudnienia. Jednocześnie w 2019 roku UE
przyjęła dyrektywę ”work-life balance”, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia rozwiązań ułatwiających łączenie ról i zwiększających balans w życiu. Czeka nas debata nad dokładnym kształtem transpozycji unijnych przepisów do polskiego porządku prawnego.
Wierzymy, że zmiana jest możliwa. Rodzicom w Polsce może pracować się łatwiej, a firmom może opłacać się
zatrudniać matki. Większa aktywność zawodowa kobiet to również duże korzyści dla naszego państwa. PKB
Polski może być wyższy o 270 mld złotych w 2025 roku, jeśli więcej kobiet podejmie pracę.3
Żeby rozwiązania wspierające aktywność zawodową rodziców były najlepiej dopasowane do polskiej rzeczywistości, zależało nam na poznaniu perspektywy matek. W przeprowadzonym przez nas badaniu ankietowym
i wywiadach pogłębionych zapytałyśmy mamy o czynniki, które najbardziej motywują je do powrotu na rynek pracy. Poruszyłyśmy kwestię obaw i trudności, z którymi mierzą się, wracającn do aktywności zawodowej. Ważne było dla nas poznanie planów związanych z powrotem do pracy. Dużą część naszych analiz poświęciłyśmy też rozwiązaniom, które najbardziej wspierają rodziców w aktywności zawodowej i harmonijnym
łączeniu ról.
Matki w Polsce chcą pracować. 94,4% niepracujących mam zadeklarowała chęć powrotu na rynek
pracy. Jako główny motywator do podjęcia aktywności zawodowej mamy wymieniają po prostu chęć
pracy. Daje ona kobietom poczucie niezależności finansowej, jest „przestrzenią” dla siebie, stwarza możliwość realizowania swojego potencjału na innym polu niż sam dom. Jednocześnie, wracając do pracy, mamy obawiają się tego, czy dadzą radę łączyć dom z aktywnością zawodową w satysfakcjonujący sposób, boją się trudności logistycznych, chorób dzieci czy braku zrozumienia ze strony
pracodawcy. Analizując wyzwania, z którymi mierzą się mamy, dostrzegamy wielką rolę pracodawców.
Za najbardziej wspierające rozwiązanie kobiety uznały elastyczność co do miejsca i godzin wykonywania
pracy. Elastyczność pracodawców jest też czynnikiem, który matki wybrały jako potencjalnie najbardziej zachęcający je do zmiany decyzji o niepodejmowaniu aktywności zawodowej. Pozostawienie rodzicom pewnej
dowolności co do miejsca i czasu jest jednak tylko jedną z artykułowanych potrzeb. Dobrze przemyślane
działania pracodawców mogłyby pokryć całe spektrum wyzwań, z którymi mierzą się pracujący rodzice.
Dokładając do tego zmiany systemowe, możemy sprawić, że rodzicom w Polsce będzie się dobrze pracowało.
Niniejszy raport inauguruje nowy program Fundacji Rodzic w mieście – Pracuję i wychowuję. Chcemy poruszać różne zagadnienia związane z łączeniem roli rodzica i pracownika, dostarczać rzetelne analizy, pokazywać ciekawe przykłady firm i pracujących rodziców. Chcemy inspirować polski rynek do zmiany. Zachęcamy
do śledzenia rozwoju naszego programu na stronie www.pracujeiwychowuje.pl.
Życzę Państwu dobrej lektury!

		
		
		

Magdalena Mochoń
Koordynatorka projektów „work-family balance”
Fundacja Rodzic w mieście

1 GUS, Praca zawodowa a obowiązki rodzinne w 2018 roku, 2019

2 https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1484232,wielu-mezczyzn-korzysta-z-urlopu-ojcowskiego-rzadziej-biora-urlop-rodzicielski.html
3 McKinsey & Company, Potęga równości Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej?, 2017
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Główne
wnioski

PŁYNĄCE
Z BADANIA
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94,4%
34,4%
mam

niepracujących zawodowo mam
planuje powrót na rynek pracy.

deklaruje, że głównym motywatorem dla
ich powrotu na rynek pracy jest chęć
podjęcia aktywności zawodowej.

Praca daje im poczucie niezależności finansowej, jest inwestycją
w siebie, swoją przyszłość i kompetencje. To dla nich szansa na
realizowanie swojego potencjału na innym polu niż tylko dom.

69,4%
mam

boi się tego, że po powrocie do pracy nie
będą miały możliwości łączenia opieki
nad dzieckiem i pracy w sposób, jaki
by chciały. Wiele obaw związanych
z powrotem na rynek pracy mogłoby
zostać zaadresowanych przez działania firm. Elastyczność pracodawcy co
do godzin i miejsca pracy oraz kultura
organizacyjna wspierająca mamy, mogłaby skutecznie im pomóc wrócić do
aktywności zawodowej po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.
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Najczęstszą trudnością, z jaką mierzą się
mamy po powrocie do pracy, jest zmiana
podejścia do kobiet wynikająca z faktu,
że stały się one mamami.

Pracodawcy często
odnoszą się do kobiet
przez pryzmat ich
macierzyństwa,
a nie posiadanych
kompetencji.
- 10 -

49,7%
mam

66%
mam,

mam przebywających na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim planuje znaleźć
nowe zatrudnienia lub wrócić do obecnego pracodawcy po to, by bezpiecznie szukać nowej pozycji zawodowej dla
siebie. Mamy szukają miejsc pracy, które
pozwolą im więcej zarabiać i / lub lepiej
łączyć opiekę nad dziećmi z pracą.
które są bezrobotne, niezatrudnione lub
w trakcie nauki, uzależnia moment rozpoczęcia aktywności zawodowej od
znalezienia zatrudnienia. Mamy te podkreślają trudności, jakich doświadczają
w znalezieniu pracy. Widać tym samym
słabość funkcjonującego w Polsce systemu wsparcia dla osób, które są nieobecne na rynku pracy przez kilka lat,
a chciałyby pracować.
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Rodzice potrzebują więcej
elastycznych rozwiązań
zarówno jeśli chodzi o czas,
jak i miejsce wykonywania
pracy. Elastyczność jest wymieniana zarówno jako rozwiązanie
najbardziej ułatwiające powrót
do pracy, jak i czynnik, który
skłoniłby niepracujące mamy
do powrotu na rynek pracy.
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Wspierająca rodziców kultura
organizacyjna jest niezbędnym
fundamentem dla skutecznych
działań, których adresatami
są matki / ojcowie.
Co 3. mama wskazała właśnie atmosferę
w pracy za czynnik ułatwiający powrót
do pracy.

67%
mam

uważa elastyczne godziny pracy
za rozwiązanie najbardziej
wspierające je w powrocie
do pracy i łączeniu obowiązków
zawodowych z rodzinnymi.

Z kolei

48%
mam

szczególnie ceni sobie
możliwość pracy zdalnej.
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Jedynie

25%

mam

uważa pracę na fragment etatu
za pomocne rozwiązanie.

Zajmujemy szóste od końca miejsce w UE pod względem powszechności pracy w niepełnym wymiarze godzinowym. Przyczyn należy upatrywać w niskich wynagrodzeniach i braku pomysłu pracodawców na
zorganizowanie niepełnoetatowych stanowisk pracy.

Powrót
do aktywności
zawodowej mam
MOTYWACJE,
OBAWY, TRUDNOŚCI

3.1. Główne czynniki
powrotu na rynek pracy

94,4%

niepracujących zawodowo mam
planuje powrót na rynek pracy.

Mamy chcą pracować - to wniosek, który jednoznacznie płynie z przeprowadzonego przez nas badania. Co najbardziej motywuje je do powrotu do pracy? Większość mam mówi, że po prostu chce wrócić do aktywności zawodowej (33,4%).
Praca daje mamom poczucie niezależności finansowej. Jest inwestycją w siebie,
swój rozwój, swoje umiejętności, w swoją przyszłość. Aktywność zawodowa jest
często pewnego rodzaju “przestrzenią dla siebie”, której brakuje mamom przebywającym w domu z dziećmi. Praca daje mamom satysfakcję i poczucie większej
różnorodności w życiu. To także możliwość wcielenia się w inną rolę niż ta, którą
pełnią na co dzień w domu. Dzięki temu łatwiej o oparcie poczucia własnej wartości na czymś więcej niż na samym macierzyństwie. Łatwiej o harmonię, poczucie
spełnienia i szczęścia w życiu, co przekłada się bezpośrednio na lepsze pełnienie
roli rodzica. Aktywność zawodowa to także pole do rozwoju innych kompetencji
niż te wykorzystywane w trakcie opieki nad dziećmi.
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Ja tęskniłam za pracą, za ludźmi, chciałam mieć z nimi kontakt,
chciałam robić coś innego i być przydatna gdzieś indziej niż tylko
w domu.

Chciałam zająć się rzeczami zawodowymi,
niezwiązanymi z siedzeniem w domu.

Dzieci kiedyś wyrosną i warto coś mieć w życiu poza domem, mieć
jakieś swoje zawodowe rzeczy, bo to nasze zawodowe życie będzie
wykraczało poza małoletniość dzieci.

Mimo, że opieka nad dzieckiem jest fajna, ja czułam,
że odżyłam, że robię coś swojego, że mnie ktoś docenia.
To było bardzo pozytywne psychicznie uczucie.

Mam więcej entuzjazmu, jak już spędzam czas z dzieckiem.

Czynniki finansowe zostały wymienione przez ankietowane kobiety na dru-

gim miejscu jako motywujące w powrocie na rynek pracy. 24,9% badanych
mam czuje się zmuszona do powrotu na rynek pracy przez niewystarcza-

jące środki finansowe. Z kolei 10,2% mam nie chce obniżyć poziomu życia

rodziny z powodu nieaktywności zawodowej. W ich przypadku powrót do
pracy nie jest koniecznością, a wiąże się z chęcią utrzymywania określo-

nego poziomu życia, do którego one same i ich rodziny są przyzwyczajone.
Mamy podkreślały też niepewność dotyczącą przyszłości. W życiu zdarzają

się różne nieoczekiwane sytuacje, które mogą zmusić je do przejęcia ciężaru
utrzymania rodziny albo przynajmniej do zapewnienia stałego miesięcznego wkładu. Konsekwentna obecność na rynku pracy ułatwi im wówczas to

zadanie. Aktywność zawodowa wynika więc, w ich przypadku, z poczucia
odpowiedzialności za przyszłość rodziny.
- 17 -

W życiu nigdy nic nie wiadomo, teraz mam męża, który jest w stanie
nas wszystkich utrzymać, ale są zdarzenia tragiczne, mniej i bardziej,
i warto, żebym ja tą pracę miała. Mniej płatną, na część etatu, ale
żeby była.

Ostatnią grupą motywatorów są czynniki psychologiczne - poczucie odizolowania od świata (12,1%), lęk przed “wypadnięciem z rynku pracy” w wyniku długotrwałej nieobecności (7,9%) i wreszcie presja społeczna (5,1%).
Odpowiedzi te pokazują, że macierzyństwo jest dla wielu kobiet czasem pełnym wyzwań, w którym mierzą się z różnymi trudnościami. Zamknięcie
w domu i ograniczenie aktywności towarzyskich sprawia, że wiele kobiet czuje się
odizolowanych od świata. Aktywność zawodowa jest dla nich “wyjściem do ludzi”,
kontaktem z rzeczywistością, daje możliwość porozmawiania i wymiany poglądów
z innymi dorosłymi. Widać tym samym jak ważną rolę pełnią wszelkiego rodzaju
grupy wsparcia dla kobiet lub konkretnie - dla mam. Takie chociażby, jak działające w miastach kluby mam, czy prowadzone przez Fundację “Rodzic w mieście”
Kluby Przedsiębiorczych Mam (www.klubprzedsiebiorczychmam.pl).
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Co Cię najbardziej motywuje do powrotu do pracy
/ jej rozpoczęcia?

Chcę wrócić do
aktywności zawodowej

33,4%

Zmusza mnie do tego
sytuacja finansowa

24,9%

Czuję się odizolowana
od świata

12,1%

Nie chcę obniżyć
poziomu życia rodziny

10,2%

Boję się długiej przerwy
w pracy (“wypadnę
z rynku pracy”)
Czuję presję społeczną,
że powinnam wrócić
do pracy

7,9%
5,1%

Otrzymałam atrakcyjną
ofertę nowej pracy

0,6%

Boję się o emeryturę

0,4%
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3.2. Obawy związane
z powrotem na rynek pracy
Myśląc o powrocie na rynek pracy, mamy najbardziej boją się tego, że nie będą
w stanie łączyć opieki nad dzieckiem i pracy w sposób, jaki by chciały (69,4%).
Wynika to w dużej mierze z nałożenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych, takich jak liczba godzin poświęcanych na pracę przed narodzinami dziecka,
na napięty grafik zaangażowanej w dom mamy. Ludzie w Polsce pracują więcej
niż średnia dla Unii Europejskiej (PL 40,8 h vs UE 40,2 h w 2019 roku1). Nadgodziny
w wielu firmach są na porządku dziennym, pracodawcy wykazują wciąż niską elastyczność co do miejsca i czasu wykonywanej pracy, a fragmenty etatów są mało
popularnym rozwiązaniem. Jeśli więc mama była aktywna zawodowo przed narodzinami dziecka, doświadczyła dużego tempa pracy i wysokich wymagań pracodawcy, wkomponowanie starego stylu życia w macierzyństwo wydaje się niemożliwością. Dochodzi do tego perfekcjonizm wielu kobiet, które starają się idealnie
pełnić obowiązki opiekuńcze, a kiedyś robiły co w ich mocy, aby na maksymalnie
wysokim poziomie wywiązywać się z obowiązków służbowych.
Kolejna obawa wiąże się z trudnościami logistycznymi, związanymi z pogodzeniem godzin pracy z koniecznością rozwiezienia dzieci po różnych placówkach,
często oddalonych od siebie, domu i miejsca pracy. Ułożenie grafiku dnia rodziców
tak, aby zmieścić się w oczekiwaniach pracodawcy, godzinach pracy placówek,
zminimalizować czas na przejazdy i możliwie skrócić czas przebywania dziecka
poza domem, jest bardzo dużym wyzwaniem. Mierzą się z tym wszyscy pracujący
rodzice, a szczególnie dotkliwie dotyka to tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc
rodziny, a lokalizacja przedszkola czy miejsca pracy nie daje prostych rozwiązań.
Trzecią najczęściej wymienianą obawą mam są częste choroby dziecka i związana z nimi ograniczona dyspozycyjność rodziców w miejscu pracy. Dotyka to
szczególnie rodziców, decydujących się na posłanie dziecka do żłobka lub przedszkola. Mamy boją się tego, że wpadną w błędne koło - ich dziecko pójdzie do żłobka lub przedszkola, żeby one mogły pracować. Tymczasem w dużych placówkach
dzieci częściej chorują, przez co rodzice stają się mniej dostępni dla swoich pracodawców. Duża częstotliwość infekcji u dzieci nie jest regułą, jednak mamy myślące
o powrocie na rynek pracy, obawiają się najgorszego scenariusza.
1 Eurostat
- 21 -

Poczucie braku własnych kompetencji lub ich utraty po dłuższej nieobecności na rynku pracy, to obawa wymieniana przez 25% ankietowanych mam. Badanie naukowe dowodzą, że macierzyństwo uwypukla w mózgach matek obszary
odpowiedzialne za procesy społeczne, empatię i rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych osób. Nie oznacza to jednak, że mamy tracą w tym czasie swoje
twarde umiejętności, wykorzystywane w codziennej pracy zawodowej. Wręcz przeciwnie. Do dotychczasowych kompetencji dochodzą te rozwijane dzięki macierzyństwu. Niskie poczucie własnej wartości wynika w dużej mierze ze społecznego niedoceniania czasu, który kobiety spędzają w domu z dziećmi, zmęczenia,
a także porównywania się do koleżanek, które w tym czasie robią karierę zawodową.
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Będąc mamą rozwijamy umiejętności związane ze słuchaniem, empatią, motywowaniem, wspieraniem rozwoju, planowaniem i organizacją. To ważne umiejętności, ale czy
doceniane? Nie zawsze. Stereotypowo postrzegamy je jako
mniej istotne niż techniczne, czy specjalistyczne, których
wymagają pracodawcy. Z automatu więc deprecjonujemy nasz czas spędzony z dziećmi, myślimy, że jest to „czas
zmarnowany” – choć jest to niesłuszne myślenie. Są przecież zawody, w których te umiejętności są bardzo przydatne.
A szczególnie teraz, w czasie pandemii, potrzebujemy w organizacjach empatii i umiejętności słuchania innych, także,
gdy wyrażają swoje emocje1.
Marta Iwanowska-Polkowska,
coach’yca, Manufaktura Rozwoju

Wreszcie 24% mam boi się niezrozumienia ze strony pracodawcy. Kobiety obawiają się, że ich przełożeni nie będą tolerowali ich chwilowych niedyspozycji i nie
wykażą się elastycznością, która tak bardzo ułatwia rodzicom łączenie życiowych
ról. Mamy chcą pracować i są w stanie ułożyć swoje życie tak, aby być wartościowymi pracownikami i spełnionymi mamami. Potrzebne jest jednak do tego wsparcie otoczenia, w tym pracodawców.

1 https://pracujeiwychowuje.pl/niskie-poczucie-wlasnej-wartosci-a-powrot-na-rynek-pracy-jak-tym-zarzadzic/
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Czego najbardziej obawiasz się w powrocie do
pracy / rozpoczęciu pracy zawodowej?

Zaznacz max 3 odpowiedzi, najbardziej pasujące do Twojej sytuacji.

69,7%

51,7%

45,7%

Niemożliwość łączenia
pracy i opieki nad dzieckiem
tak, jakbym chciała

Trudności logistycznych
(dojazdy, godziny
pracy itp.)

Częstych zwolnień
z powodu choroby
dziecka

24,5%

24,0%

23,2%

Braku własnych kompetencji
lub ich utraty w związku
z długą nieobecnością

Niezrozumienia
ze strony pracodawcy

Stresu dziecka

15,7%

11,5%

9,8%

Tęsknoty za dzieckiem

Zmian, które nastąpiły
w firmie podczas mojej
nieobecności

Niezoruzmienia
ze strony
współpracowników

4,3%

1,3%

Niezrozumienia
ze strony bliskich

Inne
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Wszystkie z wymienionych obok obaw mam wracających do pra-

cy po przerwie można byłoby ograniczyć, wdrażając działania zarówno na szczeblu firmowym jak i samorządowym / państwowym.

Na stronach 58-64 naszego raportu zamieszczone zostały rekomendacje odnośnie inicjatyw, których podjęcie wpłynęłoby istotnie na ograniczenie obaw kobiet i ułatwienie powrotu do pracy.
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3.3. Trudności, jakich
doświadczają mamy
Powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem jest dla mam trudnym momentem. Najczęściej, po co najmniej rocznej przerwie poświęconej opiece
nad dzieckiem, matki muszą znacznie przeformułować swoje życie, schemat dnia,
zorganizować się logistycznie, zapewnić dziecku zaufaną opiekę itd. To czas, kiedy
wchodzą w rolę zawodową w nowej roli życiowej. Szczególnie początki łączenia
tych dwóch ról i wypracowywania rozwiązań, które działają zarówno w pracy jak
i w domu, są niełatwe. Mamy doświadczają w tym okresie licznych trudności. Część
z nich ma podłoże psychologiczne, czy organizacyjne, wiele jednak wynika z mało
wspierających postaw pracodawców oraz zmian, które zaszły w miejscu pracy
podczas nieobecności.
W przeprowadzonych badaniach pogłębionych mamy zostały przez nas zapytane o trudności, jakich doświadczyły, wracając do pracy po urlopie rodzicielskim
lub wychowawczym. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była zmiana podejścia do kobiet wynikająca z faktu, że stały się one mamami. Oczywiście,
w zależności od przypadku, skala innego traktowania była różna. Niektóre ankietowane spotykały się po prostu ze słowami wątpiącymi w ich umiejętności czy
możliwości wywiązywania się z obowiązków. Inne czuły się mniej promowane,
wykluczane z bardziej odpowiedzialnych zadań i projektów, traktowane przede
wszystkim przez pryzmat macierzyństwa a nie ich zawodowych kompetencji.
W skrajnych przypadkach postawa pracodawcy (tj. bardzo negatywna ocena
roczna, niezadowolenie przełożonego z wychodzenia z pracy przed innymi pracownikami - mimo pracy na niepełen etat, niezadowolenie z nieobecności spowodowanych chorobami dziecka) jasno dawała mamie do zrozumienia, że nie jest
w firmie mile widziana i zmusiła ją do zmiany zatrudnienia. Nasze rozmówczynie
zwracały uwagę na duże znaczenie czynnika ludzkiego. Nawet najlepsze polityki
wspierające rodziców mogą się nie sprawdzić w praktyce, jeśli przełożony nie
jest do nich przekonany. I w drugą stronę. Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo
braku wspierającego podejścia w firmie, pracująca mama czuje dużą wyrozumiałość i gotowość do wyjścia naprzeciw jej potrzebom ze strony przełożonego.
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Usłyszałam od osoby zarządzającej wątpliwość, czy po urodzeniu
dziecka jestem w stanie udźwignąć taką odpowiedzialność.
Sama zaczęłam wątpić, czy udźwignę.

To było mało wspierające, postrzeganie mnie przez pryzmat,
że teraz jestem przede wszystkim rodzicem, a potem pracownikiem.

Trudności wynikające z postawy
pracodawcy
Ocena / premiowanie pracownika przez pryzmat godzin
spędzonych w pracy, a nie efektów wykonywanych zadań
Ja byłam szybka, pracowałam szybciej niż moje koleżanki, które nie
miały przerwy w pracy. Zrobiłam swoje zadania, pomogłam innym
i wychodziłam. To się nie podobało. Nadgodziny były w mojej firmie
oznaką zaangażowania.

System premiowy w mojej organizacji jest tak wymyślony, że premia jest obniżana za nieobecności. Ja osobiście uważam, że to jest
dyskryminacja rodziców, bo nie ma znaczenia, jak ja pracuję.

Niewywiązywanie się pracodawcy z warunków powrotu mamy
po urlopie
Jak ustalaliśmy z pracodawcą mój powrót na pół etatu, było
powiedziane, że jak będę gotowa, będę mogła zwiększyć wymiar
etatu. W momencie jak zgłosiłam chęć zwiększenia wymiaru etatu
do pełnego etatu, usłyszałam ze strony pracodawcy wątpliwości,
czy będzie to możliwe. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnić
mnie na cały etat, ale mam to poczucie, że na trochę co innego
się umawialiśmy.
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Niewystarczająca komunikacja z mamą wracającą do pracy / Brak
pewności, że miejsce pracy czeka na mamę.
Nie miałam pewności, czy miejsce pracy na mnie czeka. Liczyłam
się z tym, że wrócę i mogę dostać wypowiedzenie.

Stresowałam się, jak to będzie. Byłam nawet w urzędzie
pracy, żeby zorientować się, jakie są możliwości.

Trudności psychologiczne
Konieczność przystosowania się do zmian w firmie, które nastąpiły
podczas nieobecności
Sytuacja w pracy się zmieniła, atmosfera w pracy była gorsza,
pozmieniały się osoby. Zdecydowałam się na powrót, ale to już
nie było to.

Moja praca przeszła dużą transformację podczas mojej
nieobecności. Zatrudniono 5 razy tyle osób, wracałam
do zupełnie nowego miejsca. Musiałam się oswoić z nową
dyrekcją, silną hierarchizacją wewnętrzną.

Ten powrót to było jak pójście do nowej pracy.

Osoby z mojego zespołu stały się podczas mojej nieobecności
moimi przełożonymi. Nie powodowało to moch wielkich
dylematów, czy wątpliwości. Ale było to specyficzne, bo jest się
w innych relacjach z osobami z zespołu, a w innych
ze swoimi przełożonymi.
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Ja się nie spodziewałam, że to będzie takie trudne dla mnie.
Wracałam po restrukturyzacji. Nie miałam czasu, żeby się
z tym oswajać.

Brak pewności siebie, poczucie niepewności związanej z własnymi
możliwościami, kompetencjami i umiejętnością łączenia ról
Po pierwszym dziecku miałam dużą blokadę psychologiczną.
Dostałam fajną propozycję, ale rano, jak się szykowałam
do pracy, płakałam. To był stres nie tyle związany z tym,
że zostawiam dziecko, co z tym, czy ja sobie poradzę.
Nie czułam się gotowa na powrót do pracy.

Ja po tej przerwie miałam poczucie, że moje poczucie
wartości i pewności jako pracownika spadło, że nie jestem
na bieżąco, że ja zgłupiałam, że nie nadążę za innymi.
Było to dla mnie bardzo stresujące.

Wyrzuty sumienia związane z wykorzystaniem przywilejów
przysługujących matkom, np.: dotyczących skrócenia czasu
pracy o 1h na karmienie dziecka
Po drugim synku, mój dzień pracy miał być krótszy, bo karmiłam
go jeszcze piersią. Natomiast ja ciągle czułam się niefair
w stosunku do moich kolegów z zespołu, kończąc wcześnie,
mimo, że oni nie robili mi problemów z tego tytułu.
Teraz, z perspektywy czasu, myślę że to było śmieszne, że to
był mój czas i było to uzasadnione. Miałam jednak wewnętrzną
blokadę, że muszę pokazać, że mi zależy, że jak to dziecko
zostanie dłużej w żłobku, nic mu się nie stanie.
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Stres i wyrzuty sumienia związane z poświęcaniem za małej ilości
czasu dziecku
Nie chciałabym, żeby mój syn tyle godzin siedział w tej szkole.
A on te 9h spędza tam, nie mamy możliwości odbierać go
wcześniej.

Trochę jestem rozdarta, że za mało czasu z dzieckiem spędzam.

Jak pracuję 8h, syn bardziej się do mnie klei, widać, że tęskni.
Myślę sobie, że powinnam pracować mniej.

Znalazłam dla mojego syna bardzo wspierający żłobek, ale mimo
to, miałam problem, żeby go tam zostawić po ponad roku
siedzenia z nim w domu.

Trudności organizacyjne
Harmonijne łączenie roli mamy z rolą pracownika
Ja byłam w swoim życiu albo matką na 100% albo pracownikiem
na 100%. Trudno mi przychodziło łączenie tych dwóch ról.
Albo miałam wyrzuty sumienia, że nie jestem z dziećmi. Albo źle
czułam się z tym, że się nie rozwijam, nie zarabiam pieniędzy.

Podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem
z partnerem
Mój mąż się bardzo starał, ale miał mniejszą intuicję. Więc z jednej
strony miałam to poczucie, że wracam do pracy, a z drugiej strony
byłam jedną nogą w domu i musiałam odpisywać na smsy, gdzie
leżą pampersy, jaką dać zupkę itd.
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Plany związane
z powrotem
na rynek pracy

4.1. Kiedy mamy planują wrócić
do pracy i gdzie chcą pracować?
Kiedy planujesz wrócić do pracy lub ją rozpocząć?
MAMY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM /
RODZICIELSKIM
52,7%

18,6%

12,6%

9%

6%

bezpośrednio
po zakończeniu
urlopu macierzyńskiego

po urlopie
wychowawczym

jeszcze
nie wiem

gdy znajdę
pracę

inne

MAMY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
47,8%

25,4%

11,9%

9%

6%

bezpośrednio po
urlopie wychowawczym

gdy znajdę
pracę

jeszcze
nie wiem

po urlopie macierzyńskim/
po kolejnym
dziecku

mam
inny plan

MAMY BEZROBOTNE, NIEZATRUDNIONE, UCZĄCE SIĘ
66%

13,1%

12%

5,8%

3,1%

gdy znajdę
pracę

mam
inny plan

jeszcze
nie wiem

po urlopie
macierzyńskim,
wychowawczym/
po kolejnym
dziecku

gdy tylko
skończę
szkołę

- 32 -

Jaki jest Twój plan związany z powrotem do pracy /
jej rozpoczęciem?
Mamy przebywające na urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim

Wrócę do obecnego pracodawcy
i nie myślę o zmianie

Wrócę do obecnego pracodawcy,
ale planuję szukać nowej firmy

Mam zamiar znaleźć
nowe zatrudnienie

Wrócę do obecnego
pracodawcy na część etatu

Założę własną
działalność gospodarczą

Będę szukać zleceń

Rozpocznę pracę u nowego
pracodawcy - mam już
taką ofertę

Mam własną działalność

Mamy przebywające na urlopie
wychowawczym

26,9%

20,3%
25,7%

22,6%
24%

36,1%
12%

11,3%
5,4%

4,5%
3%

3,8%

2,4%

1,5%
0,6%
- 33 -

Mamy przebywające na urlopie macierzyńskim /
rodzicielskim
Szczegółowe plany dotyczące powrotu na rynek pracy różnią się w zależności od
sytuacji mam, tj. powodu, dla którego przebywają poza rynkiem pracy. Ponad połowa kobiet (52,8%) będących na urlopie macierzyńskim planuje powrót do pracy bezpośrednio po jego zakończeniu. Stosunkowo spory odsetek kobiet planuje przedłużyć swój czas z dzieckiem i przejść na urlop wychowawczy (18,6%). 9%
mam deklaruje, że wróci na rynek, jak tylko znajdzie pracę. W grupie tej znajdują się
w dużej mierze dwie grupy mam. Pierwszy to te, dla których czas urlopu macierzyńskiego jest okresem przewartościowania priorytetów życiowych i okazją do
zmiany miejsca zatrudnienia. Drugi to mamy, które nie mają szansy na powrót
do swojego pracodawcy. Pomimo, że prawo pracy chroni matki i zabezpiecza ich
powrót po urlopie macierzyńskim / rodzicielskim, zdarzają się pracodawcy, którzy
nie zatrzymują dla mam miejsca i w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dają
swoim pracowniczkom znać, że nie są mile widziane.
Zaskakująco mało mam planuje wrócić do swojego obecnego pracodawcy i nie
myśli o jego zmianie. Tylko 26,9% udzieliło takiej odpowiedzi. Dodając do tego odsetek mam, które chcą wrócić na fragment etatu do swojego pracodawcy - to
38,9% kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim, które myślą o pozostaniu
w swoim dotychczasowym miejscu pracy. Jednocześnie aż 49,7% planuje znaleźć
nowe zatrudnienia lub wrócić do obecnego pracodawcy, szukając w tym samym czasie nowej pozycji zawodowej dla siebie. Z czego wynika taki stan rzeczy?
Roczna przerwa w pracy sprzyja przemyśleniom życiowym, zastanowieniu się, co
w życiu jest ważne i jaką pracę matki chcą wykonywać. W trakcie przerwy zawodowej łatwiej o dystans, przedefiniowanie priorytetów, przerwa służy zmianie.
Po najczęściej podawane przez mamy przyczyny chęci zmiany pracodawcy zapraszamy do podrozdziału “Powody, dla których mamy planują wrócić do obecnego pracodawcy i jednocześnie szukać nowego zatrudnienia”.
Matki małych dzieci szukają elastyczności. 12% ankietowanych zadeklarowała
chęć skorzystania z przysługującego im prawa do redukcji czasu pracy i zawnioskowania o fragment etatu. 5,4% planuje założyć własną działalność gospodarczą,
a 3% szukać zleceń. Każda z tych form aktywności zawodowej daje matkom dużą
dowolność co do czasu i miejsca wykonywania pracy. I mimo, że wiąże się z ryzykiem niepewnych miesięcznych wpływów finansowych, wolność, którą matki dostają w pakiecie, staje się dla nich ważniejsza.
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Mamy przebywające na urlopie wychowawczym
Wśród mam przebywających na urlopie wychowawczym 47,8% planuje powrót
bezpośrednio po jego zakończeniu. W grupie tej wzrasta odsetek kobiet, które nie
mają możliwości wrócić do swojego miejsca pracy. ¼ mam będących na urlopie
wychowawczym warunkuje wznowienie aktywności zawodowej znalezieniem nowego miejsca pracy. 36,1% kobiet deklaruje otwarcie chęć poszukiwania nowego
zatrudnienia, a 22,6% planuje wrócić do aktualnego pracodawcy i kontynuować
poszukiwania innego miejsca na swojej ścieżce zawodowej. To w sumie prawie
60% ankietowanych kobiet, które przebywają aktualnie na urlopie wychowawczym.
Dane te potwierdzają powszechnie panujące przekonanie, że kobietom decydującym się na urlop wychowawczy trudno jest wrócić do dotychczasowego pracodawcy. Poszukiwanie nowego zatrudnienia wiąże się w przypadku tej grupy kobiet często z koniecznością i nie zawsze wynika z ich własnej woli.
Podobnie jak w przypadku kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim,
mamy myślące o aktywności zawodowej podczas urlopu wychowawczego biorą
pod uwagę różne formy zatrudnienia dające im elastyczność. Ponad 8% rozważa
założenie własnej działalności gospodarczej lub poszukiwania zleceń.
9% mam zadeklarowało chęć powrotu na rynek pracy po kolejnym dziecku. Widać
tym samym skłonność mam do kumulowania narodzin dzieci i niewracania na rynek pracy pomiędzy kolejnymi ciążami. Oczekiwanie na następnego potomka było
podawane przez ankietowane mamy najczęściej jako przyczyna braku powrotu
do pracy pomiędzy dziećmi.

Mamy bezrobotne/niezatrudnione
66% mam, które są bezrobotne, niezatrudnione lub w trakcie nauki, uzależnia moment rozpoczęcia aktywności zawodowej od znalezienia zatrudnienia. Mamy te
mówią jasno. Znalezienie pracy nie przychodzi im łatwo. Chcą pracować, ale nie
mogą znaleźć miejsca dla siebie na rynku pracy. Potwierdza to poniekąd tezę
o tym, że długotrwała nieobecność wyklucza mamy z rynku pracy. Skutkuje to brakiem zabezpieczenia socjalnego, a w długim terminie brakiem emerytury. Uwypuklona zostaje też słabość funkcjonującego w Polsce systemu wsparcia dla osób
długotrwale bezrobotnych / niezatrudnionych, w tym mam, które zdecydowały się
na dłuższą opiekę nad swoimi dziećmi.
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Długotrwałe bezrobocie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn.
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w grupie osób poszukujących zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy aż 60,6% stanowiły kobiety (2019)1.

Wśród osób
bezrobotnych

20,2%

posiada dziecko
do lat 6 (2019)2..

W grupie tej wzrasta odsetek chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej (10,2%) lub poszukiwania zleceń (7,5%). Wobec niemożności znalezienia
pracy etatowej mamy chcą brać sprawy w swoje ręce i aktywnie kreować swoje zatrudnienie.

Jaki jest Twój plan związany z powrotem do pracy /
jej rozpoczęciem? (dotyczy mam bezrobotnych,
niezatrudnionych)

78,6%
10,2%

Mam zamiar znaleźć
nowe zatrudnienie
Założę własną
działalność gospodarczą

7,5%

Będę szukać zleceń

3,2%

Rozpocznę pracę
u nowego pracodawcy –
mam taką ofertę

0,5%

Znajdę nowe zatrudnienie
na pół etatu

1 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2019 roku
2 GUS, Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2019 roku
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4.2. Powody, dla których mamy
planują wrócić do obecnego
pracodawcy i jednocześnie szukać
nowego zatrudnienia
Z jakiego powodu planujesz zmienić pracodawcę?
(wskaż maksymalnie 3 powody)*
Szukam korzystniejszej
finansowo oferty
Szukam miejsca, w którym
będę mogła godzić obowiązki
zawodowe i rodzicnne tak,
jak tego potrzebuję

60,6%
52,1%

Chcę pracować bliżej domu

28,2%

Chcę zmienić zawód/branżę

23,9%

Szukam nowej pracy, gdyż
uważam, że jest to szansa
na awans

21,1%

Szukam pracy, która daje
dodatkowe profity (wsparcie
dla rodziców, ubezpieczenie
itp.)

16,9%

Szukam pracodawcy z lepszą
reputacją/wizerunkiem
Nowy pracodacwa umożliwia
mi pracę na część etatu

11,3%
4,2%

* Dotyczy mam, które planują wrócić do swojego dotychczasowego pracodawcy i jednocześnie
szukać nowego miejsca pracy
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Narodziny dziecka i przerwa w karierze zawodowej sprzyjają zmianie.
To okazja do zastanowienia się nad tym, co w życiu ważne i nad modelem życia,
którym rodzina chciałaby podążać. To także szansa na znalezienie oferty pracy
korzystniejszej finansowo lub dającej awans zawodowy. W grupie mam, które planują wrócić do swojego aktualnego pracodawcy i jednocześnie szukać nowego
zatrudnienia, najczęstszym powodem zamiaru zmiany są finanse. A dokładniej
chęć znalezienia lepszych warunków finansowych (60,6%). Badane przez nas matki
wykazują ambicje. Chcą zarabiać, mieć niezależność finansową i zasilać swoją
pracą budżet rodzinny. Kolejne dwie pozycje zajęły czynniki bezpośrednio odpowiadające na największe obawy mam związane z powrotem na rynek pracy. Chodzi
o niemożliwość łączenia pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem tak, jak tego
potrzebują, oraz trudności logistyczne. Mamy szukają ofert pracy, które pozwolą
im lepiej godzić obowiązki służbowe i rodzinne (52,1%) i które skrócą czas
przeznaczony na dojazdy (28,1%). Pytanie, jaka byłaby skłonność matek do zmiany, gdyby polski rynek pracy i pracodawcy na nim obecni byli bardziej elastyczni
i skorzy do organizacji stanowisk pracy w sposób ułatwiający łączenie ról.
Przykłady firm wspierających rodziców wykazują niskie poziomy rotacji
i bardzo wysoki odsetek matek wracających po urlopie do pracy. Widać więc
jak wiele zależy od samych pracodawców i stosowanych przez nich praktyk.
24% ankietowanych mam, jako powód zmiany pracodawcy, podaje chęć zmiany
branży. Potwierdza to tezę, że macierzyństwo jest dla niektórych kobiet okazją do
obrania zupełnie nowej ścieżki rozwoju zawodowego. Kobiety wracają do starych
pasji, zdarza się też, że odkrywają nowe zainteresowania i chcą na nich zarabiać.
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Mamy
nieaktywne
zawodowo
POWODY DECYZJI
I CZYNNIKI MOGĄCE
WPŁYNĄĆ NA JEJ ZMIANĘ

5.1. Główne powody, dla których
mamy nie planują powrotu /
rozpoczęcia pracy
Wskaż 3 główne powody, dla których nie planujesz
powrotu do pracy zawodowej lub jej rozpoczęcia
Nie widzę możliwości łączenia
obowiązków w pracy
z opieką nad dzieckiem
Chcę pobyć z dzieckiem dłużej

64,3%
50%

Nie chcę oddawać dziecka
pod opiekę obcej osoby

42,9%

Nie stać mnie na opiekunkę

35,7%

W firmie nie ma już
mojego stanowiska

21,4%

Mój pracodawca/współpracownicy źle postrzegają
pracujące mamy

17,9%

Nie muszę pracować

17,9%

Czas pracy i dojazdu do niej
jest dłuższy niż oferta
żłobka/przedszkola

17,9%

Nie mam wsparcia partnera

17,9%

Firma nie oferuje udogodnień
dla rodziców

14,3%

Nie chcę pracować
Inne

7,1%
28,8%
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Jest grupa mam, która nie decyduje się na podjęcie aktywności zawodowej.
Każda ścieżka w życiu jest dobra, jeśli tylko jest naszym wyborem. Wśród ankietowanych przez nas matek tylko 7% powiedziało, że nie planuje powrotu do aktywności zawodowej, ponieważ nie chce pracować. 17,9% zadeklarowało z kolei,
że nie musi pracować. Większość mam czuje różnego rodzaju ograniczenia
i dlatego postanawia zostać w domu. Najczęściej podawanym powodem jest
brak możliwości łączenia obowiązków w pracy z opieką nad dzieckiem. 64,3%
zapytanych przez nas kobiet udzieliło takiej odpowiedzi. Kolejne dwie odpowiedzi
związane są z przywiązaniem do dziecka i chęcią zapewnienia im jak najlepszej
opieki. 50% mam odpowiedziało, że po prostu chce pobyć z dzieckiem dłużej,
a 42,9%, że nie chce oddawać dziecka pod opiekę obcej osoby.
1/3 mam zadeklarowała z kolei, że przyczyną, dla której decydują się na pozostanie
w domu, jest brak funduszy na opiekunkę. Można przypuszczać, że zindywidualizowana opieka nad dzieckiem w domowych warunkach jest dla tej grupy mam
jedyną dostępną i akceptowalną formą opieki. Większa dostępność kameralnych
grup żłobkowych lub opiekunów dziennych mogłaby zachęcić te osoby do większej aktywności zawodowej.
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5.2. Czynniki, które mogłyby wpłynąć na
zmianę decyzji
Czy jest coś, co mogłoby wpłynąć na zmianę Twojej
decyzji? Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi.
Możliwość pracy z domu
Elastyczne godziny pracy

67,9%
50%

Dostępna opieka nad
dzieckiem, do której
mam zaufanie

46,4%

Możliwość rozwinięcia
własnej działalności

35,7%

Dofinansowanie opieki
nad dzieckiem

32,1%

Atmosfera w firmie, która
wspiera rodziców

28,6%

Podwyżka / awans

21,4%

Program wprowadzający /
doszkalający (dużo się
zmieniło odkąd odeszłam)

21,4%

Wsparcie partnera dzielenie się obowiązkami

17,9%

Powrót na część etatu

14,3%

Zmniejszenie presji
związanej z wynikami
Wsparcie partnera elastyczny czas pracy

10,7%
7,1%
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Co mogłoby zachęcić mamy, które nie planują powrotu na rynek pracy do zmiany
decyzji? Po raz kolejny w naszym badaniu pojawia się ta sama kwestia - elastyczności co do miejsca i godzin świadczenia pracy. Możliwość pracy z domu została
wymieniona przez 67,9% mam jako czynnik, który mógłby wpłynąć na zmianę ich
decyzji. Z kolei elastyczny czas pracy został wymieniony przez 50% ankietowanych
mam. W tym obszarze niezbędne są jeszcze działania pracodawców oraz zmiana
panujących norm i zwyczajów. Więcej o możliwych formach uelastycznienie czasu
pracy piszemy na stronie 58 tego raportu.
Kolejnym zagadnieniem, które mogłoby skłonić mamy do podjęcia aktywności
zawodowej, jest dostępność opieki nad dzieckiem, do której rodzice mają zaufanie (46,4%) i która jest w ich zasięgu finansowym (32,1%). Dofinansowanie opieki
nad dzieckiem i większa dostępność kameralnych punktów opieki, w których dzieci
sprawiają wrażenie dobrze zaopiekowanych, są rozwiązaniami dającymi szansę
na większą aktywizację zawodową kobiet.

Rozwiązania,
które ułatwiają
powrót
na rynek pracy

6.1. Jakiego typu czynniki rodzice
uważają za szczególnie pomocne
w łączeniu ról?
Jakie rozwiązania wg Ciebie dodatkowo ułatwiją
powrót do pracy / łączenie macierzyństwa
z działalnością zawodową? Wskaż maksymalnie
3 odpowiedzi.
Elastyczne godziny pracy
Dostępna opieka nad
dzieckiem, do której
mam zaufanie
Możliwość pracy z domu

67,1%
51,8%
48%

Wsparcie partnera - dzielenie
się obowiązkami związanymi
z opieką nad dzieckiem

36,5%

Dofinansowanie opieki
nad dzieckiem

32,8%

Atmosfera w firmie, która
wspiera rodziców

30,8%

Powrót na część etatu

25,4%

Wsparcie partnera elastyczny czas pracy / praca
z domu partnera

25%

Wsparcie partnera wzięcie przez niego części
urlopu rodzicielskiego

8,5%

Zmniejszenie presji
związanej z wynikami

8,5%

Podwyżka / awans

8,5%

Program wprowadzający /
doszkalający (dużo się
zmieniło odkąd odzeszłam)

7,4%
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Elastyczność pracodawców
Jakie rozwiązania najbardziej ułatwiają powrót do pracy i łączenie macierzyństwa
z aktywnością zawodową? Najczęściej podawanymi przez matki czynnikami
są te, leżące po stronie pracodawców, czyli elastyczność co do godzin i miejsca
świadczenia pracy. Elastyczne godziny pracy zostały wymienione przez 67,1% matek podczas gdy możliwość pracy z domu przez prawie połowę ankietowanych.
Nie dziwi nas tak wysoka pozycja tych dwóch rozwiązań. Elastyczność pracodawcy
daje ogromny komfort rodzicom. Dzięki uelastycznieniu godzin pracy rodzice mają
możliwość odbierać dzieci wcześniej z placówek żłobkowych i przedszkolnych.
Ich pociechy nie spędzają w nich wówczas 10 h dziennie. Oszczędzają czas na
przejazdy po mieście pomiędzy miejscem zamieszkania, żłobkiem / przedszkolem
a miejscem pracy. Mogą bowiem na podróż wybierać te godziny, kiedy ulice są
mniej zakorkowane. A zaoszczędzony czas można przeznaczyć na jakościową
opiekę nad dzieckiem, czy realizację zadań służbowych. Wreszcie elastyczność
pracodawcy redukuje stres związany z nieoczekiwanymi zmianami planów, które
wpisane są w rodzicielstwo.
Elastyczność czasu pracy to jednak tylko jeden element elastyczności, którą może
wykazać się pracodawca. Dla wielu rodziców bardzo cenna jest też możliwość
pracy zdalnej (48%). Z pewnością dużo zmieniła w tym obszarze pandemia, która
z dnia na dzień zamknęła miliony ludzi w domach, zmuszając firmy do natychmiastowej zmiany systemu pracy. Coś, co jeszcze na początku 2020 roku było rzadkością, stało się nagle standardem. Niektóre firmy poradziły sobie z tą zmianą bardzo
dobrze i planują w związku z tym zmiany i redukcje przestrzeni biurowych. Innym
przyszło to trudniej. Trudno przewidywać jest w tej chwili, jaka rzeczywistość powita
nas po zwalczeniu epidemii i na ile powszechna i dostępna będzie praca zdalna.
Naszym zdaniem skala pozytywnych doświadczeń z nią związanych nie pozwoli
nam wrócić do czasów sprzed epidemii. Możliwość pracy zdalnej nie będzie już
w Polsce rzadkością.

Matki i ojcowie bardzo potrzebują elastycznego rynku pracy.
A pracodawcy, wychodząc na przeciw tej potrzebie rodziców,
mogą pozyskać wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników z ustabilizowaną sytuacją życiową. Win-win.
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Wsparcie w opiece nad dziećmi
W Polsce w 2019 roku funkcjonowało 4,4 tys. żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych, które zapewniały 159,9 tys. miejsc dla
dzieci. Wskaźnik liczby podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat
3. wynosił 124.1
51,8% mam, które wzięły udział w naszym badaniu, jako czynnik szczególnie wspierający w powrocie na rynek pracy wskazało dostępność zaufanej opieki nad dziećmi. W tym przypadku mniejsza jest rola pracodawców
a większa samorządów czy władzy centralnej. Dostępność placówek żłobkowych
na wsiach i w małych miastach jest niewielka. W dużych miastach z kolei dominują
rozbudowane placówki z licznymi grupami, w których na dodatek trudno uzyskać
miejsce dla swojego dziecka. W rozmowach rodzice zwracają uwagę na wysokie
koszty prywatnych placówek, których standard też nie zawsze jest satysfakcjonujący. Opiekunowie dzienni są niezmiennie mało popularni. Nianie z kolei są rozwiązaniem zarezerwowanym dla nielicznych. Wiele mam podkreśla, że zatrudnienie
niani wiąże się oddaniem jej większości pensji. Brak motywatorów finansowych
zniechęca je do powrotu na rynek pracy. A i o dobrą nianię, wpisującą się w model
wychowania panujący w rodzinie, łatwo nie jest.
32,8% badanych wymieniło dofinansowanie opieki jako ważny czynnik. Wspierać finansowo rodziców w tej kwestii mogą zarówno władze jak i pracodawcy. Na
szczeblu państwowym rozwiązaniem tego typu jest program 500+, który często
wykorzystywany jest przez rodziców właśnie na pokrycie części kosztów prywatnej
opieki dla dziecka.
W ostatnich latach również samorządy inwestowały we wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi, dostrzegając pozytywy płynące z powrotu na rynek pracy matek mieszkających w ich gminach. Opłacanie miejsc w prywatnych placówkach
czy bon żłobkowy to narzędzia, które cieszyły się największym zainteresowaniem
rodziców. Są zdecydowanie tańszym rozwiązaniem dla budżetu lokalnego niż inwestowanie w rozbudowę miejskiej infrastruktury opiekuńczej. Mają jednak swoje
ograniczenia związane z liczbą ogólnie dostępnych miejsc opieki. Dlatego też warto zweryfikować czy inwestowanie w tworzenie dziennych opiekunów i dofinansowywanie indywidualnej opieki nie są bardziej efektywne.
1 stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2019-roku,3,7.html
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W jaki sposób mogliby w tym temacie pomóc pracodawcy? Niektóre firmy decydują się na otworzenie w swoich siedzibach żłobków czy przedszkoli
i dofinansowanie w nich pobytu dzieci. Inni przekazują rodzicom pewnego rodzaju
bon, który pracownicy mogą wykorzystać na zapewnienie dzieciom opieki najbardziej dopasowanej do ich potrzeb.
Niewątpliwie oddanie dziecka w zaufane ręce jest podstawą spokojnej głowy
w pracy i wpływa na lepsze wykonywanie obowiązków służbowych.
Koszt opiekunki jest równoznaczny z moją pensją, także na razie nie
czuje, że jest sens wracać.

Byłabym szczęśliwa, gdybym dostała
jakiekolwiek dofinansowanie prywatnego przedszkola.

Pomogłaby większa dostępność placówek. Urlop skończył mi się
w czerwcu, muszę czekać do września aż córka pójdzie do żłobka,
aby móc wrócić na pełen etat.

Wsparcie partnera
Mamy widzą nie tylko w działaniach pracodawców możliwe ułatwienia dla
swojego powrotu do pracy. Dużą rolę dostrzegają też we wsparciu partnerów. Największą, gdy chodzi o dzielenie się obowiązkami domowymi
i opieką nad dziećmi. Matkom znacznie łatwiej jest się konfrontować z wyzwaniem
łączenia ról życiowych, jeśli działają w tandemie i mają osobę, która je odciąża,
zdejmuje z nich część codziennych zadań.
Wraz z rosnącą medianą wieku urodzenia pierwszego dziecka (a co za tym
idzie - kolejnych) zmieniają się też role i oczekiwania rodziców. Kobiety, decydujące się na dziecko, mają na koncie doświadczenie zawodowe, lata pracowania na pozycję zawodową, większe dochody. Rośnie również oczekiwanie
wobec partnerów dotyczące pomocy w opiece nad dzieckiem i dzielenia się
obowiązkami domowymi. Zaangażowanie ojcostwo to oczywiście nie tylko efekt
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działań matek. Coraz więcej ojców chce aktywnie uczestniczyć w życiu swoich
dzieci z własnego wyboru. W rezultacie to nie tylko matki zgłaszają swoim pracodawcom swoje potrzeby odnośnie uelastycznienia godzin pracy, czy ograniczenia
godzin nadliczbowych. O to samo coraz częściej proszą swoich szefów mężczyźni.

W pierwszym kwartale 2020 roku tylko 0,8% osób korzystających
z zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim stanowili mężczyźni (1,9 tys.).
W tym samym czasie z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystało 61,4 tys. mężczyzn.1
Najważniejsze wydaje mi się zrozumienie, że praca i dzieci obojga
rodziców to jest wspólne wyzwanie, w którym oboje rodzice muszą
brać udział. Konieczna do tego jest zmiana kulturowa i dużo większe
zaangażowanie ojców w rodzicielstwo. Ja mam szczęście i partnera, który to rozumie, ale niestety to raczej wyjątek od reguły.

1 https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1484232,wielu-mezczyzn-korzysta-z-urlopu-ojcowskiego-rzadziej-biora-urlop-rodzicielski.html
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Duże zmianu w obszarze wykorzystania urlopów rodzicielskich wprowadzi przyjęta
w 2019 roku dyrektywa “work-life balance”, która nakłada na państwa członkowskie
obowiązek wprowadzenia 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego indywidualnie
dla każdego z rodziców. Oznacza to, że całość urlopu nie będzie mogła być wykorzystana przez matki, jak to dotychczas w Polsce w znacznej większości domów
miało miejsce. Dwa miesiące będą przysługiwały drugiemu rodzicowi i w przypadku ich niewykorzystania będą przepadały. Dodatkowo dyrektywa wprowadza
5 dni urlopu opiekuńczego w celu opieki nad krewnym potrzebującym opieki lub
wsparcia ze względów medycznych.
Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy i zachęcenie mężczyzn do szerszego korzystania z urlopów przysługujących po narodzinach
dziecka. Czas na transpozycję unijnych przepisów do polskiego prawa nasz rząd
ma do sierpnia 2022 r.

Przypuszczam, że skutkiem długofalowym mogłoby być dowartościowanie kobiet na rynku prac albo pokazanie mężczyznom, że oni też są ojcami. Być może mężczyźni korzystający
z urlopów przestaliby być postrzegani jako dziwni, jako rodzynki
w systemie.

Jakby więcej mężczyzn zostawało w domach, to jako szefowie
inaczej patrzyliby na kobiety matki i na innych tatusiów.

Myślę, że nie ja jedna mam takie przekonanie, że całościowa
opieka nad dzieckiem spoczywa na kobietach. I nawet jak tata
się angażuje, to ja jestem więcej w domu i mam większe pojęcie o wszystkim. A jak tata by pobył trochę więcej w domu
z dzieckiem, to ta odpowiedzialność byłaby bardziej współdzielona.
Takie rozwiązanie powinno być w każdym kraju. Zwłaszcza
w naszym kraju, gdzie te podziały, że to matka ma siedzieć
w domu, są bardzo widoczne. Więc byłoby to dobre dla
wszystkich, ojciec miałby kontakt z dzieckiem, dziecko
miałoby kontakt z różnymi osobami dorosłymi,
a matka miałaby więcej możliwości.

- 51 -

Atmosfera, która wspiera rodziców

30,8%
mam

uważa, że wspierającą rodziców atmosferę w pracy za czynnik szczególnie ułatwiający powrót do pracy.

Daje to dobry obraz sytuacji na polskim rynku pracy i niewielkiej powszechności
rozwiązań wspierających rodziców. Dla wielu ankietowanych matek atmosfera,
w której panuje pozytywne nastawienie do rodziców, jest podejściem, które fajnie
byłoby spotkać w swoim miejscu pracy. Nie jest jednak jednym z kluczowych czynników. Ważniejsze dla matek są twarde, konkretne rozwiązania. Bardziej istotne jest
to, czy dziecko będzie pod dobrą opieką w trakcie nieobecności mamy. Albo to,
czy w ogóle mama będzie miała je z kim zostawić i czym zapłacić. Ważniejsze jest
to, czy w procedurach firmy będzie możliwość pracy zdalnej albo wcześniejszego
opuszczania biura. Atmosfera w firmie wydaje się przy tych aspektach taką wisienką na torcie, czynnikiem, który fajnie byłoby mieć, pod warunkiem posiadania
stabilnej bazy.
Analizując sytuację rodziców na rynku pracy w Niemczech, znalazłyśmy szereg publikacji, stron i artykułów, mówiących o wspierającej rodziców kulturze organizacyjnej jako właśnie kluczowym czynniku sukcesu. I bazie do wdrażania dobrych praktyk. Nasi zachodni sąsiedzi wychodzą z założenia, że kluczem do tego, aby matkom
i ojcom lepiej wychodziło łączenie ról, jest kultura zarządzania, która uwzględnia
interesy rodziców. W końcu to menedżerowie mają znaczący wpływ na faktyczną
dostępność informacji o ofercie polityki personalnej i dostępie do poszczególnych
jej elementów. A więc to oni w dużej mierze kształtują postrzeganie firmy jako przyjaznej rodzinie lub nie.
Pełna racja. Polski rynek pracy znajduje się jednak na innym poziomie dojrzałości.
Skoro w okolicy nie ma żłobka, a w firmach powszechne są modele pracy “od do”, przyjazna rodzicom atmosfera wydaje się polskim matkom miłym dodatkiem.
To się jednak zmienia. Wierzymy, że każdy rok będzie przynosił zmiany w tym zakresie. Już teraz matki są milej witane na rynku pracy niż było to 15 lat temu. Niektóre
z naszych rozmówczyń w wywiadach pogłębionych podkreślały znaczenie czynnika ludzkiego w firmach. Zdarza się, że firmy nie posiadają oficjalnych polityk wspierających rodziców. Jednocześnie jednak zdarzają się przełożeni, którzy są otwarci
na potrzeby rodziców i chętnie ustalają indywidualne warunki dla pracownic wracających do pracy po urlopie.
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Odczuwałam od wszystkich osób, z którymi współpracowałam
ogromne wsparcie. Nawet jak osoba będąca bezpośrednio
nade mną nie jest rodzicem, to mimo wszystko moje
chwilowe niedyspozycje (np. choroba dziecka) spotykają się
z ogromnym zrozumieniem.

Zrozumienie ze strony współpracowników nie wynikało
z polityki firmy, a z tego, że akurat na takie osoby trafiłam.

Jakby był konkurs dla najlepszego pracodawcy dla mam,
to bym swojego zgłosiła. Z pierwszym dzieckiem było tak
sobie, szefowa ówczesna była bardzo chłodna i nie
wspierała. Teraz mam nad sobą w sumie 3 panów
i po rozmowie z każdym miałam prawie łzy w oczach,
bo dostałam tyle zapewnień, żebym się nie martwiła o nic,
żebym wróciła do pracy i jakie potem fajne projekty będą.
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Praca na fragment etatu
Praca na niepełny etat została wymieniona tylko przez 25% ankietowanych
jako czynnik ułatwiający powrót na rynek pracy. Odbiegamy w tej kwestii
znacząco od wielu krajów Europy Zachodniej.

Odsetek zatrudnionych na fragment etatu w 2019 roku
Holandia
Szwajcaria
Austria
Niemcy
Belgia
Szwecja
Dania
Włochy
Irlandia
EU (27)
Francja
Luksemburg
Hiszpania
Finlandia
Malta
Estonia
Cypr
Grecja
Litwa
Słowenia
Portugalia
Łotwa
Czechy
Polska
Rumunia
Chorwacja
Słowacja
Węgry
Bułgaria

46,8%
39,1%
27,5%
27,2%
24,2%
20,9%
20,9%
18,7%
18,1%
17,8%
17,3%
16,5%
14,2%
13,8%
11,6%
10,8%
10,1%
9%
8%
7,9%
7,9%
6,2%
6,1%
5,9%
5,8%
4,7%
4,5%
4,3%
1,8%

Źródło: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tesem100
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Z czego wynika tak niska popularność tego rozwiązania, skoro przepisy prawa zakładają możliwość zawnioskowania o redukcję wymiaru etatu w momencie powrotu
z urlopu rodzicielskiego? Podstawowa przyczyna leży w sytuacji ekonomicznej Polek. Z wynagrodzenia odpowiadającego fragmentowi etatu trudno się utrzymać.
Odejmując od niego koszt opieki nad dzieckiem niewiele zostaje w kieszeni mamy.
Brak motywatorów finansowych zniechęca do sięgania po to rozwiązanie.
Problem leży też po stronie pracodawców, dla których zorganizowanie stanowiska
pracy na część etatu jest nieopłacalne. W rezultacie znalezienie pracy na niepełen
etat jest niezwykle trudne. Wpisując w wyszukiwarkę ofert pracy filtr w postaci skróconego wymiaru godzinowego, wyświetlą nam się praktycznie tylko i wyłącznie
stanowiska w obsłudze klienta lub prace fizyczne. Jeśli chodzi natomiast o kobiety
wnioskujące po urlopie rodzicielskim o powrót do firmy na krócej niż 8h dziennie,
wiele z nich mówi o fikcji takiego rozwiązania. Firmy nie mają pomysłu na zorganizowanie pracy niepełnoetatowej. Mamy skarżą się na to, że skrócony etat jest
tylko na papierze. Liczba zadań, która jest im przydzielana, nie odpowiada wymiarowi godzin zapisanych w umowie. W rezultacie pracują one tyle samo, a na konto
wpływa mniej pieniędzy.

Wydaje mi się, że wartościowym programem byłby projekt
wspierania powrotu do pracy na część etatu z gwarancją
możliwości rozszerzenia do całego etatu po określonym czasie. Tak, aby mamy nie obawiały się, że jeśli zmniejszą wymiar
godzin, to gdy będą chciały wrócić na pełen etat, nie będą
musiały obawiać się, że dostaną odmowną odpowiedź.

Po powrocie do pracy zmniejszyłam etat do 0.5.
Niestety to nie działa, pracuję więcej. Myślę nad powrotem
na urlop wychowawczy. W dzisiejszych czasach jest niezwykle
trudno połączyć pracę z opieką nad dziećmi.
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Pandemia a pracujące matki
Covid-19 wywrócił życie wielu osób do góry nogami. Coraz więcej badań pokazuje, że grupą szczególnie dotkniętą przez pandemię są pracujące matki. Musiały one z dnia na dzień nauczyć się łączenia obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi, koordynacją nauki zdalnej
i prowadzeniem domu. Wszystko poniekąd jednocześnie. Pandemia
ugruntowała tradycyjny podział ról. Mężczyźni włączają się w obowiązki domowe, jednak badania pokazują, że to na kobietach spoczywa
główny ciężar. Jeśli pary nie radziły sobie z opieką nad dziećmi w trakcie
wiosennego lockdownu, to kobiety najczęściej decydowały się na skorzystanie z przysługującego im zasiłku. Czasami zupełnie rezygnowały
z pracy. Dodatkowo kryzys uderzył szczególnie w branże silnie sfeminizowane - gastronomię, hotelarstwo, organizację eventów, czy fryzjerstwo.
Wg badania przeprowadzonego przez Fundację Sukces Pisany Szminką
na zlecenie Urzędu Miasta nawet 24% kobiet w Warszawie straciło pracę w trakcie pandemii (dane sprzed jesiennej fali)1.
W obliczu kryzysu wsparcie pracujących rodziców okazało się jeszcze
bardziej potrzebne niż dotychczas. Wiele firm z tolerancją podchodziło do godzin pracy rodziców. Niektórzy zdecydowali się na pójście krok
dalej, oferując matkom i ojcom pomoc w opiece nad dziećmi, usługi
consierge, czy wsparcie psychologa lub coacha. Firmy organizowały
między innymi przedszkola online, w intranetach zamieszczały bieżące
informacje o wydarzeniach dla dzieci, pracownicy szkoleni byli z tego
jak zorganizować sobie pracę z dziećmi u boku, a inni oferowali z kolei wsparcie w odrabianiu lekcji2. Niewątpliwie wsparcie pracodawców
skierowane szczególnie do matek, będzie bardzo potrzebne jeszcze
długo po ustaniu pandemii, aby wyrównać straty.

1 www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pandemia-uderza-w-rynek-pracy-warszawianek
2 Well.hr, Pwc, Rodzina, ach rodzina, 2020

- 57 -

6.2. Pracodawcy - rekomendacje
działań wspierających rodziców
Poniżej przedstawiamy listę działań, które wspierają rodziców i mogłyby zostać wdrożone przez pracodawców zatrudniających matki i ojców. Zastanawiając się nad ich wdrożeniem, trzeba pamiętać o osadzeniu ich w realiach firmy. Nie każda inicjatywa dobrze
sprawdzi się w każdej organizacji. Warto przede wszystkim zapytać pracowników o ich
preferencje i skonfrontować je z możliwościami. Pracownicy wiedzą najlepiej, co pomogłoby im najbardziej w łączeniu obowiązków służbowych z domowymi.
Każde z wymienionych działań odpowiada na kilka wyzwań, z którymi mierzą się matki
wracające do pracy. Wszystkie razem pokrywają całe ich spektrum. Pokazuje to, jak wiele
leży w rękach pracodawców, u których pracują matki i ojcowie.

Elastyczne godziny pracy
np.: - możliwość elastycznego rozpoczynania godzin pracy lub wręcz elastycznego
kształtowania godzin pracy,
- możliwość okazjonalnego wcześniejszego wyjścia z pracy / późniejszego rozpoczęcia pracy bez konieczności brania wolnego (przy założeniu odpracowania
godzin w ustalonym terminie),
- ryczałt godzin do wypracowania w określonym czasie
Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Trudności logistyczne
Częste zwolnienia spowodowane chorobami dziecka

Praca zdalna
np.: - na stałe lub ograniczająca się do określonej liczby dni w tygodniu / miesiącu
Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Trudności logistyczne
Częste zwolnienia spowodowane chorobami dziecka

Praca na fragment etatu
np.: - zredukowana liczby dni pracy w tygodniu lub godzin pracy każdego dnia
Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Trudności logistyczne
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Kultura organizacyjna wspierająca rodziców
np.: - kształtowanie w organizacji otwartości na potrzeby rodziców i wdrażanie działań na nie realnie odpowiadających,
- rozwijanie empatii wśród pracowników,
- promocja wewnętrzna rozwiązań wspierających rodziców,
- zachęcanie matek / ojców do korzystania ze swoich praw,
- opracowanie oficjalnej polityki w tym zakresie,
- szkolenia dla liderów
Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Częste zwolnienia spowodowane chorobami dziecka
Niezrozumienie ze strony pracodawcy
Niezrozumienie ze strony współpracowników

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem
np.: - bon w określonej kwocie do zrealizowania na opiekę nad dzieckiem - żłobek,
przedszkole lub opiekunkę
Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Trudności logistyczne

Opieka nad dzieckiem w miejscu pracy
np.: - przedszkole / żłobek w miejscu pracy
- animatorka w biurze

Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Trudności logistyczne

Możliwość okazjonalnego przyprowadzania dzieci do pracy
np.: - w przypadku zamknięcia przedszkola / szkoły lub niedyspozycji niani
Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Trudności logistyczne
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Wsparcie psychologiczne mam wracających do pracy
np.: - możliwość skorzystania ze wsparcia coacha / psychologa,
- funkcjonowanie grup wsparcia rodzicielskiego w ramach organizacji,
- szkolenia z tematów związanych z rodzicielstwem,
- wsparcie mentora po powrocie do pracy.

Wyzwania, na które odpowiadają
Niemożliwość łączenia pracy i opieki nad dzieckiem tak, jakbym chciała
Brak własnych kompetencji lub ich utrata
Stres dziecka
Tęsknota za dzieckiem
Niezrozumienie ze strony bliskich

Utrzymywanie kontaktu z pracownikami w trakcie urlopu
macierzyńskiego / rodzicielskiego:
np.: - cykliczne informowanie o sytuacji w firmie / wynikach / planowanych
zmianach / awansach / reorganizacjach itd.
Wyzwania, na które odpowiadają
Brak własnych kompetencji lub ich utrata

Program onboardingowy dla mam wracających po urlopie
np.: - zbadanie potrzeb wracającej po przerwie mamy odnośnie aktualizacji wiedzy,
- informowanie o zmianach organizacyjnych i personalnych, które zaszły w firmie
itd.
Wyzwania, na które odpowiadają
Brak własnych kompetencji lub ich utrata
Zmiany, które nastąpiły w firmie podczas nieobecności mamy

Szkolenia dla menedżerów
np.: - szkolenia dla menedżerów dotyczące funkcjonujących w organizacji
rozwiązań wspierających rodziców, sposobów ich komunikowania itd.
Wyzwania, na które odpowiadają
Niezrozumienie ze strony pracodawcy
Niezrozumienie ze strony współpracowników
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6.3. Rekomendacje systemowe
Wskazane w badaniach mam kwestie utrudniające lub uniemożliwiające powrót
do pracy i łączenie obowiązków macierzyńskich z zawodowymi mogą zostać zniwelowane rozwiązaniami na poziomie rządowym lub samorządowym. Poniżej
wskazujemy kluczowe wg nas sprawy, wymagające szybkiego i kompleksowego
rozwiązania.

Dotowana i adekwatna do potrzeb rodziców opieka
nad dziećmi, w szczególności dziećmi do lat 3.
Pierwsze lata życia dziecka i opieki nad nim są kluczowe dla jego rozwoju. Jednocześnie długa przerwa w pracy wpływa często negatywnie na szanse zawodowe
kobiety i zwiększa ryzyko długotrwałego bezrobocia. Dlatego dostępna (finansowo, ale też lokalizacyjnie) i wysoko jakościowa opieka dla najmłodszych dzieci jest
niezwykle ważna.
Obecne rozwiązania rządowe realizowane od 2011 r. programem “Maluch”
i “Maluch +” zmieniają rzeczywistość opieki dla najmłodszych, jednak
w sposób zdecydowanie za wolny i niekoniecznie już adekwatny do potrzeb. Inwestowanie w duże placówki okazuje się być rozwiązaniem, które
nie adresuje potrzeb. Coraz bardziej świadomi rodzice, interesujący się rozwojem dziecka w najmłodszym okresie, zaczynają rezygnować z miejsca
w takiej placówce. Nie chcą narażać dziecka na stres związany z przebywaniem w licznej grupie, w dużym budynku. Matki, nawet posyłając dzieci do takiej placówki, nie uczestniczą w pełni w swoich zawodowych obowiązkach,
a są myślami przy dziecku, któremu - często w ich mniemaniu - dzieje się krzywda. Duże placówki to także zwiększone ryzyko infekcji i zachorowań u dzieci,
co szybko odbija się na dostępności matki w pracy, a co za tym idzie, na postrzeganiu jej jako gorszego pracownika. W czasach pandemii COVID-19 mogliśmy w sposób szczególny zauważyć, jak inaczej - lepiej - sprawdzały się małe
punkty opieki dla dzieci, w których, w przypadku kwarantanny, “wyłączana” była
zdecydowanie mniejsza liczba osób. Duże placówki, ze względu na wymogi
infrastrukturalne, tworzone są na terenach odległych od centrów miast, tam,
gdzie fizycznie jest przestrzeń do jej stworzenia. To dodatkowo utrudnia korzystanie
z opieki bez konieczności długich dojazdów. Im większa odległość placówki
od domu i pracy rodzica, tym trudniejsza codzienna logistyka. Rodzic ponownie
narażony jest na konieczność wcześniejszego wyjścia z pracy, aby zdążyć
odebrać dziecko przed zamknięciem placówki. W dużych miastach dochodzi
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do sytuacji, gdy z powodu długich dojazdów dzieci przebywają w żłobku
8-10 godzin. Te wszystkie czynniki powodują, że coraz więcej rodziców rezygnuje w tej formy opieki, nawet jeśli mogą skorzystać z bezpłatnego miejsca
w żłobku. Efektem jest dłuższe przebywanie na urlopie wychowawczym matek,
które przejmują funkcje opiekuńcze nad dzieckiem.
Inwestowanie w małe miejsca opieki - klubiki dziecięce i punkty opieki dziennej wydaje się być rozwiązaniem niwelującym wiele z tych problemów.
Mniejsze grupy i większy kontakt z opiekunem budzą zaufanie rodziców, a także
dają możliwość opieki dostosowanej do potrzeb matek pracujących
w niestandardowym przedziale czasu - np. lektorek języków, fryzjerek,
medyków. Jednocześnie ze względu na inne potrzeby infrastrukturalne punkty
dziennych opiekunów mogą powstawać w warunkach domowych, blisko miejsca
zamieszkania czy miejsca pracy rodzica.
Dużą luką systemową wydaje się być brak programu dopłat do zatrudnienia opieki indywidualnej dla dziecka, czyli niani. Obecnie rodzice mogą otrzymać wsparcie w postaci ulgi na część składek społecznych zatrudnionej opieki. W efekcie niewielu rodziców decyduje się na takie rozwiązanie
(w czerwcu 2019 r. jedynie 8 tys. opiekunek była zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej). Większe ulgi do zatrudniania niań pomogłyby wielu matkom,
szczególnie w mniejszych miejscowościach i na obszarach gdzie opieka żłobkowa nie istnieje. Jednocześnie ogromna rzesza kobiet, która obecnie wykonuje
usługi opiekuńcze nad dziećmi “na czarno” mogłaby powrócić do systemu.
W zdecydowanej większości są to kobiety, które pracują bez ochrony prawnej
i zabezpieczenia społecznego, co odbija się na ich standardzie życia i zabezpieczenia społecznego w wieku emerytalnym.

Zniwelowanie luki płacowej
Nierówne zarobki kobiet i mężczyzn wybijają się jako podstawa wielu decyzji rodzinnych, związanych z opieką nad dzieckiem, a co za tym idzie - pozostaniem
kobiety poza rynkiem pracy.
Po pierwsze w sytuacji, gdy rodzice decydują o podziale urlopu rodzicielskiego,
nawet jeżeli kobieta chciałaby wrócić do pracy, a ojciec dziecka jest gotowy podjąć się obowiązków domowych, decyzja pozostaje inna ze względów finansowych.
80% wynagrodzenia lub utrzymanie rodziny z jednej pensji zdecydowanie lepiej
kalkuluje się, gdy jest to pensja mężczyzny.
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Luka płacowa ma również wpływ na decyzję samej kobiety, która często uznaje, że
zatrudnienie niani lub posłanie dziecka do prywatnej placówki żłobkowej pochłonie większość jej pensji. Dodając do tego czynniki związane ze stresem w pracy
(poczuciem braku pełnej dostępności z powodu chorób dziecka czy konieczności
wcześniejszego wychodzenia z pracy, aby odebrać je z placówki) i niepewnością
co do komfortu dziecka w placówce, wiele kobiet rezygnuje z powrotu do pracy i
decyduje się na przedłużenie pobytu z dzieckiem na urlopie wychowawczym. Nie
robią tego ojcowie, ponieważ zarabiają lepiej, co jest dla rodziny bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Monitoring stosowania przepisów prawa
Polskie prawo jest dobrze skonstruowane, jeśli chodzi o zabezpieczenie mam
w powrocie na rynek pracy.
Jednak prowadzone przez nas badania wykazały, że pracodawcy nie zawsze przestrzegają obowiązujących przepisów. Zdarza się, że już w trakcie urlopu macierzyńskiego, a czasami nawet przed nim, kobieta dostaje jasną informację, że “nie
ma dokąd wracać”. Jej stanowisko pracy jest fikcyjnie likwidowane. Zdarza się też,
że przełożeni zarzucają młode mamy nadmierną ilością obowiązków, dużą presją
i tempem pracy. W efekcie kobieta sama decyduje się na rezygnację ze stanowiska. W rozmowach z matkami słyszałyśmy też o przypadkach wręczania wypowiedzeń dzień po zakończeniu okresu ochronnego.
Należałoby się zastanowić, jakie narzędzia mogłoby zostać wdrożone na szczeblu
rządowym, aby monitorować, w jaki sposób realnie stosowane są przepisy prawa
związane z ochroną matek powracających do pracy po okresie opieki nad dzieckiem.

Wspieranie pracodawców,
pracodawców, dofinansowując
zatrudnienie matek
W 2013 roku rząd wprowadził wsparcie finansowe z rezerwy Funduszu Pracy dla
rodziców przynajmniej jednego dziecka do 6. roku życia, którzy chcą wrócić na
rynek pracy. Fundusze przekazywane były przez powiatowe urzędy pracy w formie
świadczenia aktywizacyjnego dla pracodawców tworzących miejsce pracy dla
bezrobotnego rodzica. Pracodawca mógł otrzymać z Funduszu Pracy świadczenie
aktywizacyjne wypłacane:

- 63 -

•

•

przez 12 miesięcy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli
zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy;
przez 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli
zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 9 miesięcy.

Takie rozwiązanie kierowało zainteresowanie pracodawców w stronę rodziców,
głównie matek, które z powodu opieki nad dzieckiem wypadły z rynku pracy. Minusem tego instrumentu były niuanse: rodzic musiał być zarejestrowany jako
bezrobotny na 3 lata przed podjęciem zatrudnienia, a także fakt, że do pracy u
konkretnego pracodawcy kierował urząd pracy. Mimo wysokiej oceny osób, które
ze wsparcia skorzystały (89% ankietowanych pozytywnie oceniło ten instrument
wsparcia), skorzystało z niego jedynie 6,7% badanych bezrobotnych.
Warto pomyśleć o podobnych mechanizmach, które mogłyby odciążyć pracodawców np. umarzając część składek na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionej matki, która chce wrócić na rynek pracy po okresie związanym z opieką nad
dzieckiem. Takie wsparcie może wpłynąć na wybór tej grupy do zatrudnienia, co
może być szczególnie ważne w czasach odbudowy gospodarki i ograniczania
bezrobocia po okresie pandemii COVID-19.
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6.4. Dlaczego warto wspierać
i zatrudniać mamy?
Korzyści dla pracodawcy:
•
•
•
•

•

•
•

Możliwość pozyskania pracownika z kilku lub nawet kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.
Matki wiedzą, czego chcą w życiu, to pracownicy o ustabilizowanej pozycji życiowej.
Mamy są efektywne i zaangażowane. Zależy im na szybkim powrocie do dziecka, a więc starają się jak najsprawniej wykonać zadania służbowe.
Zatrudnienie mamy to możliwość pozyskania lojalnego i zaangażowanego
pracownika. Jak pokazuje nasze badanie matki doceniają pracodawców, którzy wykazują się wspierającymi rozwiązaniami, i nie są chętne do ich zmiany.
Kompetencje miękkie, które matki rozwijają w trakcie opieki nad dziećmi, takie
jak empatia, organizacja, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wielozadaniowość, wpływają pozytywnie na pracę zespołów.
Zwiększenie różnorodności w organizacji.
Doświadczenie życiowe matek to nowe wartościowe punkty widzenia
w zespołowym wypracowaniu rozwiązań.

Korzyści systemowe:
•

•

•

Większe zatrudnienie wśród kobiet to korzyści dla naszej gospodarki. Według szacunków McKinsey&Company nasze PKB może być wyższe
o 270 mld złotych w 2025 roku, jeśli więcej kobiet podejmie pracę.
Krótsze przerwy zawodowe to mniejsze zagrożenie długotrwałym bezrobociem.
A dla państwa redukcja kosztów związanych z aktywizacją zawodową osób
mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia.
Aktywizacja kobiet pozostających poza rynkiem pracy, zarówno niań zatrudnionych “na czarno”, jak i bezrobotnych matek to szansa dla nich na zabezpieczenie socjalne na okres wieku emerytalnego, a dla państwa mniejsze koszty
związane z wypłacanymi zasiłkami.
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Załącznik. Informacje o ankietowanych
W naszym badaniu online, które trwało od lipca do listopada 2020 roku, wzięło
udział 1102 matek.
Dodatkowo odbyłyśmy 20 wywiadów pogłębionych.
Dane dotyczące ankietowanych:

Wiek
2,1%

poniżej 25 lat

12,5%

25-29

49,2%

30-35

25,7%

36-40

9,3%

41-45

1,3%

powyżej 45 lat

0,5%

podstawowe

12,3%

średnie

10,3%

licencjat

76,9%

wyższe

Wykształcenie

Liczba posiadanych dzieci

40%

42,6%

11,5%
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i więcej

5,9%

O Fundacji Rodzic w mieście
Fundacja „Rodzic w mieście” powstała z potrzeby reprezentacji w debacie publicznej rodziców żyjących w miastach oraz ograniczania wykluczeniu rodziców z dziećmi z życia
społecznego i kulturalnego.

Bezpieczna, przyjazna i dostępna przestrzeń do życia
Prowadzimy działania, których celem jest zmiana polskich miast. Zasiadamy w ciałach
doradczych samorządu, konsultujemy projekty społeczne, reprezentujemy głos rodziców
z małymi dziećmi. Prowadzimy kampanie społeczne i projekty edukacyjne. Promujemy
dobre praktyki, pokazujemy złe rozwiązania. Wspieramy miejsca przyjazne rodzinom prowadząc projekt www.zmaluchem.pl.

Praca, która pozwala realizować ambicje zawodowe i rodzicielstwo
Wspieramy kobiety - młode mamy w otwieraniu własnych biznesów. Prowadzimy ogólnopolski projekt “Klub Przedsiębiorczych Mam”, w który Lokalne Liderki tworzą społeczność
ambitnych i przedsiębiorczych mam. Podpowiadamy pracodawcom jak wspierać swoich
pracowników, którzy są rodzicami. Na portalu www.pracujeiwychowuje.pl promujemy
dobre praktyki przedsiebiorstw, polskie i zagraniczne rozwiązania prawne, a rodzicom pokazujemy, gdzie warto pracować.

Kultura otwarta na rodziców i ich dzieci już od najmłodszych lat
Obserwujemy i badamy to, w jaki sposób rodzice wprowadzają swoje dzieci w świat kultury
i to, jak instytucje kultury otwierają się na tę grupę odbiorców. Współpracujemy z samorządami i uczestniczymy w grupach eksperckich. Na portalu www.kulturaodkolyski.pl
promujemy dobre praktyki, wspieramy aktywnych i ambitnych ludzi kultury, pokazujemy
trendy.

Pracuję i wychowuję - platforma wiedzy, inspiracji i rozwiązań dla
pracodawców.
Chcemy, aby nasza platforma www.pracujeiwychowuje.pl była źródłem wiedzy i inspiracji
dla firm oraz pracujących rodziców. Planujemy:
a) dostarczać rzetelne analizy i inspirujące treści,
b) pokazywać organizacje, w których rodzice lubią pracować,
c) promować rozwiązania, które ułatwiają godzenie ról,
d) mówić o rodzicach, którzy z powodzeniem pracują i wychowują,
e) inicjować debatę publiczną i zachęcać do modyfikacji podejścia.
Zapraszamy do kontaktu firmy, które szukają wsparcia we wprowadzaniu zmian w swoim
miejscu pracy lub chcą się dowiedzieć, jak wspierać rodziców w swojej organizacji.

Magdalena Mochoń
magdalena.mochon@rodzicwmiescie.pl
Koordynatorka projektów “work-family” balance

www.rodzicwmiescie.pl
www.pracujeiwychowuje.pl

