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Cele i metodologia
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Cele badania 04
Badania miały dwa główne cele:

1

2

PERSPEKTYWA OGÓLNOSPOŁECZNA

Ø Eksploracja, jak odbierana jest praca wykonywana w domu i kobiety, które decydują się na pozostanie przez dłuższy czas w
domu z dziećmi przez ogół Polaków.

Ø Zrozumienie, jaki jest potencjał, a jakie są bariery budowania bardziej pozytywnego stosunku społecznego do osób
podejmujących taką decyzję: jak Polacy definiują sukces, pracę, co jest dla nich najwyższą wartością w życiu.

PERSPEKTYWA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI

Ø Zrozumienie, na czym polega praca wykonywana w domu i rola rodzica pozostającego z dzieckiem z perspektywy kobiet i
mężczyzn przyjmujących taki model podziału obowiązków, że jeden rodzic (zazwyczaj mama) zostaje przez dłuższy czas w
domu, ograniczając swoją aktywność zawodową.

Ø Eksploracja korzyści i kosztów związanych z przyjęciem takiego modelu.

Ø Sprawdzenie, jak odbierana byłaby w tej grupie planowana kampania – weryfikacja projektów spotu i haseł.



Metoda badania

W odpowiedzi na poszczególne cele, zrealizowano badanie ilościowe i jakościowe

PERSPEKTYWA OGÓLNOSPOŁECZNA – BADANIE ILOŚCIOWE

Ø Metoda: badanie przeprowadzone poprzez Internet, na panelu badawczym

Ø Próba: N = 1000, losowo-kwotowa, reprezentatywna dla ogółu Polaków w wieku 18+

PERSPEKTYWA OGÓLNOSPOŁECZNA – BADANIE ILOŚCIOWE

Ø Metoda: Wywiady w grupach fokusowych (4 FGI – Focus Group Interviews), każda licząca 6 respondentów, o czasie trwania
do 120 min

Ø Próba: Kobiety i mężczyźni o następującej sytuacji rodzinnej: (a) najmłodsze dziecko nie skończyło dwóch lat (mix rodzin z
jednym, dwojgiem lub większą liczbą dzieci); (b) kobieta albo pozostaje nieaktywna zawodowo, albo pracuje w ograniczonym
wymiarze godzinowym (mix) i nie planuje wracać do pracy przed osiągnięciem przez najmłodsze dziecko wieku
przedszkolnego. Przeprowadzono dwie grupy z kobietami i dwie z mężczyznami, w Warszawie i Kielcach
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Podsumowanie wyników
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Praca mamy - najważniejsza praca świata. Zarówno sami rodzice w badaniu jakościowym,
jak i ogół populacji przyznaje, że dobre wychowanie dzieci i dbanie o dom to pełna wyzwań,
trudna, ale zarazem rozwijająca i satysfakcjonująca praca. Zarazem rodzina i dobre
wychowanie dzieci są w oczach Polaków jednymi z najważniejszych wartości i wyznaczników
życiowego sukcesu.

7Podsumowanie

Mama (nie) może być kobietą sukcesu? Pomimo, że dla większości Polaków tylko jeśli ma się
szczęśliwą, zadbaną rodzinę, można mówić o sukcesie, to zarazem samo pojęcie „kobieta
sukcesu” jest dużo silniej kojarzone z pracą zawodową niż z pracą wykonywaną w domu.
Wyniki ilościowego eksperymentu i jakościowej techniki projekcyjnej (metod pozwalających
dotrzeć do funkcjonujących na podświadomym poziomie stereotypów i przekonań) jasno
pokazują, że szybszy powrót do aktywności zawodowej jest bardziej społecznie
akceptowany i cieszy się większą estymą niż praca wykonywana w domu. Natomiast na
świadomym poziomie pracujące w domu mamy przyznają, że faktycznie to, co robią na co
dzień sprawia, że czują się spełnionymi, pewnymi siebie i swoich kompetencji kobietami.

Kampania społeczna potrzebna. Większość badanych w badaniu ilościowym jest zdania, że
praca wykonywana w domu nie jest dostatecznie doceniana i powinna cieszyć się większą
społeczną estymą. W oczach mam i ich mężów/ partnerów, badanych w badaniu
jakościowym, taka kampania pozwoliłaby kobietom poczuć się dostrzeżonymi i docenionymi
i mogłaby pomóc przełamać krzywdzące stereotypy na temat kobiet, które tymczasowo
decydują się zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz zajmowania się dziećmi i domem.

1

2
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Wyniki badania
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Czy zajmowanie się domem i 
dziećmi to praca? 
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Sposobem na zarabianie pieniędzy/
utrzymanie się

Możliwością rozwijania siebie, swoich
umiejętności

Wysiłkiem wkładanym w osiąganie
założonego celu

Pasją

Realizacją celu – jakim jest np. 
wyprodukowanie produktu, …

Zadaniami wykonywanymi na rzecz
dobra innych osób

Możliwością bycia z innymi

Sposobem spędzania wolnego czasu/
zabijania nudy

1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak

Znaczenie pracy

Czym dla Pana/i jest praca? Na ile trafna jest każda z tych definicji z perspektywy tego, 
co Pan/i myśli o pracy?/ Z poniższych definicji proszę wybrać jedną, najlepiej oddającą 
to, co Pan/i myśli na ten temat. 

N=1039
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% wskazań 
jako 

najlepsza 
definicja

10
Podstawową barierą
zmiany myślenia o pracy
kobiet w domu jest
społecznie obowiązująca
definicja pracy. Praca
rozumiana jest najczęściej
jako sposób na zarobienie
pieniędzy.

Dopiero w dalszej
kolejności pojawia się
możliwość rozwoju,
wysiłek czy realizacja
jakiegoś celu. Te składniki
definicji pracy można już
odnieść do pracy
wykonywanej w domu, co
pokazują wyniki
jakościowe.



11Czy praca w domu jest pracą?

• Respondenci w badaniu jakościowym jednogłośnie 
potwierdzili, że praca wykonywana przez kobiety w domu 
jest pracą, która wymaga dużego wysiłku, różnych 
kompetencji, i jest nastawiona na realizację konkretnych 
celów – przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego, 
zdrowego, optymalnego rozwoju dzieciom.

• Obowiązki domowe są przez wiele respondentek uznawane 
za trudniejsze i bardziej obciążające niż obowiązki 
zawodowe.

„

„Dla mnie każde dziecko to etat – co najmniej etat.” mama
dziecka 8 mies., Warszawa

„

„Wrócę do pracy i nareszcie odpocznę. Pracę mam spokojną,
w biurze i myślę, że w takim miejscu można odpocząć, bo w
domu przy zgiełku, przy płaczu, ciężko odpocząć.” mama
dzieci 9-, 6-letniego i 1,5-rocznego, Kielce

„To jest bardzo ciężka, mozolna praca. Wychowanie dziecka,
dodatkowo te obowiązki, które wykonuje, kiedy młodzież śpi,
to jest praca na więcej niż etat. Ciężka, mozolna praca i bez
odpoczynku” tata dziecka 2-letniego, Kielce



12Jakie obowiązki pełni mama w domu?

„Porządki, ja mam wrażenie, że jak się jest w domu, to się nigdy
nie kończy. Jak nie pralka, to obiad, to zakupy, i to wszystko często
z dzieckiem pod pachą.” mama dzieci 6- i 2-letniego, Kielce

„Ile godzin zajmuje Wam praca w domu?
- to się nigdy nie kończy
- od rana do wieczora
- nie da się tego określić.”
grupa mam, Kielce

ü Planowanie i zarządzanie czasem/ zasobami –
obejmuje codzienne obowiązki i sprawy, ale też 
okresowe kontrole lekarskie, szczepienia, 
przygotowanie uroczystości itp.

ü Dbanie o dom: porządkowanie, sprzątanie, 
dekorowanie

ü Gotowanie, planowanie posiłków

ü Wychowanie

ü Udzielanie wsparcia psychologicznego, 
rozwiązywanie konfliktów

ü Uczenie świata, przewodnictwo

ü Pierwsza pomoc, dbanie o zdrowie

ü Dbanie o wygląd dziecka: wybór ubrań, dbanie 
o fryzurę itp.

ü Przygotowanie na specjalne okazje: dekoracja 
domu, pieczenie ciast, szycie strojów 

ü i inne

• Najtrudniejsza według mam jest nie liczba obowiązków, ale ich 
powtarzalność – lista rzeczy do zrobienia nigdy nie staje się 
krótsza

• Trudne w pracy mamy jest też ciągłe obciążenie 
odpowiedzialnością i duża liczba bodźców naraz

„Wiecznie coś z tyłu głowy, wiecznieI mama dziecka 9 mies.,
Kielce

„Faktycznie nie widać tego, co robimy na co dzień, bo sprzątanie
po dzieciach jest jak odgarnianie spadającego śniegu.” mama
dzieci 13-, 7- i 3-letniego, Warszawa



ü Multitasking, podzielność uwagi

ü Organizacja własnego czasu, określanie 
priorytetów

ü Podejmowanie decyzji

ü Elastyczność
ü Samodzielność
ü Dobra pamięć

ü Radzenie sobie ze stresem
ü Kreatywność

ü Wyobraźnia
ü Cierpliwość

ü Wiedza, np. dotycząca zdrowia, rozwoju

13Kompetencje mamy pracującej

„Ja bardzo wyobraźnię rozwinęłam, bo jak córka gdzieś idzie, to od razu
widzę wszystkie rzeczy, które może na siebie przewrócić, które może
zjeść.” mama dziecka 9 mies., Kielce

„Opieka nad dzieckiem to realizacja różnych zadań. Trzeba sobie
zaplanować, co, kiedy, czego teraz dziecko potrzebuje, co po kolei zrobić.
No i do tego elastyczność, bo jak się wydarzy coś niespodziewanego, to
trzeba wszystko umieć poprzestawiać.” mama dzieci 6- i 2-letniego,
Kielce

„Umiejętność bujania dziecka nogą i gotowania jedną ręką.” mama
dziecka 6 mies., Warszawa

„Potrafię karmić dziecko i latać z nim po całym domu, bo starsze dziecko
właśnie wymyśliło, że będzie biegać po całym domu i broić.” mama
dzieci 2,5-letniego i miesięcznego, Warszawa

„Wymyślanie zabaw, bo moja córka woli bawić się ze mną niż
zabawkami, cały czas coś nowego trzeba tworzyć.” mama dzieci 11-
letniego i 1,5-rocznego, Warszawa

• Praca mamy wymaga rozwinięcia i doskonalenia 
wielu różnych kompetencji, przydatnych także na 
rynku pracy

• Wraz z liczbą dzieci i upływem czasu, kompetencje te 
się wzmacniają 

„Teraz, przy trzecim dziecku, ja już nawet do lekarza nie
dzwonię, tylko od razu wiem, jaka to choroba i co podać.”
mama dzieci 3,5-, 2,5-letniego i 7-mies., Warszawa



Postrzeganie pracy kobiet
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Dobre wychowanie dzieci wymaga
wysiłku

Bycie dobrym rodzicem wymaga pracy
nad sobą

Bez zainwestowania czasu i wysiłku,
dobre wychowanie dzieci nie jest

możliwe
Rodzice, którzy naprawdę poświęcają

dzieciom swój czas i uwagę, mają
szczęśliwsze dzieci

Prowadzenie domu i wychowanie dzieci
to praca taka sama, jak praca

zawodowa

Dobre wychowanie dzieci wymaga
pozyskania specjalistycznej wiedzy

Bycie dobrym rodzicem nie wymaga
żadych kompetencji

Prowadzenie domu nie wymaga
żadnych kompetencji
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68%

49%
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1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak

Nie tylko same mamy, ale także ogół Polaków
dostrzega, że praca rodzica związana
z wychowaniem dzieci nie jest zadaniem
łatwym. Zdecydowana większość jest zdania, że
dobre wychowanie dzieci wymaga wysiłku,
czasu i pracy nad sobą. Nieco mniej, ale nadal
większość respondentów uważa, że
prowadzenie domu i wychowanie dzieci to
praca taka sama, jak praca zawodowa.

Nasilenie tych przekonań różni się oczywiście w
grupach osób posiadających i nieposiadających
dzieci (zob. następny slajd). Zarazem jednak
nawet w grupie osób bezdzietnych znacząca
większość (72-79%) jest zdania, że aby dobrze
wywiązać się z roli rodzica, trzeba wysiłku
i pracy.

N=1039
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Dobre wychowanie dzieci wymaga
wysiłku

Bycie dobrym rodzicem wymaga pracy
nad sobą

Bez zainwestowania czasu i wysiłku,
dobre wychowanie dzieci nie jest…

Rodzice, którzy naprawdę poświęcają
dzieciom swój czas i uwagę, mają…

Prowadzenie domu i wychowanie dzieci
to praca taka sama, jak praca…

Dobre wychowanie dzieci wymaga
pozyskania specjalistycznej wiedzy

Bycie dobrym rodzicem nie wymaga
żadych kompetencji

Prowadzenie domu nie wymaga
żadnych kompetencji

Postrzeganie pracy kobiet
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Dobre wychowanie dzieci wymaga wysiłku

Bycie dobrym rodzicem wymaga pracy nad sobą

Bez zainwestowania czasu i wysiłku, dobre
wychowanie dzieci nie jest możliwe

Rodzice, którzy naprawdę poświęcają dzieciom
swój  czas i uwagę, mają szczęśliwsze dzieci

Prowadzenie domu i wychowanie dzieci to praca
taka sama, jak praca zawodowa

Dobre wychowanie dzieci wymaga pozyskania
specjalistycznej wiedzy

Bycie dobrym rodzicem nie wymaga żadych
kompetencji

Prowadzenie domu nie wymaga żadnych
kompetencji
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1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak

N=1039

POSIADAJĄCY DZIECI, N = 669 NIEPOSIADAJĄCY DZIECI, N = 370 top2box
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Czy zadbany dom i szczęśliwe 
dzieci to sukces?
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Co jest ważne w życiu?

Na ile poniższe aspekty są ważne dla Pani/a w życiu? 
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Szczęśliwa rodzina

Dobry charakter

Dobra praca

Wysoka inteligencja

Sprawność fizyczna

Dobre wykształcenie

Sukces finansowy

Odniesienie sukcesu
zawodowego

Atrakcyjny wygląd

1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak
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N=1039

17
Kiedy spytać Polaków o ich
wartości, zdecydowana
większość na pierwszym
miejscu umieszcza rodzinę, a
sukces zawodowy czy
finansowy – na jednym z
ostatnich.

Rodzina jest najważniejszą
wartością, wyprzedzając nie
tylko rozwój osobisty czy
sukces finansowy, ale też
bardzo istotne dla Polaków
zdrowie, bezpieczeństwo czy
wolność (zob. kolejny slajd).



Wartości osobiste

Jakimi wartościami kieruje się Pan/i w życiu? 
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N=1039
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top2box
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Co dla Polaków znaczy odnieść sukces?

W jakim stopniu każdy z poniższych elementów świadczy o tym, że odniosło się sukces? 

N=1039
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1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak

19
Sukces jest definiowany przez
Polaków przede wszystkim
w kategoriach zadowolenia
z siebie, realizacji celu,
włożonego wysiłku
i samorozwoju, a znacznie
mniejsze znaczenie mają
zarobione pieniądze oraz
uznanie czy podziw innych.

W pytaniu otwartym (zob.
kolejny slajd), sukces był przez
Polaków utożsamiany przede
wszystkim z poczuciem
spełnienia i posiadaniem
szczęśliwej rodziny – aspekty
zawodowe znalazły się dopiero
na dalszych miejscach.



Co dla Polaków znaczy odnieść sukces?

„Sukces to posiadanie kochającej rodziny, która się wspiera i 
pomaga sobie. Dobre wychowanie dzieci, na uczciwych i 
szlachetnych ludzi. Warunkiem jaki musi być spełniony, bym czuła, 
że odniosłam sukces jest szczęśliwa rodzina, niczego więcej w życiu 
mi nie potrzeba tak bardzo jak rodzinnego ciepła do szczęścia.”

Proszę zastanowić się, czym dla Pana/i jest sukces? Jakie są jego wyznaczniki? Proszę podać warunki, które muszą być spełnione, by czuł/a Pan/i, 
że odniosła/ odniósł Pan/i sukces? /pyt. otwarte/

29% 28%
18% 17% 11% 10% 10% 7% 6% 5% 5%

poczucie
spełnienia,

szczęście, spokój

posiadanie
rodziny, dobro/

szczęście bliskich

realizacja celu dobra praca sukces
finansowy/
dobrobyt

zdrowie bezpieczeństwo niezależność docenienie przez
innych

dobry charakter,
postępowanie w

zgodzie z
wartościami

wykształcenie,
rozwój osobisty,

umiejętności

4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

17%

wykazanie się/
włożenie wysiłku

awans/ status
zawodowy

posiadanie
przyjaciół

pokój na świecie/
dobre warunki

polityczne

zrobienie czegoś,
co po sobie

pozostawiamy,
czegoś nowego

równowaga
między różnymi
obszarami życia

sprawiedliwe
wynagrodzenie

inne nie wiem/
odmowa

np. poczucie sensu, 
uzyskanie wpływu na innych, 
uzyskanie przewagi nad kimś

N=1039
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83%

76%

Rodzina jako sukces 21

2%

2%

14%

21%

29%

37%

54%

39%

Stworzenie szczęśliwej,
kochającej się rodziny to ważne

osiągnięcie życiowe

Rodzice, których dzieci realizują
w pełni swój potencjał, odnieśli

sukces

Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że dobre wychowanie dzieci i stworzenie szczęśliwej
rodziny to życiowy sukces.

N=1039

1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak



Czy mama może być kobietą 
sukcesu?
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Eksperyment

W ramach badania ilościowego przeprowadzono eksperyment. Badanych podzielono losowo na dwie grupy. Obie grupy
otrzymywały zdjęcie młodej kobiety wraz z opisem tego, czym się zajmuje, a następnie udzielały odpowiedzi na pytania o jej
cechy. Różnica polegała na tym, że pierwsza grupa otrzymywała informację o tym, że przedstawiona na zdjęciu kobieta – Marta
– pracuje w korporacji, a druga grupa była informowana, że Marta na pełen etat zajmuje się domem i małymi dziećmi. Pełny
tekst manipulacji eksperymentalnej znajduje się poniżej:

OPIS A – PRACA W KORPORACJI
Marta od kilku lat pracuje w
dużej korporacji. Jest ceniona
przez szefów za to, jak wykonuje
swoją pracę. Choć jej praca
wymaga dużo wysiłku, Marta jest
szczęśliwa. Wie, że jest
niezastąpiona. Z dumą myśli o
projektach, które zrealizowała.
Ma poczucie spełnienia.

OPIS B – PRACA W DOMU
Marta od kilku lat w pełnym 
wymiarze czasu zajmuje się domem 
i rodziną. Jest ceniona przez rodzinę 
za to, jak wykonuje swoją pracę. 
Choć jej praca wymaga dużo 
wysiłku, Marta jest szczęśliwa. Wie, 
że jest niezastąpiona. Z dumą patrzy 
na rozwój swoich dzieci. Ma 
poczucie spełnienia.
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15%
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22%
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30%

26%

20%

17%

21%
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26%
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19%

19%

22%

10%

12%

28%

36%

36%

34%

34%

36%

36%

37%

36%

38%

33%

4%

3%

21%

32%

39%

45%

40%

42%

31%

40%

40%

39%

37%

2%

2%

Kobieta sukcesu

Kompetentna

Dobrze zorganizowana

Pracowita

Obowiązkowa

Odpowiedzialna

Inteligentna

Ciepła

Przyjazna

Dobra

Spełniona

Leniwa

Niezorganizowana

Eksperyment – wyniki
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39%
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38%

38%

34%

39%
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32%
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4%

37%

42%

39%
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42%

39%
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24%

25%

22%

36%

1%

2%

Kobieta sukcesu

Kompetentna

Dobrze zorganizowana

Pracowita

Obowiązkowa

Odpowiedzialna

Inteligentna

Ciepła

Przyjazna

Dobra

Spełniona

Leniwa

Niezorganizowana

top2box

73%***

79%***

78%

81%

78%

77%

78%***

58%***

64%***

64%***

68%

3%*

6%

top2box

49%***

68%***

75%

79%

74%

78%

67%***

77%***

76%***

77%***

70%

6%*

5%

OPIS A – PRACA W KORPORACJI OPIS B – PRACA W DOMU

Istotność statystyczną różnic testowano przy pomocy testu t Studenta dla prób niezależnych (porównywanie średnich) 
*** istotność na poziomie p < 0,001                                             * istotność na poziomie p < 0,05

1 - zdecydowanie nie

2

3

4

5 - zdecydowanie tak
N=522 N=517
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Eksperyment – wyniki

Wyniki eksperymentu pokazały, że kobieta, która decyduje się na chwilową rezygnację z 
życia zawodowego na rzecz dzieci i domu, w porównaniu z kobietą pracującą w korporacji, 
jest niżej postrzegana na wymiarach kompetencji, a wyżej na wymiarach ciepła. Badani 
istotnie rzadziej określali Martę jako inteligentną czy kompetentną, a częściej jako ciepłą,  
przyjazną, dobrą, ale też leniwą, jeśli decydowała się na pozostanie w domu.  
Sformułowanie „kobieta sukcesu” to coś, co kojarzy się raczej z pracą w korporacji, niż z 
pracą mamy.
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Photosort – wyniki

Kobiety pracujące zawodowo – pewne siebie,
niezależne, asertywne, przebojowe, stawiające na rozwój
osobisty, zadbane, wypoczęte, atrakcyjne,
priorytety życiowe: rozwój zawodowy, równowaga
między życiem zawodowym i osobistym

Kobiety pracujące w domu – ciepłe, dobre, gościnne,
poświęcające się na rzecz innych, niezadbane, zmęczone,
albo dom to ich wielka pasja (trzy pierwsze zdjęcia), albo
kryjówka – boją się powrotu do aktywności zawodowej;
priorytety życiowe: dom, rodzina

W badaniu jakościowym badani zostali poproszeni o posortowanie zdjęć kobiet na dwie grupy – pracujące zawodowo i pracujące w domu.

Wyniki ujawniły bardzo silny stereotyp mamy pozostającej w domu, obecny zarówno w grupie samych kobiet, jak i mężczyzn. Kobieta, która 
decyduje się zająć rodziną na pełen etat jest oceniana jako ciepła i miła, ale zarazem mało przebojowa, z niskim poczuciem własnej wartości, 
zaniedbująca siebie, stawiająca dobro innych nad swoim, a w efekcie często zmęczona i sfrustrowana. Mamy pracujące zawodowo były z kolei 
oceniane jako niezależne, silne, atrakcyjne, dbające o siebie i o innych. Co ważne, obie grupy były często oceniane jako podobnie dobre mamy.

Wskazuje to, że szybki powrót do pracy jest odczuwany przez kobiety zostające w domu i ich partnerów jako coś bardziej społecznie 
pożądanego i zrozumiałego niż pozostanie w domu. Na poziomie nie do końca uświadamianym kobiety niedecydujące się na to mogą mieć 
poczucie niższości, mniejszej społecznej estymy.
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Photosort – cytaty 27

„Praca jest dla nich ważna, bo ich przestrzeń, ich
pasja, ale to nie znaczy, że dzieci są nieważne.”
grupa kobiet, Kielce

„Są ciepłe, rodzinne. Ta na przykład wygląda, że co niedzielę
ciasto stawia i herbatę dla każdego, kto przyjdzie, wysłucha
problemów.” grupa kobiet, Kielce

„Nie lubią nudy, cenią swój czas wolny, lubią
niezależność.” grupa kobiet, Warszawa

„Przedkładają rodzinę ponad siebie, czyli ta rodzina jest
ważniejsza, wyniesiona na piedestał, niż one same.” grupa
kobiet, Warszawa

„One traktują rodzinę i siebie na równi, nie zatraciły
się w macierzyństwie.” grupa kobiet, Warszawa

„Brak czasu dla siebie, to nawet po wyglądzie widać, że
brakuje tych pięciu minut, by o siebie zadbać, nawet się
uczesać.” grupa mężczyzn, Kielce

„Ambitne kobiety sukcesu.” grupa mężczyzn, Kielce

„Niezależne, starają się tworzyć własne zasady i są
wierne swoim zasadom.” grupa mężczyzn, Kielce

„Te panie z pierwszej grupy bardziej stawiają na rozwój
dziecka, bo same są ambitne, a drugie stawiają bardziej na
ciepło rodzinne.” grupa kobiet, Warszawa

mamy pracujące zawodowo

mamy pracujące w domu



W definicjach określenia „kobieta sukcesu”, podanych przez respondentów w badaniu jakościowym często 
ważnymi warunkami do spełnienia były kryteria materialne i zawodowe – takie definicje podawały zarówno 
mamy, jak ich mężowie czy partnerzy.

28Kobieta sukcesu

„Kobieta na dobrym
stanowisku, wiedząca,
czego chce, mająca
sprecyzowane cele i
dążąca do nich” tata
dzieci 10-, 8- i 2-
letniego, Warszawa

„Businesswoman,
zadbana,
wysportowana,
rozwijająca się, idąca
cały czas do przodu.”
tata dzieci 10-, 8-, 6-,
2-letniego i 9-mies.,
Warszawa

„Mnie się kojarzy z
kobietą, która ma
wysokie stanowisko
albo własny biznes.”
mama 1-5 rocznego
dziecka, Kielce

„Kobieta na wysokim
stanowisku,
niezależna
finansowo” tata
dzieci 6-, 4- i 2-
letniego, Warszawa

„Kobieta zorganizowana,
która posiada dom,
mieszkanie, założyła
rodzinę, spełnia się
zawodowo i jest
zadowolona z pracy, przy
tym zadbana.” mama
dzieci 2,5-letniego i
miesięcznego, Warszawa

Ujawnia to pewien stereotyp związany z tym pojęciem. Jakkolwiek sam sukces, jak pokazały badania 
ogólnopolskie, w mniejszym stopniu jest warunkowany osiągnięciami zawodowymi czy ilością pieniędzy, tak 
słowa „kobieta sukcesu” kojarzą się z osobą, która wyróżnia się pozycją zawodową.



29Stereotypy i ich skutki

Zdaniem większości respondentów, w społeczeństwie funkcjonuje krzywdzący stereotyp „kury domowej”, jako 
kobiety leniwej, niezorganizowanej, niezadbanej i sfrustrowanej, która zostaje w domu po to, by nic nie robić, 
korzystać z zasiłków lub nie umie się zmobilizować, by pójść do pracy.

Takie stereotypy mają liczne negatywne konsekwencje:

Negatywne, przykre komentarze otoczenia – praktycznie każda z respondentek spotkała się z jakimiś 
krzywdzącymi uwagami na swój temat.

Trudności z powrotem do pracy – zarówno matki, jak i ojcowie opiekujący się z dziećmi mogą doświadczyć 
trudności z ponownym znalezieniem pracy - okres opieki nad dziećmi traktowany jest jako nieuzasadniona 
przerwa w życiorysie.

Autostereotyp – pracujące w domu mamy czasami same powielają stereotyp, mówiąc o sobie „jestem kurą 
domową”, „siedzę w domu”. Nawet jeśli w założeniu ma być to żart, w istocie może utrwalać stereotypy, 
wpływając na to, jak postrzegają je inni, ale też na to, jak postrzegają same siebie. Pokazuje to też kolejny 
problem – brakuje adekwatnych, funkcjonujących społecznie sformułowań na określenie sytuacji mamy 
wykonującej pracę w domu.

Brak docenienia ze strony partnerów – wiele kobiet doświadcza tego, że mężowie czy partnerzy nie do końca 
doceniają wykonywaną przez nie pracę – nie chwalą, czasami wręcz wyrażają pretensję o to, że coś w domu jest 
niezrobione lub dziwią się ich zmęczeniu. Dopiero gdy sami muszą czasowo przejąć ich obowiązki, zaczynają tę 
pracę lepiej oceniać. To także może być konsekwencją niskiej społecznej estymy pracy matek w domu.



30Stereotypy i ich skutki – cytaty

„Siedzi w domu z dziećmi, ja tego po prostu słuchać
nie mogę, no tak właśnie, tak sobie mam te dzieci,
tak sobie rano zrobiłam kawę i tak sobie usiadłam i
tak siedzę w domu i odpoczywam.” mama dzieci 6- i
2-letniego, Kielce

„Moi bliscy postrzegają mnie jako taką mamę
pracującą, że nie jest tak, że siedzę w domu i
oglądam telewizję, tylko faktycznie mam napięty
grafik, natomiast jak się idzie ulicą z trójką dzieci to
się słyszy komentarze typu patologia, 500+.” mama
dzieci 13-, 7- i 3-letniego, Warszawa

„Jest takie postrzeganie, że kobiety po to tylko mają
te dzieci, żeby dostawać zasiłki, 500+, siedzieć w
domu i nic nie robić.” mama dziecka 6 mies.,
Warszawa

„Obecnie, szczególnie jak ktoś ma więcej niż jedno,
dwoje dzieci, to jest postrzegany jako taki 500plus,
to są takie nieprzyjemne komentarze.” mama dzieci
3,5-, 2,5-letniego i 7 mies., Warszawa

„Przecież siedzisz w domu z dzieckiem, czym ty się
męczysz? A siedzenie w domu z dzieckiem to przecież
praca na pełen etat, i to na dobrą sprawę nie 8
godzin, tylko 24. A druga perspektywa, to po co
siedzisz w domu z dzieckiem, przecież można je
oddać: do żłóbka, niańce, a ty ogarnij się i idź do
pracy.” mama dzieci 3-letniego i 6 mies., Kielce

„Ja bym chciała, żeby społeczeństwo zobaczyło, że
jak siedzimy w domu to niekoniecznie nic nie robimy
i niekoniecznie jesteśmy nieaktywne zawodowo, bo
to jest przylepienie nam takiej niesłusznej łatki.”
mama dzieci 3,5-letniego, 2,5-letniego i 7 mies.,
Warszawa



31Stereotyp zdementowany

W opinii rodziców praktycznie wszystkie elementy funkcjonującego stereotypu są nieprawdziwe:

„Siedzenie” w domu to praca – kobiety pozostając w domu z dziećmi wykonują ważną społecznie pracę, 
która jest często wyczerpująca. Rozwijają też kompetencje, które mogą być przydatne także na rynku 
pracy.

Świadomy wybór  – to, że jedno z rodziców zostaje w domu, by zająć się dziećmi, nie jest powieleniem 
schematów, nie wynika też z lenistwa, lecz jest świadomą decyzją obojga partnerów, którzy chcą zapewnić 
swoim dzieciom optymalne warunki rozwoju.

Kobiety chcą i potrzebują wrócić do pracy – praktycznie dla wszystkich respondentów sytuacja, w której 
kobieta zostaje w domu, by opiekować się dziećmi, ma charakter tymczasowy. Wszystkie respondentki 
chcą wrócić do pracy, która także jest dla nich ważna.

Poczucie spełnienia – mamy w domu bywają zmęczone, ale absolutnie nie czują się sfrustrowane. Podjęły 
świadomą decyzję, by dać dzieciom to, co najlepsze, traktują ten czas jako przejściowy i czerpią z niego 
pełnymi garściami.



32Stereotyp zdementowany – cytaty

„Uważam, że dziecko pod opieką matki jest
najbezpieczniejsze.” tata dzieci 14-, 11-letniego, i
1,5-rocznego, Kielce

„To jest moje pierwsze dziecko i uważam, że to jest
dobry moment, że mogę sobie do tego przedszkola
to dziecko obserwować, wychowywać, bo mam na to
czas, mam już taki w sobie spokój” mama dziecka 9
mies., Kielce

„W tym konkretnym momencie życiowym odkładam
siebie na potem, ale to nie znaczy, że tak zostanie.
(…) Wiem, że to się w pewnym momencie skończy i
wrócę do pracy. Świadomie podjęłam decyzję o
macierzyństwie i dokonałam wyboru, że zostanę
jakiś czas w domu, i kompletnie tego nie żałuję, bo te
momenty, które przeżywam ze swoimi dziećmi, tego
mi nikt nie odda.” mama dzieci 3,5-letniego, 2,5-
letniego i 7 miesięcy, Warszawa

„Brałam pod uwagę powrót do pracy, ale usiedliśmy
z mężem, przeanalizowaliśmy, że jednak nie muszę i
uznałam, że jeśli mam taką możliwość, to chcę
jeszcze z synkiem pobyć.” mama dzieci 6 i 2 lata,
Kielce

„Teraz chcę dać tę opiekę córce, bo mogę, ale
chciałabym wrócić do pracy, oczywiście, że tak.”
mama dzieci 9-, 6-letniego i 1,5-rocznego, Kielce

„Chyba dla każdej z nas dzieci są najważniejsze,
niemniej ta praca też jest ważna i dlatego
decydujemy się do niej wrócić, bo też przynosi
satysfakcję, pieniądze, przynosi radość, że mogę
wyjść i spotkać się z innymi ludźmi” mama dziecka 2-
letniego, Kielce

„Można też w pracy psychicznie odpocząć od spraw
domowych i problemów wieku dziecięcego” mama
dziecka 2 lat, Kielce

„Praca w domu to jest taka praca, w której nie
można się odciąć emocjonalnie. To nie jest tak, że
wybiła 17, że idę do domu (…), jest się tak naprawdę
całą dobę na dyżurze, na wezwanie.” tata dzieci 2,5-
letniego i 6 mies., Warszawa
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Praca wykonywana w domu powinna być bardziej
doceniania

Za mało się mówi o tym, jak wiele pracy wymaga
rodzicielstwo

Czy uważa Pan/i, że praca wykonywana przez
rodziców (najczęściej kobiety) w domu jest

ceniona spolecznie?
Czy uważa Pan/i, że praca wykonywana przez

rodziców (najczęściej kobiety) w domu powinna
być bardziej ceniona spolecznie?

Także na poziomie badania ogólnopolskiego, zdecydowana większość Polaków jest zdania, że praca
wykonywana przez mamy nie jest należycie społecznie doceniana.

N=1039

1 - zdecydowanie nie 2 3 4 5 - zdecydowanie tak



Pomimo stereotypowych często skojarzeń ze sformułowaniem „kobieta sukcesu”, większość respondentów zgadzała się, że 
spełniona mama może się taką kobietą czuć. Przerwa w pracy zawodowej nie oznacza, że osoba nie osiąga ważnych życiowo 
celów, nie wykonuje ważnej pracy czy nie czuje się spełniona – przeciwnie, często to są najważniejsze warunki sukcesu.

Nazwanie mamy kobietą sukcesu budzi w grupie mam silną identyfikację i wyraźną przyjemność – czują się dostrzeżone i 
docenione. Zarazem jednak wyrażają przekonanie, że jakkolwiek same mogą czuć się kobietami sukcesu, nie są i nie będą tak 
postrzegane.

34Mama – kobieta sukcesu?

„Ja myślę, że kobieta
może czuć się kobietą
sukcesu, ale nie
będzie to tak
postrzegane przez
społeczeństwo.
Siedzenie w domu to
sukces – to się kłóci.”
mama dzieci 6 i 2-
letniego, Kielce

„Czy Wy określiłybyście
siebie jako kobiety
sukcesu?
- tak, na spoksie
- bez mrugnięcia okiem
- zdecydowanie tak, po

tym wszystkim co
ogarniam, jestem z
siebie dumna”

grupa mam, Kielce

„Każda kobieta jest po
części kobietą sukcesu,
bo my wykonujemy
taką niesamowitą
pracę, że żaden
mężczyzna nawet nie
byłby w stanie podnieść
rękawicy.” mama dzieci
3,5-, 2,5-letniego i 7
mies., Warszawa

„My się 
czujemy 
kobietami 
sukcesu, ale 
społeczeństwo 
inaczej na nas 
patrzy.” mama 
dzieci 13-, 7-, 
3-letniego, 
Warszawa

„Ja myślę, że jak najbardziej
mama może być kobietą
sukcesu – jeśli w domu
wszystko gra, jest na
wysokim standardzie, nie
ma większych problemów z
dziećmi, to myślę że kobieta
może się spełnić.” tata
dzieci 10-, 8-, 6-, 2-letniego
i 9-mies., Warszawa



Mama – kobieta sukcesu.
Ocena kampanii
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36Ogólna ocena planowanej kampanii

POTRZEBNA. W odczuciu respondentów kampania jest bardzo potrzebna, bo praca 
wykonywana w domu, choć z punktu widzenia społecznego wręcz niezbędna, jest często 
niedostrzegana nawet przez samych domowników, a rodzice ją  wykonujący – najczęściej 
kobiety – niedoceniani.

PRZEŁAMANIE STEREOTYPÓW. Z punktu 
widzenia makro, społecznego, kampania może 
pomóc walczyć z krzywdzącymi stereotypami 
na temat pracujących w domu mam.

efekty społeczne efekty jednostkowe

ZWIĘKSZENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. 
Kampania może mieć też bezpośredni wpływ 
na osoby, których dotyczy – może sprawić, że 
mamy pracujące w domu poczują się 
dowartościowane, może też zmienić sposób 
patrzenia ich samych i ich mężów/ partnerów 
na wykonywaną przez nie na co dzień pracę.



Praca mamy faktycznie w dużej mierze składa się z organizowania i planowania, zarówno swojej pracy, jak i
życia całej rodziny, dlatego pokazanie jej w roli menadżera wydaje się adekwatne. Lepiej, by notowała
różne rzeczy w kalendarzu, choć wśród respondentów zdarzało się też posługiwanie dużymi tablicami
wiszącymi w centralnym pomieszczeniu w domu.

Unikanie nadmiernej idealizacji, odrealnienia. Aby sprawić, by pracujące mamy identyfikowały się z
przekazem i pokazać ich życie w sposób wiarygodny, trzeba unikać nadmiernej idealizacji w tym, jak
pokazywany jest dom, sama mama i jej zajęcia. Mama powinna dawać sobie radę, ale ani jej wygląd, ani
wygląd domu nie mogą przypominać nierealnych obrazków z Instagrama. Warto pokazać trochę
rozgardiaszu, a jeśli idealny efekt końcowy, to także to, jak wyglądała sytuacja na początku. Z tego samego
powodu należy unikać nadmiernej „profesjonalizacji” pracy mamy – oczywiście jej obowiązki wymagają
czasami zapisania lub przeczytania czegoś, jednak mamy zazwyczaj nie przesiadują przy komputerze, wolą
coś szybko zanotować na kartce lub przejrzeć w telefonie.

37Rekomendacje dotyczące spotu

SCENA

MENA-
DŻER

DIETETYK/ 
SZEF 

KUCHNI

Niektóre z respondentek dla każdego ze swoich dzieci gotują często coś trochę innego, dlatego
planowanie zakupów i gotowanie to faktyczne jedne z ważniejszych zadań. Warto skupić się na samym
planowaniu i gotowaniu, gdyż w samych zakupach często pomagają ojcowie. Warto też posłużyć się
bardziej aspiracyjną nazwą „szef kuchni” niż gorzej kojarzącą się „kucharka”.

NAUCZY-
CIEL

Mamy faktycznie uczą swoje dzieci, jednak mniej w sposób charakterystyczny dla szkoły – typu wykład,
pokazywanie na tablicy czy mapie, a bardziej poprzez doświadczanie. Mama wykorzystuje w domu
nowatorskie techniki nauczania indywidualnego – zajęcia sensoryczne (np. wspólna zabawa mąką,
dotykanie różnych produktów znajdujących się w domu), plastyczne (malowanie, lepienie), wspólne
doświadczanie (np. pokazywanie świata za oknem, pokazywanie roślin i zwierząt podczas spacerów,
zbieranie liści, kamieni itp.)



Mamy faktycznie odpowiadają za wiele małych decyzji związanych z finansami – wybierają ubrania i buty
dla dzieci, orientują się w sklepowych promocjach itp. Z drugiej strony, większe decyzje finansowe – np.
dotyczące dużych zakupów czy wyjazdów urlopowych, jak również ogólne zarządzanie domowym
budżetem, leżą często w gestii obojga partnerów. Z tego powodu warto skupić się na pokazaniu
pomniejszych decyzji finansowych albo rozważyć zmianę tej roli na inną (propozycje na końcu).

Katalog ról proponowany w scenariuszu wydaje się obejmować wszystkie najważniejsze zadania mamy –
oprócz sprzątania, ale ze względu na niskie wykwalifikowanie i niską estymę społeczną z tego zawodu
faktycznie warto zrezygnować. Dodatkowo proponowano takie role jak ochroniarz – dbanie o
bezpieczeństwo dziecka, animator – wymyślanie interesujących zajęć, stylista/ fryzjer – dbanie o to, by
dziecko pięknie się prezentowało, higienista – dbanie o higienę dziecka.

Mamy często niosą pierwszą pomoc swoim dzieciom, zarówno w sytuacji choroby, jak i nagłego wypadku.
Szczególnie doświadczone mamy potrafią poprowadzić cały proces leczenia, od postawienia diagnozy,
poprzez wybór po podanie leku – początkujący rodzice wolą zasięgnąć porady lekarza. Wszystkie mamy
natomiast dezynfekują rany, naklejają plasterki i całują stłuczone miejsca.

Mama musi nauczyć się być dobrym psychologiem – rozumieć dziecięce emocje i adekwatnie na nie
odpowiadać. Zdaniem rodziców znacznie trudniejsze do rozwiązania, wymagające wiedzy i umiejętności są
sytuacje związane z konfliktami między dziećmi czy dziecięcą złością, dlatego warto właśnie je pokazać w
spocie.

38Rekomendacje dotyczące spotu

LEKARZ

INNE 
ROLE

PSYCHO-
LOG

EKONO
-

MISTA

ZAKOŃ-
CZENIE

Ponieważ cały film był o mamie, również w zakończeniu warto się na niej skoncentrować – to ona powinna
być główną postacią na scenie. Warto przy tym podkreślić radość i spełnienie, ale i zmęczenie – wiele
mam zasypia razem z dziećmi i brakuje im czasu i sił na spokojne poczytanie książki czy pobycie z
partnerem.



39Hasła

Mama –
kobieta 
sukcesu

Mama 
pracuje

(Mama pracująca, 
kobieta pracująca)

Zdecydowanie rekomendowane.
Jasny przekaz – hasło w pigułce pokazuje to, o co chodzi w kampanii –
podkreślenie, że bycie dobrą, spełniającą się mamą to ważny sukces, nie
mniej wartościowy niż sukces odniesiony w pracy.
Pozytywny wydźwięk – hasło sprawia, że kobiety mogą poczuć się
dowartościowane i pokazuje je w pozytywnym świetle.
Przełamuje stereotyp – hasło opiera się na dysonansie między dwoma
stwierdzeniami postrzeganymi społecznie jako sprzeczne. Takie
postrzeganie jest zakorzenione w krzywdzącym stereotypie mamy w
domu jako osoby leniwej, niekompetentnej, korzystającej z pracy innych.
Wprowadzając ten dysonans, hasło zmusza do refleksji i przełamuje ten
stereotyp.

Niejasny przekaz – samo w sobie hasło niesie mniej informacji – nie 
wiadomo, czy chodzi o pracę zawodową, czy pracę wykonywaną w domu.
Negatywny wydźwięk – hasło koncentruje się na negatywnych aspektach; 
obciążeniu, obowiązkach. Nie obejmuje efektu, wartości, do których ten 
wysiłek prowadzi, co udaje się zrobić w pierwszym haśle.



Wybierając influencerki, które miałyby promować kampanię, warto szukać mam
odbieranych jako „prawdziwe” (a zatem nieidealne, mówiące o blaskach, ale też cieniach
macierzyństwa). Część respondentek preferowała też mamy zwyczajne – raczej nie znane
mamy-gwiazdy, tylko zwykłe kobiety.

40Influencerki

Małgorzata Rozenek-MajdanAleksandra Żebrowska
Zofia Zborowska

MaffashionBaku family

tak nie

Influencerki kojarzone 
jako „zwyczajne” mamy

Znane mamy, odbierane jako 
autentyczne

Znane mamy, odbierane jako 
nieautentyczne, nadmiernie perfekcyjne

UWAGA! Prezentowane influencerki na podstawie pojedynczych wypowiedzi respondentek – rekomendujemy nie 
opierać się na tym katalogu, lecz ogólnych wytycznych. 



Dane na temat próby
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Struktura demograficzna próby

51%

PŁEĆ

34%

12%

21%

17%

16%

wieś

małe miasto (do 20 tys.)

średnie miasto (20-99 tys.)

duże miasto (100-499 tys.)

wielkie miasto (pow. 500 tys.)

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI 
ZAMIESZKANIA WYKSZTAŁCENIE

WIEK

11%

20%

16%

19%

34%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

3%

9%

42%

46%

podstawowe, gimnazajalne lub
niepełne średnie

zasadnicze zawodowe

średnie, pomaturalne

wyższe

49%

N=1039

WOJEWÓDZTWO

6%

4%

6%

3%

7%

9%

15%

3%

6%

4%

6%

11%

3%

4%

9%

4%

dolnośląskie

kujawsko – pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko – mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie
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Sytuacja zawodowa, cywilna i dzietność próby

50%

7%

6%

4%

1%

5%

4%

20%

3%

Pracuję na pełen etat

Pracuję na część etatu/
dorywczo

Prowadzę działalność
gospodarczą

Studiuję, uczę się

Jestem na urlopie
{tacierzyńskim/macierzyńskim}…

Jestem bezrobotn{y/a}

Zajmuję się domem

Jestem na emeryturze

Jestem na rencie

SYTUACJA ZAWODOWA 
RESPONDENTA STAN CYWILNY

23%

17%

46%

8%

6%

Kawaler/Panna

W stałym związku

Żonaty/Zamężna

Rozwiedziony/a, w separacji

Wdowiec/wdowa

N=1039

POSIADANIE DZIECI

36%

64%

TAK NIE

LICZBA DZIECI

38%

46%

13%

2%

1%

0%

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo

Pięcioro

Sześcioro lub więcej

WIEK DZIECI

6%

17%

14%

15%

8%

14%

55%

0-1

2-5

6-10

11-15

16-18

19-24 lata

25 lat lub więcej

tylko 
posiadający 
dzieci, 
N=669

tylko 
posiadający 
dzieci, 
N=669
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Zapraszamy do kontaktu!

ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa
tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457
biuro@maison.pl ; www.maison.pl

Aleksandra Furman
Badacz
tel. kom: 880-777-721

Dominika Maison
President & Chief Science Partner
d.maison@maison.pl
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