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4 Kluczowe liczby

Kluczowe liczby

30 proc.
matek dzieci w wieku 1-9 lat  
nie pracuje zawodowo

30,4 proc.
pracodawców / rekruterów 
odpowiedziało na aplikację kobiety 
będącej matką małych dzieci

16 proc.
z nich deklaruje, że nie pracują  
z powodu trudności w znalezieniu 
odpowiedniej pracy

31,1 proc.
pracodawców /rekruterów 
odpowiedziało na aplikację kobiety, 
która nie miała dzieci



Kluczowe wnioski 

• Matki zazwyczaj pragną powrócić do pracy – rozwój kariery jest dla nich 
ważnym celem życiowym, tak samo jak poczucie niezależności i spraw-
czości, kluczowe jest jednak zachowanie harmonii w życiu rodzinnym 
i zawodowym. 

• Eksperyment polegający na wysyłaniu sfabrykowanych CV matki i kobie-
ty, która nie miała przerwy zawodowej związanej z opieką nad dziećmi, 
nie wykazał dyskryminacji na etapie selekcji CV kandydatek. Wyniki 
badania odnoszą się do dwóch branż wymagających specjalistycznych 
kompetencji: księgowości i marketingu.

• Wyniki przeprowadzonych wywiadów grupowych sugerują, że przejawy 
dyskryminacji matek powracających na rynek pracy pojawiają się na póź-
niejszych etapach rekrutacji oraz w miejscu pracy już po zatrudnieniu. 

• Wyniki naszych badań dowiodły istnienia następujących barier w powro-
cie matek do aktywności zawodowej:

 > nieprzedłużenie umowy przez pracodawcę po jej wygaśnięciu  
w trakcie urlopu rodzicielskiego lub dawanie do zrozumienia,  
że matka nie będzie mile widziana po urlopie;

 > stereotypowe myślenie pracodawców i  pracowników  
o nieefektywności matek jako pracowniczek;

 > niewystarczająco rozwinięty system publicznych usług opieki nad 
dzieckiem, takich jak żłobki, przedszkola, transport publiczny (niska 
dostępność, sztywne godziny otwarcia, niedopasowane do godzin 
pracy matek);

 > brak możliwości lub gotowości matek do przekazania części 
obowiązków opiekuńczych ojcom lub ojców do ich przejęcia;

 > obawy matek o brak odpowiednich umiejętności lub wiedzy 
pozwalających na powrót do dotychczasowego miejsca pracy.

• Do rozwiązań, które ułatwią powrót do aktywności zawodowej przez 
neutralizację wymienionych powyżej barier, można zaliczyć: wprowa-
dzenie elastycznych godzin pracy lub skróconego dnia pracy, rozpo-
wszechnienie pracy na niepełny etat; organizację szkoleń i programów 
ułatwiających powroty; zapewnienie opieki instytucjonalnej; walkę  
ze stereotypami przez identyfikację firm przyjaznych mamom; ochronę 
kobiet po powrocie do pracy i kampanię popularyzującą podział obo-
wiązków opiekuńczych.
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Wprowadzenie
 

Po narodzinach dziecka sytuacja zawodowa kobiety istotnie się zmienia. 
Większość matek ma najpierw co najmniej roczną przerwę w wykonywaniu 
pracy, a część dezaktywizuje się zawodowo również na kolejne lata. Ich powrót  
na rynek pracy wiąże się z różnego rodzaju wyzwaniami – ze względu na obo-
wiązki związane z wychowywaniem małego dziecka i w wyniku stosunkowo 
długiej przerwy w aktywności zawodowej.

W raporcie staramy się możliwie kompleksowo ująć zagadnienie aktywiza-
cji zawodowej kobiet po przerwie związanej z narodzinami dziecka. W celu 
uzyskania jak najgłębszego obrazu analizowanego zjawiska do opracowania 
raportu wykorzystaliśmy dane z trzech różnych źródeł: (1) badania ankieto-
wego (CAWI) wśród matek małych dzieci; (2) badania eksperymentalnego 
polegającego na wysyłce CV i rejestrowaniu liczby uzyskanych odpowiedzi;  
(3) zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych z kobietami, 
które miały przerwę zawodową po narodzinach dziecka. 

Szczególną częścią naszych analiz jest kwestia związana z dyskryminacją 
matek małych dzieci przez pracodawców – w tym przypadku ogólna dia-
gnoza byłaby niezwykle trudnym zadaniem. Dlatego do tego tematu pod-
chodzimy jedynie w sposób fragmentaryczny, wykorzystując dwa podejścia.  
Po pierwsze, wykorzystujemy podejście eksperymentalne, które pozwa-
la sprawdzić, czy pracodawcy częściej odrzucają CV kobiet, w przypadku 
których widoczne jest ich rodzicielstwo (w porównaniu do kobiet bezdziet-
nych). Po drugie, zbieramy wywiad związany z doświadczeniami kobiet w toku  
rekrutacji. Te dwa elementy stanowią istotny wkład w badanie zjawiska dys-
kryminacji matek przez pracodawców i mogą być przyczynkiem do dalszych, 
pogłębionych badań.

Struktura raportu jest ściśle powiązana z wykorzystanymi przez nas trzema 
metodami badawczymi. W rozdziale 1 prezentujemy skalę zjawiska – roz-
dział ten powstał na podstawie badania ankietowego (CAWI). W rozdziale 2 
bazujemy na wnioskach z przeprowadzonych wywiadów grupowych. W ko-
lejnych podrozdziałach opisujemy całą ścieżkę związaną z doświadczeniami 
kobiet – zaczynając od doświadczeń związanych z przerwą w zatrudnieniu  
(część 2.1), przechodząc przez wyzwania, które pojawiają się w momencie 
chęci powrotu do pracy (część 2.2), aż po próbę zsyntetyzowania doświad-
czeń matek w rekrutacji do nowego miejsca pracy (część 2.3). Rozdział 3 
zawiera opis wyników eksperymentu polegającego na wysyłaniu sfabrykowa-
nych CV w odpowiedzi na prawdziwe oferty pracy – w ten sposób badamy 
występowanie dyskryminacji na wstępnym etapie rekrutacji. Szczegóły doty-
czące każdej z zastosowanych metod znajdują się w aneksie.
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Narodziny dziecka to dla kobiet znaczący moment nie tylko pod kątem  
ich sytuacji rodzinnej, ale także zawodowej. Zazwyczaj matki decydują się 
przeznaczyć co najmniej pierwszy rok życia dziecka wyłącznie na opiekę 
nad nim. Istotna część kobiet nie wraca potem do pracy, w której pracowa-
ła przed narodzinami dziecka – albo dlatego, że nie mają takiej możliwo-
ści, albo różne cechy dotychczasowej pracy sprawiają, że przestaje im ona  
odpowiadać. Te kobiety stają więc w obliczu konieczności poszukiwania 
pracy po tym jak straciły ciągłość zatrudnienia i jednocześnie zmieniła się  
ich sytuacja rodzinna.

Większość matek nie wykonuje pracy zarobkowej w pierwszym roku  
życia dziecka. Ponad połowa wszystkich kobiet jest w tym czasie na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim, a 1/3 z nich nie ma żadnego formalnego  
zatrudnienia. Jedynie co dziesiąta kobieta wykonuje w tym okresie jakąkol-
wiek pracę zarobkową (wykres 1).

Wykres 1.   Status matek na rynku pracy (w proc.)

100

70
60

80
90

50
40
30

20
10
0

8 9610 3 4 72 5

Urlop macierzyński, rodzicielski lub wychowawczy Brak pracy zawodowejPraca zawodowa

Wiek najmłodszego dziecka (w ukończonych latach)

33

56

10

38

12

50

38

8

54

34

5

61

31

2

67

27

1

72

27

0

72

26

0

73

20

0

80

20

0

80

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS za 2020 r.
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W kolejnych latach życia dziecka część kobiet wraca do aktywności zawo-
dowej. Odsetek niepracujących matek jest niższy dla każdego kolejnego roku 
życia dziecka. Wśród matek, których dzieci mają rok lub dwa lata, 38 proc. 
nie pracuje (ani nie jest w swojej pracy na urlopie związanym z opieką nad 
dzieckiem). Wśród matek dzieci w wieku 5 lat jest to 27 proc., a w przypadku 
8 lat – 20 proc. (wykres 1).

Matki małych dzieci, które przestają pracować zarobkowo, najczęściej robią 
to w wyniku własnej decyzji o odejściu z pracy. Deklaruje to 42 proc. niepra-
cujących kobiet, które mają dziecko w wieku 1-9 lat (wykres 2). W 29 proc.  
przypadków było to zakończenie pracy na określony czas, w tym np. sfi-
nalizowanie zlecenia, a 14 proc. z tych kobiet w ogóle nie pracowało przed 
narodzinami dziecka. Jednocześnie 15 proc. niepracujących matek mie-
rzyło się z problemem utraty swojej dotychczasowej pracy – to pokazuje,  
że rezygnowanie przez pracodawców z zatrudniania matek małych dzieci nie 
jest zjawiskiem marginalnym.

Wykres 2.   Przyczyny zakończenia ostatniej pracy zarobkowej (w proc. wśród niepracujących matek 
dzieci w wieku 1-9 lat)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego badania.

 

Choć dominującym powodem niepodejmowania pracy zarobkowej przez 
matki małych dzieci jest opieka nad nimi, to wraz z rosnącym wiekiem 
dziecka wagę zyskują też inne przyczyny. Niepodejmowanie pracy ze wzglę-
du na opiekę jest wskazywane przez 77 proc. niepracujących kobiet, któ-
rych najmłodsze dziecko ma 1-3 lat. Natomiast wśród matek dzieci w wieku  
7-9 lat odsetek ten spada do 56 proc. Wśród części matek pojawia się pro-
blem ze znalezieniem odpowiedniej pracy – tzn. takiej, która odpowiada ich 
kompetencjom oraz umożliwia godzenie obowiązków rodzinnych i zawodo-
wych. Im starsze dziecko (a więc im dłuższa przerwa w pracy), tym relatyw-
nie więcej kobiet sygnalizuje tę trudność – w przypadku wieku dziecka 1-3 lat  
jest to 13 proc., a 7-9 lat – już 19 proc. (wykres 3).



91. Narodziny dziecka a zmiana sytuacji zawodowej kobiet

Wykres 3.   Przyczyny niepodejmowania pracy (proc. niepracujących matek)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego badania.

 

Niespełna połowa kobiet, które wróciły do pracy po przerwie związanej  
z opieką nad dzieckiem, zmieniła swoją pracę w pierwszych latach po jego 
narodzinach. Częściej wynikało to z ich decyzji i dotyczyło 1/4 wszystkich 
pracujących matek dzieci w wieku 1-9 lat. Niemniej, co dziesiąta matka  
szukała nowej pracy ze względu na utratę tej, w której pracowała przed  
narodzinami dziecka (wykres 4).

 

Wykres 4.   Zmiana pracy po narodzinach dziecka (proc. pracujących matek dzieci w wieku 1-9 lat)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego badania.
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Wśród kobiet, które zmieniły pracę po narodzinach dziecka, nowa praca  
to najczęściej zatrudnienie w firmie lub instytucji, ale pojawiają się także 
inne formy. Dla 7 proc. matek jest to wykonywanie jakiejś pracy dorywczej, na 
zlecenie lub tzw. freelancing, a 4 proc. zdecydowało się na założenie własnej 
działalności gospodarczej (wykres 5).

Wykres 5.   Forma zatrudnienia po zmianie pracy (proc. matek dzieci w wieku 1-9 lat,  
które zmieniły pracę)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego badania.



112. Doświadczenia kobiet – analiza przeprowadzonych wywiadów

  
Poniżej prezentujemy wnioski i cytaty z wywiadów przeprowadzonych z ko-
bietami, które miały przerwę zawodową po narodzinach dziecka, po której 
próbowały znaleźć nową pracę. W każdym wywiadzie brało udział 5 kobiet. 
Łącznie zostało przeprowadzonych 9 rozmów: 5 z matkami poszukującymi 
pracy, 2 z tymi, które znalazły już nową pracę i ostatnie 2 - z kobietami, które 
po narodzinach dziecka zdecydowały się założyć własną działalność.

2.1.  Przerwa w aktywności 
zawodowej
Matki, które zrezygnowały na pewien czas z aktywności zawodowej,  
z reguły postrzegają to jako najbardziej naturalne lub najlepsze rozwią-
zanie. Jednocześnie subiektywny odbiór tego czasu bywa bardzo różny  
– od poczucia pełnego spełnienia w tej roli, przez 
różne pośrednie postawy, aż do bardzo dużej tę-
sknoty za życiem zawodowym. Ale niezależnie 
od tego, kobiety generalnie chcą wrócić do pracy  
– gdy uznają to za stosowne.

Matki uważają, że na początku potrzebna jest 
dzieciom opieka rodzica – w pierwszym okresie 
życia dziecka wolałyby nie oddawać go do pla-
cówki opiekuńczej. Według niektórych najlep-
sze dla dziecka jest pozostawanie w domu jak 
najdłużej, a żłobek czy przedszkole postrzega-
ją jako ostateczność. Inne sądzą, że kluczowy 
jest pierwszy rok, a później korzystanie z usług 
opiekuńczych wydaje się korzystne z punk-
tu widzenia całej rodziny – zarówno po to, aby rodzice mogli pracować  
zawodowo, jak i dlatego, że będzie to dobre rozwiązanie dla samego dziecka.

2. Doświadczenia 
kobiet – analiza 
przeprowadzonych 
wywiadów

„Nie ukrywam, że jednak troszkę 
mi brakowało pracy, bo lubię kon-
takt z ludźmi, sprawiało mi to wie-
le radości. Ale dziecko dało jeszcze 
więcej radości. Trudno to porów-
nać, tęskniło się, było mi przykro 
– została zatrudniona inna osoba, 
sprawdziła się, nie miałam już po-
wrotu do tej pracy. Jednak troszkę 
mi [tej pracy] brakowało”.
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Zaobserwowaliśmy różnorodne postawy matek w stosunku do zadowolenia  
z czasu, który spędziły na opiece nad dzieckiem. Pojawiło się docenienie 
tego, że mogą w pełni uczestniczyć w rozwoju swojego malucha. Kobie-
ty wskazywały, że zwyczajnie cieszą się swoim macierzyństwem, co byłoby 
utrudnione, gdyby łączyły je na tym etapie z życiem zawodowym. Jednocze-

śnie pojawiało się również zmęczenie i znuże-
nie taką sytuacją. Tęsknota dotyczyła zarówno 
życia zawodowego samego w sobie, jak i po-
wiązanych z nim aspektów, związanych głównie  
z kontaktem z innymi ludźmi.

W rozmowach z kobietami wyraźnie wybrzmia-
ło, że zakończenie ostatniej pracy było bezpo-
średnio lub pośrednio związane z narodzinami 
dziecka. Czasem kobiety zwyczajnie nie miały 
możliwości powrotu do tej samej firmy. Nieraz 
atmosfera w miejscu pracy zmieniła się na tyle, 

że zauważalne było, iż nie są już tam mile widziane. W innych sytuacjach 
to kobiety podejmowały decyzję o zmianie pracy, m.in. dlatego, że zmia-
ny w ich życiu rodzinnym sprawiły, że nie odpowiadało już im zatrudnienie  
w poprzednim miejscu.

Pojawiły się przypadki, w których brak możliwości powrotu do pracy był dla 
kobiet jednoznaczny. Zdarzyło się, że wpływ na to miały czynniki zewnętrz-
ne, związane z likwidacją firmy. W pozostałych przypadkach w trakcie urlopu 
rodzicielskiego lub wychowawczego znajdowano kogoś innego, a po powrocie  
z urlopu kobieta była zwalniana. Co prawda prawo pracy chroni przed zwol-
nieniem osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 
jednak kobiety, które miały umowę o pracę na czas nieokreślony, były zwal-
niane już po powrocie, a umów czasowych nie przedłużano.

Gdy matki same decydowały o zmianie pracy, było to związane z charak-
terem poprzedniego zatrudnienia.  
W poprzednich miejscach ich praco-
dawca wymagał pełnej dyspozycyj-
ności, pracy w nadgodzinach, nieraz 
nawet w nocy – słowem, aby nie-
ustannie były ponad miarę zaangażo-
wane w życie zawodowe. O ile było to 
możliwe, gdy jeszcze nie miały dzieci, 
o tyle nie chciały już takiego zatrud-
nienia, gdy dzieci się pojawiły.

Motywacje do powrotu do pracy były 
różnego rodzaju. Kobiety jako główną 
motywację wskazywały finansową, ale 
zwracały uwagę również na kwestie 
związane z własnym dobrostanem.  
W sytuacji, w której mąż zarabiał na tyle dużo, że kwestia finansowa nie mia-
ła aż takiego znaczenia, chęć powrotu do pracy wynikała z potrzeby realizo-
wania się zawodowo, oderwania się od pełnienia wyłącznie roli opiekuńczej 

„Wygasła mi umowa o pracę w trakcie 
ciąży i oczywiście pracodawca jej nie 
przedłużył. Nie miałam już do czego 
wracać. Ta sytuacja spotkała mnie 
dwa razy, mimo tego, że byłam bardzo 
sumiennym pracownikiem”.

„Miałam tam bardzo 
dużo pracy dodatkowo 
w domu. To nie jest re-
alne, tego się nie da te-
raz przełożyć w normal-
nym życiu z dzieckiem, 
po prostu fizycznie się 
nie da. I tyle na ten te-
mat, nie da się wrócić 
do firmy, która wymaga 
więcej niż powinna”.
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i z potrzeby wyjścia do ludzi. Powrót do 
pracy był przedstawiany jako czynnik 
poprawiający samopoczucie i zdrowie 
psychiczne – dzięki powrotowi do życia 
społecznego i pojawieniu się poczucia  
sprawczości.

Aspekty finansowe motywujące do po- 
wrotu do pracy to nie tylko kwestia 
zwiększenia dochodów rodziny, ale 
również – dążenia do niezależności fi-
nansowej. Niektóre kobiety wskazywa-
ły, że w domu przydadzą się dodatko-
we pieniądze. Nawet jeśli zarobki męża 
tymczasowo wystarczały na utrzymanie rodziny, to w długim okresie nie-
zbędne było, by oboje rodzice zapewniali dochody. Kobiety wskazywały też, 
że chciałyby mieć osobisty dochód, by nie być w tej kwestii zupełnie za-
leżnymi od swoich partnerów. Podniesiona była również kwestia myślenia  
o przyszłości i odkładania środków na emeryturę.

2.2.  Powrót  
do aktywności zawodowej
Kluczowym wyzwaniem wiążącym się z powrotem do pracy jest zapewnie-
nie odpowiedniej opieki dziecku. Z reguły dostanie się dziecka do żłobka lub 
przedszkola było najważniejszym aspektem, dzięki któremu matki mogły za-
cząć realnie myśleć o powrocie do pracy – wyjątkiem były jedynie te sytuacje, 
w których dziecko miało mieć zapewnioną pełną opiekę babci lub opiekunki. 
Jednocześnie niektóre matki sygnalizowały w rozmowach trudności w zna-
lezieniu miejsca w żłobku lub przedszkolu.

Sam fakt uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola z reguły nie był 
wystarczający, by kobiety czuły swobodę w realizowaniu obowiązków za-
wodowych. Trudności są też związane z zapewnieniem dziecku opieki rano, 
przed żłobkiem lub przedszkolem, oraz z tym, żeby po pracy zdążyć je ode-
brać. Matki obawiały się również sytuacji żłobku lub przedszkolu, która wyma-
ga ich pilnej reakcji. Jako najbardziej problematyczne określane były choroby 
dziecka, które sprawiały, że trzeba zostać z nim w domu. Pod tym kątem  
w lepszej sytuacji były te kobiety, które miały możliwość dodatkowej pomocy 
– najczęściej była to pomoc ze strony babci dziecka.

Z rozmów z kobietami wyłaniał się klasyczny schemat, w którym ojciec 
dziecka niewiele angażuje się w opiekę, również wtedy, gdy matka wraca do 
pracy. Niektóre kobiety opisywały, że podczas gdy one w pierwszych latach 
życia dziecka zajmowały się jego wychowaniem, to ich mężowie mocno an-
gażowali się w życie zawodowe, nieraz wręcz spędzając całe dnie w pracy.  
I to w żaden sposób nie miało się zmienić także wtedy, gdy kobiety te miały 
wrócić do pracy. Pojawiały się również głosy dotyczące tego, że mężczyzna 

„Przede wszystkim kwestia finansowa – 
tak żeby mieć ten swój grosz na własne 
wydatki i potrzeby. I ten komfort psychicz-
ny – że wychodzę między ludzi, dowiadu-
ję się nowych rzeczy. Czy nawet jak mam 
jakiś problem, to nie zawsze muszę z mę-
żem o tym rozmawiać. Żebym mogła też 
na przykład z koleżanką w pracy, zawsze  
to ktoś może będzie wiedział coś więcej na 
różne tematy”.
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nie odnalazłby się w obowiązkach 
domowych i opiekuńczych, nie dał-
by rady lub woli się nie angażować 
ze zwyczajnej wygody. Z drugiej 
strony taka sytuacja wywoływała  
u kobiet poczcie niesprawiedliwo-
ści. Zauważały też, że gdyby te obo- 
wiązki były rozłożone bardziej rów-
nomiernie, to na pewno stanowiło-
by to dla nich ułatwienie.

Inne obawy związane z powrotem 
do pracy, jakie pojawiały się wśród 
matek, dotyczyły równowagi mię-
dzy życiem zawodowym a pracą. 
Kobiety niechętnie podchodziły do 
sytuacji, w której wykonywanie obo-
wiązków zawodowych i domowych 
sprawia, że przestają mieć czas, 
który mogłyby swobodnie spędzać  
z dzieckiem. Codzienny pęd, wyni-
kający z ich powrotu do pracy, jest 
określany jako niekorzystny i dla nich 
samych, i dla ich dzieci. Również 
sama rozłąka z dzieckiem, z któ-
rym wcześniej spędzały dużo czasu,  
potrafi wywoływać silny stres.

Perspektywa zupełnie nowej pra-
cy bywała dla kobiet dużym, nieraz wręcz przytłaczającym, wydarzeniem.  
Rozmówczynie sygnalizowały obawy związane z utratą kompetencji w okresie 
przerwy zawodowej oraz o to jak odnajdą się w nowej pracy. Można odnieść 
wrażenie, że dla niektórych kobiet powrót do pracy po okresie opieki nad 
dzieckiem stanowi rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału w życiu zawodo-
wym. Szczególnie pesymistyczne wrażenie sprawiały te sytuacje, w których 

kobiety miały duże trudności ze znalezieniem 
nowej pracy – to dodatkowo sprawiało, że tra-
ciły pewność siebie. 

Założenie działalności gospodarczej przez 
matki małych dzieci to sposób na uniknięcie 
części nieprzyjemności związanych z podję-
ciem zatrudnienia. Taki wniosek płynie z dwóch 
wywiadów grupowych przeprowadzonych z ko-
bietami, które po narodzinach dziecka założy-
ły własną działalność. Choć – jak pokazaliśmy 
w rozdziale 1 – nie jest to częste zjawisko,  

to przyczyny podjęcia takiego kroku zazwyczaj są zbliżone. Główne zale-
ty prowadzenia własnej firmy po urodzeniu dziecka to przede wszystkim 
ogromna elastyczność godzin pracy – matka może całkowicie kontrolować, 

„Mimo że uczestniczyłam w drobnych 
szkoleniach przez cały czas i mimo że 
posiadam wiedzę, to niepokój się we 
mnie rodzi, że może czegoś nie będę 
wiedziała. Ale pewnie najtrudniejszy 
pierwszy krok i jak wyjdzie się do ludzi 
to wszystko wraca do normalności”. 

„Myślę, że mój mąż tak 
łatwo nie dałby sobie 
rady. W międzyczasie 
trzeba ugotować obiad, 
poprasować, przemyć 
okna. Ja bym miała cały 
czas telefony – słuchaj, 
zrobiło to, co ja mam zro-
bić, ciągle płacze, co ja 
mam zrobić – ja bym się 
wykończyła psychicznie”. 

„Mówisz o tym, że ko-
bieta to może wszystko 
– i ogarnąć dom, dzieci, 
męża, i pracę. Owszem, 
kobiety wszystko mogą, 
tylko chodzi o to, że je-
żeli my wszystko robi-
my, to mężczyźni czują 
się zwolnieni. My robimy 
wszystko, jesteśmy zmę-
czone. Wszyscy żyjemy na 
tej samej planecie i każ-
dy z nas powinien mieć do 
zrobienia 50 na 50”.
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kiedy pracuje, a pracę tę przerywać tak często, jak wymaga tego opieka 
nad dzieckiem. Brak konieczności przebywania poza domem sprawia także,  
iż mniej dokuczliwe są problemy z dostępnością żłobków i przedszkoli, trans-
portem, długimi godzinami pracy na pełnym etacie. Własna działalność daje 
poczucie sprawczości i kontroli nad harmonią życia prywatnego i kariery.

Założenie firmy w takim momencie życia często wymaga jednak wsparcia 
męża. Z reguły działalność, przynajmniej na początku, nie jest zbyt docho-
dowa. Decydują się na nią te kobiety, które nie mają dużej presji finansowej, 
np. ze względu na wystarczające zarobki męża. Matki-przedsiębiorczynie,  
z którymi przeprowadziliśmy wywiady, zazwyczaj założyły jednoosobowe 
działalności gospodarcze. Profil działalności czasem był powiązany z pra-
cą, którą wykonywały przed narodzinami dziecka, a czasem kobiety decy-
dowały się na podążenie w zupełnie innym kierunku. Choć w przypadku 
naszych rozmówczyń decyzja o założeniu działalności gospodarczej była  
optymalnym rozwiązaniem, to nie jest to ścieżka dostępna dla każdej matki.

2.3.  Proces rekrutacji
Czas szukania pracy przez respondentki był zróżni-cowany. Najkrótszy wy-
nosił ok. dwa miesiące, często było to od pół roku do roku, pojawiały się 
jednak i takie przypadki, w których były to prawie 
trzy lata. Różna była też intensywność poszuki-
wania pracy. Kobiety wykorzystywały do tego celu 
sposoby, których generalnie używa się przy po-
szukiwaniu pracy – głównie serwisy internetowe 
lub znajomych, rzadziej urzędy lub bezpośredni 
kontakt z firmami. Kobiety, które znalazły pracę 
dzięki kontaktom społecznym, chwaliły to rozwią-
zanie. Dzięki temu osoba pośrednicząca mogła za-
pewnić przyszłego pracodawcę, że zyska pracow-
niczkę, na której będzie mógł polegać, a kobietę  
– że praca będzie możliwa do pogodzenia z obo-
wiązkami opiekuńczymi.

Co zaskakujące, w trakcie niektórych rozmów kwalifikacyjnych pojawiały się 
pytania o dzieci, rodzinę lub obowiązki opiekuńcze. Kodeks pracy jasno nie 

zezwala na zadawanie w pro-
cesie rekrutacji żadnych pytań 
związanych z życiem prywat-
nym kandydata. Nieraz kobiety 
same z siebie wprost sygnali-
zowały, że są matkami, lub te-
mat dzieci pojawiał się pośred-
nio w toku rozmowy – bodźcem 
były pytania rekruterów o prze-
rwę w za-trudnieniu widocz-
ną w CV lub o dyspozycyjność 

„Poszukiwałam pracy głównie 
przez znajomych. Koleżanka do tej 
firmy trafiła pół roku wcześniej, 
sprawdziła się na swoim stano-
wisku, dzięki temu to była praca  
z polecenia. Nie musiałam się bar-
dzo tłumaczyć, wyjaśniać, bo oni 
zaufali koleżance, która wiedziała,  
że nie zawiodę”.

„Niektórzy pracodawcy, gdy 
słyszeli, że mam ponad roczne 
dziecko, mieli obawy. Woleliby 
zatrudnić kogoś, kto ma star-
sze dzieci albo osoby bez dziec-
ka. Niektórzy tego nie ukrywali  
– i albo się uśmiechali, i mówi-
li, że się odezwą, albo mówili 
wprost”.
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kandydatki. Jednak kobiety opowiadały, że osoby przeprowadzające rozmowy 
kwalifikacyjne zadawały bezpośrednio takie pytania. Dotyczyły one tego, czy 
kandydatka ma dzieci, a jeśli tak – to w jakim wieku, kto się będzie nimi opie-
kował, gdy będą chore itp. Pojawiały się też pytania o dalsze plany powiększe-
nia rodzin. Zdarzyło się, że pracodawca spytał wprost czy młoda matka jest  
w stanie mu zagwarantować, że w najbliższym czasie nie pójdzie na zwolnienie.

Rozmowy dotyczące dzieci stanowiły dla kobiet wyraźny sygnał, że rekruta-
cja nie zakończy się dla nich pozytywnym rozstrzygnięciem. Czasem osoby 

przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną od razu 
formułowały wątpliwości. W innych sytuacjach roz-
mowa wydawała się obiecująca, ale potencjalny pra-
codawca nie ponowił już kontaktu (nawet mimo za-
pewnień, że oddzwoni). Szczególnie ciekawy wydaje 
się przypadek jednej z rozmówczyń, która poruszy-
ła temat dzieci, zapewniając, że nie będą one spra-
wiać, iż będzie gorszym pracownikiem – bo w razie 
choroby dzieckiem zajmie się emerytowana babcia. 
Dopiero to oświadczenie przekonało pracodawcę.

„Na pewno poruszaliśmy ten wą-
tek, nie pamiętam czy nie ja sama. 
Na wcześniejszych rozmowach nie 
rozwijałam tego tematu, nie mó-
wiłam o babci. A tu powiedziałam, 
że jest babcia na emeryturze, ma 
czas, że ja jestem chętna do tej 
pracy i nie zawiodę. Dałam sobie 
taką laurkę i zapewnienie, że ktoś 
z dzieckiem będzie w razie choro-
by. To było kluczowe, i udało się, 
to dlatego pewnie mnie zatrud-
nili. Na razie jestem zadowolona, 
oni też”.
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3.1.  Problem dyskryminacji  
matek na rynku pracy  
– ujęcie teoretyczne
Ze względu na uwarunkowania biologiczne i społeczno-kulturowe, kobie-
ty są narażone na szczególny charakter dyskryminacji płciowej wynikają-
cy z pełnionej przez nie roli rodzicielskiej. Macierzyństwo może wpływać  
negatywnie na wizerunek kobiety jako kandydatki na stanowisko pracy,  
a nawet przysparzać jej problemów w trakcie pełnionej już funkcji zawodowej  
(Roth i in., 2012; King i in., 2012). Nie dotyczy to wyłącznie kobiet-matek, po-
nieważ sama kwestia płci i potencjalnego macierzyństwa w przyszłości może 
być wystarczająca do tego, aby kandydatki lub pracownice spotykały się  
z negatywnym podejściem pracodawców. Ten rodzaj dyskryminacji bywa  
nawet określany jako jej najsilniejsza forma, ze względu na płeć w miejscu 
pracy (Bornstein, Williams, Painter, 2012). 

Dyskryminacja obejmuje uproszczone, stereotypowe schematy myślenia  
o osobach danej kategorii, uprzedzenia wobec tych osób oraz zachowania  
i podejmowane wobec nich decyzje. W odniesieniu do rynku pracy to zjawi-
sko nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnospraw-
ność lub inne czynniki, które nie są bezpośrednio związane ze zdolnościami  
do wypełniania obowiązków zawodowych. Zachowania dyskryminacyjne  
w rekrutacji i miejscu pracy wpływają na dobrostan osób dyskryminowanych 
(zwłaszcza, jeżeli mają charakter powtarzalny) i na nieoptymalne wykorzy-
stanie zasobów, dlatego zagadnienie to jest przedmiotem licznych badań  
w naukach społecznych (Kleven i in., 2019; Ishizuka, 2021; Yu, Kuo, 2017;  
Becker, Fernandes, Weichselbaumer, 2019; Baszczak i in., 2021). Dyskryminacja 
na rynku pracy może dotykać matki zarówno z powodu tego, że są kobietami 
(bo ma miejsce dyskryminacja ze względu na płeć ogółem), jak i dlatego, że 
są matkami (może występować specyficzna forma dyskryminacji, konkretnie  
matek). Z badań wynika, że te dwa wymiary dyskryminacji są ze sobą po-
wiązane – mity i stereotypy dotyczące matek-pracowniczek mogą być jed-
nym z czynników przyczyniających się do dyskryminacji kobiet w ogóle  
(Verniers, Vala, 2018).

3. Dyskryminacja matek 
małych dzieci wśród 
pracodawców
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Badanie w postaci eksperymentu polegającego na rozsyłaniu sfabryko-
wanego CV w odpowiedzi na prawdziwe oferty pracy jest często używane  
w literaturze dotyczącej dyskryminacji, pozwala bowiem na analizę fak-
tycznych, istniejących w danym okresie warunków na rynku pracy. Badacze 
stosują tego typu eksperymenty do badania dyskryminacji m.in. na tle raso-
wym, narodowym, płciowym, wieku i innych (Bertrand, Mullainathan, 2003), 
a kompleksowy przegląd eksperymentalnych badań dyskryminacji na ryn-
ku pracy oraz stosowanej metodologii oferuje Neumark (2018). W naszym 
eksperymencie tą cechą było posiadanie dziecka, co wiązało się z przerwą  
w rozwoju kariery z powodu urlopu opiekuńczego. Przykładem nowszych 
badań, w których zastosowano eksperyment terenowy jako metodę badania 
dyskryminacji matek jest praca Becker, Fernandes i Weichselbaumer (2019), 
dotycząca państw niemieckojęzycznych. Z kolei Correll, Benard i Paik (2007) 
pogłębili eksperyment oparty o wysyłanie sfabrykowanych CV o ocenę apli-
kacji matek i kobiet nie będących matkami przez osoby nie będące praco-
dawcami. Wedle naszej najlepszej wiedzy, w Polsce nie było jednak badań, 
w których do sprawdzenia dyskryminacji matek w porównaniu do kobiet nie 
będących matkami zastosowano metodę podobną do naszej.

3.2.  Wyniki eksperymentu
Wyniki przeprowadzonego eksperymentu nie dają przesłanek do stwier-
dzenia występowania dyskryminacji na pierwszym etapie rekrutacji matek  
do pracy, tj. na etapie selekcji CV przez rekruterów i pracodawców. Przy 
łącznie 672 wysłanych parach aplikacji na oferty pracy różnice w odsetku 
aplikacji, na które oddzwoniono – callback rate (CR) – między kandydatka-
mi matką a kobietą nie będącą matką są minimalne i nieistotne statystycz-
nie (szczegóły znajdują się w aneksie metodycznym). Callback rate wyniósł  
odpowiednio 30,4 proc. i 31,1 proc. (wykres 6).

Wykres 6.   Odsetek aplikacji na oferty pracy, na które otrzymano kontakt zwrotny (callback rate) 
dla kandydatki matki i kobiety nie będącej matką (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu.
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Istotne statystycznie różnice nie występują także przy analizowaniu callback  
rate matek i kobiet nie będących matkami osobno w obu badanych przez 
nas dziedzinach pracy. Spośród 672 łącznie wysłanych par CV, 319 doty-
czyło ofert pracy w marketingu, a 353 w księgowości. W przypadku księgo-
wych odsetek oddzwonień wyniósł 33,4 proc. u matki i 34,0 proc. u kobiety  
nie będącej matką. U kandydatek do działu marketingu CR było to 27,0 proc.  
u matki i 27,9 proc. u kobiety nie będącej matką.

 
 
 
Wykres 7.   Odsetek oddzwonień na CV (callback rate) kandydatki matki i kandydatki nie będącej 

matką w podziale na dziedziny pracy (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu.

Nie ma także różnic między największymi miastami (powyżej 500 tys. miesz-
kańców1) a resztą kraju. Wysłaliśmy pary CV w odpowiedzi na 328 ofert pracy 
w największych miastach (łącznie w obu dziedzinach) oraz 344 w mniejszych 
miejscowościach. Dokonując porównania wskaźnika callback rate obu kan-
dydatek w największych miastach i osobno w mniejszych miejscowościach 
także nie stwierdziliśmy istotnych różnic. Dla obu stanowisk odsetek od-
dzwonień był wyższy dla kandydatki nie będącej matką w największych mia-
stach i dla kandydatki-matki w mniejszych miejscowościach, jednak różnice 
pozostają nieistotne statystycznie.

1 Są to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań oraz Trójmiasto. Trójmiasto zostało włą-
czone do grona największych miast ze względu na to, że sam Gdańsk jest bliski populacji 
500 tys. (ma 470 tys. mieszkańców), więc dołączenie sąsiadujących Gdyni i Sopotu pozwala 
przekroczyć tę liczbę, a sam Gdańsk odstawałby od pozostałych miejscowości niezaliczonych 
do grona największych miast.



20 3. Dyskryminacja matek małych dzieci wśród pracodawców

Wykres 8.   Odsetek oddzwonień na CV (callback rate) kandydatki matki i kobiety nie będącej  
matką w podziale na dziedziny pracy oraz wielkość miejscowości, w której działają firmy  
zgłaszające oferty pracy (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu.

3.3.  Dyskryminacja matek  
na rynku pracy – dyskusja
Podsumowując eksperyment terenowy nie można stwierdzić, by na pierw-
szym etapie rekrutacji, czyli selekcji CV, występowała dyskryminacja kan-
dydatek, które zaznaczają, że są matkami. Oczywiście wynik ten nie oznacza, 
że dyskryminacja nie występuje w ogóle. Za pomocą eksperymentów tego 
typu jesteśmy w stanie badać dyskryminację jedynie na pierwszym etapie 
rekrutacji, czyli selekcji CV. Nierówne traktowanie może też występować póź-
niej, np. przy rozmowie o pracę, a także już po zatrudnieniu (np. dyskrymina-
cja płacowa, nierówny dostęp do szkoleń, premii, awansów itp.) – ten temat 
szerzej opisujemy z perspektywy doświadczeń samych kobiet w rozdziale 2.3.

Specyfika zastosowanego przez nas podejścia eksperymentalnego jest taka, 
że brak różnic we wskaźnikach callback rate nie implikuje jednoznacznie,  
że dyskryminacja na pewno nie występuje. Jedyne co możemy stwierdzić  
z całą pewnością, to że nie wystąpiła ona w analizowanym przez nas przy-
padku – z uwzględnieniem specyfiki branży, stanowiska, charakterystyk kan-
dydatek itp. Z perspektywy badawczej jest to ważny wkład do zbadania zja-
wiska, ale dopiero po wielokrotnej replikacji tego podejścia, w różnorodnych 
wariantach, można z większą dozą pewności postawić wniosek o braku dys-
kryminacji matek na rynku pracy na etapie selekcji CV. Niżej przedstawiamy 
listę czynników, które potencjalnie mogły mieć wpływ na uzyskany wynik:

•   wymyślone przez nas kandydatki cechowały się wysokimi kompeten-
cjami i sporym doświadczeniem, być może niekiedy przerastającym 
oczekiwania pracodawców zgłaszających oferty, które zgromadziliśmy. 
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W związku z taką treścią CV, aplikowaliśmy na stanowiska specjali-
styczne, na których może występować obecnie pewien niedobór podaży  
pracowników, przez co pracodawcy mogli być skłonni przezwyciężyć 
swoje ewentualne uprzedzenia (często są one nieświadome, ale wyraźna  
potrzeba ekonomiczna może w takim wypadku je zdominować); 

•   w przypadku większych firm, selekcji CV i zapraszania potencjalnych 
kandydatek na rozmowy kwalifikacyjne lub inne dalsze etapy do-
konują nierzadko specjalnie do tego zatrudniane firmy rekruterskie  
lub wyspecjalizowane działy HR w przedsiębiorstwie. W tym wypadku 
mogą istnieć bodźce motywujące rekruterów do oddzwaniania do jak 
największej liczby kandydatek spełniających wymagania (zaprezentowa-
ne w CV), gdyż to nie oni ostatecznie podejmują decyzję o zatrudnieniu, 
a mogą być np. oceniani lepiej, jeśli zaprezentują szefostwu/zlecenio-
dawcy więcej pasujących formalnie aplikantów. Nie ma więc tam takiego 
potencjału na ujawnienie się tendencji dyskryminacyjnych; 

•   branże, które wybraliśmy, głównie mowa o księgowości, cechują się 
dużym odsetkiem pracujących w nich kobiet. W związku z tym posia-
danie dziecka i obowiązków opiekuńczych może w tym przypadku być 
czymś bardziej oczywistym, czynnikiem neutralnym, a nie negatywnie 
oddziałującym na szansę danej kandydatki w pierwszej fazie rekrutacji. 

W przyszłych badaniach z pewnością warto będzie porównać odsetki od-
dzwonień w przypadku aplikowania na stanowiska w dziedzinach ste-
reotypowo bardziej „męskich” lub porównać CR zarówno kobiet matek, 
jak i kobiet nie będących matkami oraz mężczyzn (w tym ojców z przerwą 
na urlop opiekuńczy). Takie porównanie nie było jednak przedmiotem tego 
badania – w naszym pierwszym podejściu do tego tematu chcieliśmy spraw-
dzić najbardziej popularny scenariusz (kobieta biorąca urlop po urodzeniu 
dziecka) i wyizolować wyłącznie efekt bycia matką, bez dodatkowego badania 
potencjalnej dyskryminacji płciowej.
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W badaniu nie wykazaliśmy dyskryminacji matek małych dzieci przez praco-
dawców i rekruterów na etapie selekcji CV. Jednocześnie wskazaliśmy sze-
reg innych trudności i barier związanych z powrotem matek na rynek pracy. 
Nasze wyniki są spójne z literaturą dostępną na ten temat.

Trudności kobiet w związku z powrotem do pracy po przerwie związanej  
z opieką nad dzieckiem można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Trud-
ności wewnętrzne to bariery stawiane najczęściej przez same matki bądź wy-
nikające z ich lęków oraz obaw dotyczących czynników świata zewnętrznego. 
Są związane z pozostawieniem dziecka pod czyjąś opieką (brak zaufania, 
potrzeba bliskości, niechęć do żłobków), brakiem wiary we własne możliwo-
ści, obawą o utratę poczucia bezpieczeństwa czy trudnością z wdrożeniem 
w rytm pracy. Z kolei do trudności zewnętrznych należą brak możliwości 
łączenia właściwej opieki nad dzieckiem z pracą zawodową, brak możliwo-
ści powrotu do poprzedniej pracy, funkcjonujący na rynku pracy stereotyp 
nieefektywnej matki, faktyczna lub zakładana utrata umiejętności oraz zdez-
aktualizowanie wiedzy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, rodziciel-
skiego lub wychowawczego (Kotowska i in., 2007; Rękas, 2013; Kiełczewska, 
Kukołowicz, Wincewicz, 2022). 

Obowiązki zawodowe, ewentualne nadgodziny, sztywne godziny rozpoczęcia 
i zakończenia pracy, to czynniki, które w znaczący sposób utrudniają godze-
nie pracy z opieką. Gdy dodać do tego niekompatybilne godziny funkcjonowa-
nia żłobków i przedszkoli z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz 
trudności logistyczne związane z dojazdem do pracy lub placówki opiekuń-
czej, łączenie opieki i pracy staje się prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowym 
czynnikiem jest czasowa, ale jednak ograniczona dyspozycyjność, związana  
z chorobami dziecka i koniecznością sprawowania nad nim opieki. 

Sam rynek pracy nie zawsze jest miejscem przyjaznym dla wracającej z urlo-
pu młodej mamy. Bywa, że kobiety wracające do pracy są, albo przynajmniej 
czują się, dyskryminowane. Do najczęściej występujących przykładów dys-
kryminacji należą: gorsze traktowanie wynikające z przekonania, że nie będą  
w sposób równie kompetentny jak inni pracownicy wywiązywać się z obo-
wiązków zawodowych; brak wiary we własne umiejętności; delegowanie im 
mniej ciekawych czy ambitnych zadań. Kobiety podczas badania deklarowały, 
że ocena ich pracy wynikała niekiedy z faktu, iż są matkami, a nie była jedynie 
wynikiem merytorycznej oceny sposobu wykonywania przez nie obowiąz-
ków zawodowych. Poza tym podkreślały, że w społeczeństwie funkcjonuje 
stereotyp kobiety, która powinna skoncentrować się na opiece na dziećmi. 
Stereotypy są podzielane nie tylko przez pracodawców, ale również przez 
współpracowników, co może z kolei prowadzić do napięć w miejscu pracy. 

Podsumowanie
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Stereotyp ten uwidacznia się też w rozmowach rekrutacyjnych, gdy niekiedy 
kobiety pytane są o rodzinę, dziecko, obowiązki związane z chorym dziec-
kiem lub nawet o plany zawiązane z macierzyństwem. Tego typu pytania 
są wyraźnym sygnałem, że macierzyństwo jest zmienną, którą pracodawcy 
biorą pod uwagę w decyzjach rekrutacyjnych. Przekonanie, że kobiety bę-
dące matkami nie są w stanie wywiązywać się z pełnym zaangażowaniem  
z obowiązków zawodowych wpływa na ich relacje z pracodawcami i współ-
pracownikami w sposób, który może uniemożliwić lub zniechęcić do powrotu 
na rynek pracy, albo przynajmniej do powrotu do firmy, w której pracowały 
przed urodzeniem dziecka.

Jednym z elementów powiązanych z decyzją o powrocie na rynek pracy 
mogą być funkcjonujące w Polsce normy społeczne regulujące postrze-
ganie matek i ich roli w opiece nad dziećmi. Choć stereotyp matki-Polki,  
organizującej perfekcyjne życie rodzinne, stopniowo ewoluuje (ROPS, 2015), 
to do pewnego stopnia wciąż ma znaczenie, tak dla decyzji pracodawców,  
jak i samych kobiet. 

Im dłużej trwa urlop związany z opieką nad dzieckiem, tym większa oba-
wa czy kobieta posiada jeszcze wystarczającą wiedzę, kompetencje lub 
umiejętności pozwalające jej wrócić do pracy. Obawa o uratę kompe-
tencji czy zdolność do odnalezienia się w firmie, która jak każda instytu-
cja zmienia się wraz z upływem czasu, jest barierą sygnalizowaną w trak-
cie badań jakościowych z kobietami na urlopach i wracającymi do pracy. 
Jest to połączone z niepewnością, negatywną oceną własnych umiejętno-
ści lub brakiem pewności siebie. Jeśli jeszcze ta obawa zostaje wzmoc-
niona w postaci komentarzy ze strony pracodawców lub współpracowni-
ków, to może mieć wpływ na aktywność zawodową kobiet opiekujących 
się dziećmi. Tym samym może odsuwać w czasie moment podjęcia decyzji  
o podjęciu pracy. 

To, że kobiety, które są matkami, niżej oceniają swoje kompetencje na ryn-
ku pracy, może wpływać na ich zachowania. Może skłaniać je do aplikowa-
nia na niższe, mniej płatne stanowiska, rezygnacji ze szkoleń lub z dążenia 
do awansu w miejscu pracy i wywoływać niechęć do walczenia o podwyżki 
(Grimshaw, Rubery 2015). Najbardziej szkodliwym przykładem jest rezygnacja 
z aplikowania w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę albo rezygnacja z poszu-
kiwania pracy w ogóle. 

Niwelowanie wszystkich wyżej opisanych trudności przekłada się na zwięk-
szenie aktywizacji zawodowej kobiet wykazujących chęć powrotu do pracy 
po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. W realizacji tego celu mogą 
pomóc następujące działania: 

1. Elastyczne godziny pracy 

Wzrost elastyczności pozwoli w bardziej efektywny sposób łączyć opiekę 
nad dzieckiem i logistykę związaną z pracą zawodową. Elastyczność godzin 
rozpoczynania i kończenia pracy wydaje się szczególnie istotna z perspek-
tywy matek wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 
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lub wychowawczym. Zmiana mogłaby umożliwić rozpoczynanie pracy  
np. w godzinach 6-10 i kończenie w godzinach 14-18. Planowane wprowa-
dzenie w 2023 r. możliwości pracy zdalnej rodziców dzieci w wieku do lat 4  
należy ocenić jako krok w kierunku zwiększenia elastyczności sposobu 
świadczenia pracy. 

2. Skrócony dzień pracy 

Kolejnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom łączenia opie-
ki i pracy zawodowej jest zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu. Jedną  
z możliwych modyfikacji funkcjonowania rynku pracy jest wprowadzenie,  
w ciągu pierwszych kilku miesięcy od powrotu na rynek pracy, w porozumie-
niu z pracodawcą, np. 6-godzinnego dnia pracy przy zachowaniu dotychcza-
sowego wynagrodzenia. 

3. Szkolenia i programy ułatwiające powrót do pracy

Jednym z narzędzi ułatwiających powrót na rynek pracy są szkolenia zawo-
dowe skierowane do matek. Szkolenia takie pozwalają na aktualizację posia-
danej wiedzy, nabycie nowych, koniecznych do podjęcia pracy umiejętności 
lub przebranżowienie. Podobną rolę mogą pełnić organizowane przez firmy 
programy ułatwiające powrót do pracy, w ramach których kobiety wdrażane 
są w aktualne projekty realizowane przez firmy.

4. Identyfikacja firm przyjaznym rodzicom 

Jednym ze skutecznych mechanizmów zmian lub modyfikacji norm spo-
łecznych jest promowanie liderów dobrych praktyk. Właściwe instytucje  
regulujące rynek pracy i jego działanie mogą tworzyć branżowe bazy danych  
o firmach przyjaznych rodzicom wracającym na rynek pracy po przerwie 
związanej z opieką na dzieckiem. Wyróżnione przedsiębiorstwa lub instytu-
cje stanowiłyby ilustrację korzyści i możliwości związanych z ich aktywnością 
zawodową. 

5. Żłobek i przedszkole

Należy kontynuować wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności miejsc opieki  
w żłobkach i przedszkolach (takie jak np. program „Maluch+”). Dla wielu rodzin  
to jedyny realny dostępny sposób opieki na dziećmi do lat 6. Brak opieki 
przedszkolnej i konieczność zorganizowania jej we własnym zakresie sku-
tecznie opóźniają powrót matek do aktywności zawodowej. 

6. Ochrona kobiet wracających na rynek pracy 

W polskim prawie pracy występuje ochrona przed zwolnieniem jedynie  
w czasie trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, a nie już po ich 
zakończeniu. Dodatkowa ochrona w pierwszym okresie po przerwie związanej 
z opieką nad dzieckiem mogłaby być jednym z elementów wzmacniających 
pozycję matek na rynku pracy.
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7. Podział obowiązków opiekuńczych

Warto zwiększać świadomość możliwości dzielenia obowiązków opiekuń-
czych w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego. W tym celu jednym ze środ-
ków mogłaby być organizacja kampanii informacyjnej podkreślającej rolę  
ojców jako opiekunów dzieci w trakcie trwania części urlopu rodzicielskiego.

 

IT Mum Academy

IT Mum Academy (www1) to nowatorski program opracowany i wdrożony przez firmę Antal, którego 
celem jest wyjście naprzeciw potrzebom młodych mam wracających do pracy po przerwie związanej 
z opieką nad dzieckiem. To dobry przykład praktyk biznesowych pokazujący, że bycie mamą  
i kontynuowanie pracy zawodowej jest możliwe. 

W trakcie programu młode mamy mają szansę zyskania nowych umiejętności pod okiem mentorów 
a w rezultacie mogą przebranżowić się i zyskać kompetencje potrzebne do zostania rekruterką 
IT. To także możliwość korzystania z pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że firma na czas szkolenia zapewnia opiekę nad dziećmi. 

Projekt IT Mum Academy nie tylko rozwinął system pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy  
w firmie, ale także przyczynił się do zwiększenia liczby pracowników oraz wzrostu przychodów firmy. 
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A.1.  Badanie ilościowe – CAWI

Tabela 1.  Rozkład próby w badaniu ankietowym

Zmienna Liczebność 
w próbie

Udział w próbie 
(w proc.)

Udział w próbie 
po przeważeniu 

(w proc.)

Ogółem 1 500 100 100

Poziom wykształcenia

Wyższe 774 52 52

Średnie 524 35 32

Zasadnicze zawodowe lub niższe 202 13 16

Wielkość miejscowości zamieszkania

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 421 28 29

Miasto 20-100 tys. mieszkańców 280 19 18

Miasto do 20 tys. mieszkańców 180 12 12

Wieś 619 41 41

Wiek badanych

Poniżej 30 lat 351 23 22

30-34 lata 454 30 29

35-39 lat 381 25 26

40-44 lata 215 14 15

45 lat lub więcej 99 7 7

Status na rynku pracy

Pracuje 1 048 70 65

Nie pracuje 452 30 35

Wiek najmłodszego dziecka

1-3 lat 741 49 44

4-6 lat 440 29 30

7-9 lat 319 21 26

Liczba dzieci w wieku poniżej 15 lat

Jedno 802 54 53

Dwoje 554 37 37

Troje lub więcej 144 10 10

Źródło: opracowanie własne PIE.

 
Pierwszym źródłem danych, które wykorzystaliśmy w analizach, są wyniki 
badania ankietowego przeprowadzonego z matkami małych dzieci. W bada-
niu ankietowym uwzględniliśmy szereg pytań umożliwiających pogłębienie 

Aneks metodyczny
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zrozumienia sytuacji matek na rynku pracy. Ankieta została przeprowadzona 
metodą CAWI (badanie internetowe) w czerwcu 2022 r. przez agencję ba-
dawczą PBS. W badaniu wzięło udział 1500 kobiet. Selekcja do próby odby-
ła się na podstawie następujących kryteriów: (1) zamieszkiwanie wspólnie  
z mężem lub partnerem; (2) posiadanie najmłodszego dziecka w wieku 1-9 lat; 
(3) zamieszkiwanie wspólnie z tym dzieckiem.

Kwotowy dobór prób i zastosowanie wag poststratyfikacyjnych zapewniają 
reprezentacyjność próby i możliwość uogólniania wyników na populację ma-
tek. Próby dobraliśmy kwotowo, z założeniem wypełnienia kwot na minimal-
nym poziomie 60 proc. Kwoty zostały ustalone na podstawie danych BAEL  
za 2020 r., tak by odzwierciedlały strukturę grupy matek ze względu na po-
ziom wykształcenia, wielkość miejscowości zamieszkania, wiek (w dwóch 
kategoriach), status na rynku pracy (pracujące lub niepracujące) i wiek naj-
młodszego dziecka. Po realizacji badania zastosowaliśmy wagę poststratyfi-
kacyjną na podstawie rozkładów dla tych samych charakterystyk. Podstawo-
we charakterystyki opisowe próby znajdują się w tabeli 1.

A.2.  Zogniskowane wywiady 
grupowe
Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) zostały przeprowadzone w celu iden-
tyfikacji szerokiego spektrum doświadczeń kobiet powracających na rynek  
pracy po przerwie w aktywności zawodowej związanej z obowiązkami opie-
kuńczymi. Scenariusze wywiadów zostały tak zaprojektowane, by matki 
opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z poszukiwaniem pracy, 
przebiegiem rozmów kwalifikacyjnych, dzieliły się swoimi opiniami o potrze-
bie powrotu do pracy, sposobach dzielenia się obowiązkami opiekuńczy-
mi z partnerami, a także sugerowały, co może im pomóc wrócić do pracy  
i jak instytucje państwa mogą wspierać ten proces. 

W badaniach jakościowych – takich jak FGI – nie chodzi o pomiar skali zjawi-
ska, ale o znalezienie odpowiedzi na pytanie jak jest i dlaczego dane zjawisko 
występuje. Chodzi więc o głębsze zrozumienie problemu, jego przejawów, 
dynamiki, przyczyn lub konsekwencji. Do wad FGI zalicza się zwykle ewen-
tualność wystąpienia konformizmu grupowego, czyli dominacji większości 
grupy nad mniejszą, dominacji pojedynczej silnej osobowości czy brak ano-
nimowości (Łotocki, 2005). Z kolei najważniejszą zaletą, która skłoniła nas 
do przeprowadzenia tego typu badania, jest poczucie wspólnotowości, które 
pojawia się, gdy ludzie znajdują się wśród podobnych sobie. Jest to szcze-
gólnie istotne pod kątem tematów wrażliwych czy trudnych, bo dzięki temu 
rozmówczynie bardziej się otwierają (Maison, 2022).

W ramach badania przeprowadzono dziewięć FGI, w tym trzy wywiady sta-
cjonarnie i sześć w formie zdalnej. W każdym z wywiadów wzięło udział pięć 
kobiet. Spotkania odbywały się w październiku i listopadzie 2022 r. Wykonaw-
cą była agencja badawcza ASM.
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Do pierwszych pięciu wywiadów zaproszono matki poszukujące nowej pracy 
(od co najmniej 6 miesięcy) po co najmniej rocznej przerwie w pracy. Wśród 
nich do poszczególnych spotkań wyróżniono: 

(1) kobiety z jednym dzieckiem do lat 3, z wyższym wykształceniem, 
mieszkające w średnich i dużych miastach; 

(2) trzy kobiety z jednym dzieckiem powyżej 3 lat, z wyższym wykształ-
ceniem, mieszkające w mniejszej miejscowości i dwie kobiety z miast 
średnich lub dużych; 

(3) dwie matki jednego dziecka do lat 6 i trzy matki dwójki dzieci (w tym  
jedno co najmniej 6 lat) z wykształceniem średnim lub zawodowym, 
mieszkające w średnich i dużych miastach; 

(4) matki trójki lub większej liczby dzieci z miast średnich i dużych,  
posiadające wyższe wykształcenie; 

(5) dwie matki jednego dziecka do lat 6 i trzy matki dwójki dzieci  
(w tym jedno co najmniej 6 lat) z małej miejscowości, z wyższym 
wykształceniem. 

W wywiadach brały również kobiety, które znalazły nową pracę, ale przed  
co najmniej roczną przerwą związaną z opieką nad dzieckiem lub dziećmi 
pracowały w innym miejscu. Wśród tych kobiet do FGI zrekrutowano: 

(6) matki z wyższym wykształceniem posiadające jedno lub więcej dzieci,  
z małej miejscowości; 

(7) matki jednego lub większej liczby dzieci, posiadające wyższe i średnie 
wykształcenie, zamieszkałe w średnich i dużych miastach. 

Ostatnią grupą matek były kobiety, które przed przerwą związaną z opieką 
pracowały na etacie, a po przerwie założyły własną działalność gospodarczą. 

Wśród nich do (8) wywiadu zrekrutowano matki jednego lub większej licz-
by dzieci w wieku powyżej dwóch lat i z małej miejscowości (w tym wieś)  
i (9) matki z dużego miasta posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku  
co najmniej dwóch lat.

A.3.  Eksperyment terenowy
Przeprowadzony eksperyment terenowy polegał na wysyłaniu stworzonych 
przez nas fikcyjnych CV w odpowiedzi na prawdziwe oferty pracy na rynku. 
Stworzyliśmy niewiele różniące się od siebie życiorysy nieistniejących kan-
dydatek: matki oraz bezdzietnej kobiety, a następnie jako one aplikowaliśmy  
o pracę. Dzięki takiemu zabiegowi możemy stwierdzić, czy występuje dys-
kryminacja – dzięki porównaniu, ilu pracodawców zaprosi kandydatki do dal-
szych etapów rekrutacji. 

W eksperymencie aplikowaliśmy (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
formularzy on-line udostępnionych przez pracodawcę) na stanowiska w dzia-
łach marketingu i księgowości. Dobór stanowisk wiązał się przede wszystkim 
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z ich występowaniem w dużej części firm z różnorodnych gałęzi gospodarki. 
Przygotowaliśmy zatem dwie różne pary CV – do marketingu i do księgowo-
ści. Kandydatki na oba stanowiska miały wyższe wykształcenie i dość długie 
doświadczenie pracy na kilku pokrewnych stanowiskach, dlatego wyszuki-
waliśmy ogłoszenia, w których oczekiwano odpowiednio wysokich wymagań. 
Przy wyborze branż badanych w eksperymencie kierowaliśmy się dostęp-
nością wystarczającej liczby ogłoszeń o wymaganym profilu w całej Polsce,  
by móc zgromadzić odpowiednio dużą bazę danych. Zdecydowaliśmy się  
też na branże, które z dużym prawdopodobieństwem różnią się pod wzglę-
dem konieczności wykonywania pracy stacjonarnej (księgowość) oraz możli-
wości wykonywania pracy zdalnej (marketing), aby sprawdzić czy w przypadku 
bardziej konwencjonalnego trybu pracy kandydatki po przerwie wynikającej 
z opieki nad dzieckiem będą miały większe trudności w zakwalifikowaniu 
się do kolejnego etapu rekrutacji. Wśród rekrutujących pracodawców mogą 
występować różnice w skłonności do wybierania różnych kandydatek specy-
ficzne dla konkretnych branż, co nie wynika z tendencji dyskryminacyjnych 
wobec jakiejś grupy społecznej. Dzięki wyborowi zawodów, które funkcjo-
nują w wielu branżach, zagrożenie otrzymania błędnych wyników z powodu  
niedyskryminacyjnych preferencji specyficznych dla branży jest mniejsze.

Rodzicielstwo nie jest tak proste do uwzględnienia w CV, jak np. wiek  
czy płeć. Nie ma też zgodności wśród ekspertów ds. rekrutacji czy kandydatki 
poszukujące pracy po przerwie opiekuńczej w ogóle powinny przyznawać się 
do macierzyństwa i luki w historii zatrudnienia. Na potrzeby eksperymen-
tu informacja ta musiała znaleźć się w CV kandydatki-matki w widocznym 
miejscu, abyśmy mieli pewność, że pracodawca czy rekruter ma świadomość,  
że wybiera między kobietą, która wraca do pracy po przerwie związanej  
z opieką nad dzieckiem a kandydatką, która nie miała przerwy w zatrudnieniu 
i nie wspomina o posiadaniu dzieci. Informację tę umieściliśmy w życiorysach 
w dwojaki sposób. Po pierwsze, w części nazwanej „informacje dodatkowe”, 
która znajdowała się przy końcu CV (m.in. za doświadczeniem zawodowym, 
edukacją itd.), gdzie wprost napisaliśmy, że kandydatka spędziła określony 
czas na urlopie opiekuńczym (ok. półtora roku). Poza tym w przypadku księ-
gowej informacja o posiadaniu dziecka i urlopie wychowawczym pojawiła 
się wprost we wstępnej części CV, w krótkim opisie osobowości. Widoczna 
jest także przerwa w aktywności zawodowej (ostatnie miejsce pracy zostało 
opuszczone w 2020 r., a więc blisko 2 lata przed wysłaniem zgłoszenia do 
pracy). W przypadku kandydatki do działu marketingu przerwa w formalnym 
zatrudnieniu również została pokazana w sekcji „Doświadczenie”, ale specy-
fika pracy w tej branży skłoniła nas do przypisania kandydatce aktywności 
freelancerskiej – wykonywania dorywczo zleceń marketingowych w okresie 
odbywania urlopu, takich jak pisanie artykułów marketingowych dla różnych 
firm. Informacja o dodatkowych zleceniach miała na celu pokazanie praco-
dawcy, że kandydatka w miarę możliwości starała się utrzymać minimalną 
aktywność zawodową w branży. Dlatego też w krótkim opisie we wstęp-
nej części CV tej kandydatki nie pisaliśmy o przerwie w karierze związanej  
z urlopem opiekuńczym. Ale czytelna wzmianka o urlopie znalazła się  
w części z informacjami dodatkowymi. Życiorysy kobiet nie będących matkami  
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nie zawierają oczywiście informacji o urlopie związanym z posiadaniem 
dziecka. W ścieżce kariery nie pojawiają się też przerwy w aktywności  
zawodowej – obie bezdzietne kandydatki są zatrudnione przez cały okres  
od ukończenia studiów do 2022 r.

CV nie mogły różnić się tylko główną badaną chcą, ponieważ były wysyła-
ne w krótkim odstępie czasowym (tego samego dnia lub z jednodniowym 
opóźnieniem). Zbyt podobne do siebie aplikacje mogły wzbudzić podejrzenia 
adresatów, dlatego przygotowane przez nas życiorysy różnią się nieistotny-
mi szczegółami w wykształceniu, miejscu zamieszkania, pracy, hobby itp.  
U kandydatki nie będącej matką widoczny jest tzw. gap year, czyli rozpo-
częcie studiów rok później niż wskazywałby rok urodzenia oraz rozpoczę-
cie pracy po studiach z pewnym opóźnieniem. Zabieg ten zastosowaliśmy  
w celu sprawdzenia, czy takie czynniki, wyrównujące teoretycznie doświad-
czenie zawodowe, a wręcz przemawiające nieco za kandydatką-matką  
(która w przypadku marketingu w czasie urlopu na dziecko wykonywała  
zlecenia freelancerskie), w jakiś sposób przełożą się na wyniki. 

Na stanowisko księgowej wysłaliśmy 353 pary CV, na stanowisko specjalisty 
ds. marketingu – 319 par. Oferty pochodziły z całej Polski, a liczbę zgłoszeń 
wysyłanych w poszczególnych województwach determinowała liczba ofert 
dostępnych w danym regionie. Większość ofert pochodziła ze stolic woje-
wództw, jako że takie dominują na portalach ogłoszeniowych. Sposobem  
zapewnienia pewnego geograficznego zróżnicowania było zbliżenie liczeb-
ności ofert z największych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców, czyli  
Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, a także Trójmiasto (ze względu  
na to, że sam Gdańsk liczy niemal 500 tys. mieszkańców, a w aglomeracji 
próg pół miliona mieszkańców jest zdecydowanie przekroczony) i z pozosta-
łych ośrodków (przy czym mniejszymi jednostkami były miasta wojewódzkie 
lub powiatowe, ale o mniejszej liczbie ludności, w związku z tym baza ofert 
nie jest zbalansowana na poziomie województwa, lecz całego kraju). Liczba 
ofert z dużych miast wyniosła 328, a z mniejszych 344.

Baza danych ofert pracy z portali pracuj.pl i olx.pl była tworzona w okresie  
od sierpnia do września 2022 r. Wysyłka CV miała miejsce od września  
do początku listopada 2022 r., kontakty zwrotne ze strony pracodawców 
otrzymywaliśmy od września do połowy grudnia 2022 r. Oferty zostały wy-
selekcjonowane w taki sposób, aby kandydatki spełniały wymagania pra-
codawców oraz aby nie było potrzeby przesyłania zdjęcia bądź też innych 
spersonalizowanych dokumentów (orzeczenia, świadectwa lub certyfikaty).  
Po otrzymaniu zaproszenia na kolejny etap rekrutacyjny odmawiano, tłuma-
cząc, że dana kandydatka nie jest już zainteresowana ofertą, a kontakt tele-
foniczny bądź e-mailowy odnotowywano w bazie.

Zmienną objaśnianą w tym badaniu jest stosunek liczby pozytywnych od-
powiedzi do wszystkich wysłanych aplikacji (callback rate, CR). Istotą tej 
metody jest możliwość uwidocznienia dyskryminacji na poziomie statystycz-
nym, bo stwierdza się ją przez porównanie wskaźnika obu konkurujących 
ze sobą kandydatek. Na tym poziomie nie są poddawane analizie pojedyn-
cze firmy, lecz skala oddzwonień/kontaktów przez email na wszystkie oferty 
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łącznie – wówczas widoczna może być dyskryminacja w skali całego rynku. 
Dyskryminacja byłaby stwierdzona w przypadku wystąpienia istotnych staty-
stycznie różnic wskaźników CR dla kandydatki-matki i kandydatki, której CV  
nie sugerowało macierzyństwa. 

Istotność różnic między wskaźnikami callback rate określaliśmy za pomocą 
dwustronnego testu wskaźnika struktury. P-value z testu, które przekracza 
założony poziom istotności – z reguły na poziomie 0,05 – nie dają podstaw 
do odrzucenia hipotezy o równości CR. W przypadku naszego badania p-value 
znacząco przewyższa założony poziom istotności – zarówno ogółem dla ofert 
z księgowości i marketingu, jak i w podziale na największe miasta i mniejsze 
miejscowości. Na tej podstawie mogliśmy sformułować wniosek, w którym 
stwierdzamy, że nie dowiedliśmy dyskryminacji.

Tabela 2.  Podsumowanie wyników eksperymentu
 

Dziedzina pracy i wielkość 
miejscowości, w której działa firma  

– adresat CV

Liczba 
wysłanych 

par CV

Callback rate 
(odsetek oddzwonień) P-value  

w teście  
na równość 

wskaźników CRMatka Kobieta nie 
będąca matką

Marketing – ogółem 319 0,270 0,279 0,80

Księgowość – ogółem 353 0,334 0,340 0,87

Marketing – największe miasta 148 0,210 0,257 0,34

Marketing – mniejsze miejscowości 171 0,322 0,298 0,61

Księgowość – największe miasta 180 0,311 0,350 0,43

Księgowość – mniejsze miejscowości 173 0,358 0,330 0,58

Uwaga: p-value>0,05 należy interpretować jako brak statystycznych różnic między wskaźnikiem callback rate  
dla matki i kobiety nie będącej matką.  

Źródło: opracowanie własne PIE.
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Niżej prezentujemy wszystkie cztery życiorysy kandydatek. Dla upodobnienia 
jakości graficznego wykonania wszystkie CV zostały wykonane w kreatorze 
CV oferowanym przez portal Pracuj.pl.

Dane kontaktowe: 

Edukacja: 

695 649 682
Telefon:

zawadzka.katarzyna83@gmail.com

Email:

Katarzyna Zawadzka
Jestem kompetentną księgową z ponad 10-letnim doświadczeniem oraz członkiem
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Pracowałam zarówno w małych, jak i dużych
firmach. Wyróżnia mnie bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu 
oraz umiejętność pracy w zespole. 

Doświadczenie:

Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT oraz VAT 
Ewidencjonowanie środków trwałych
Przygotowywanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)  
Organizacja i nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów 
Aktualizowanie wniosków CEiDG 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, GUS, NBP, US) 
Przygotowywanie deklaracji podatkowych 
Rozliczanie deklaracji PIT-36L i PIT-36 
Księgowanie dokumentów w systemie Płatnik 
Koordynowanie pracy działu finansowo- księgowego 

Rozliczanie inwentaryzacji 
Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących kondycji finansowej firmy 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych          
Sporządzanie formularzy UPL-1 
Prognozowanie przyszłych trendów na podstawie przeprowadzonych
analizy 

październik 2019 - obecnie 

czerwiec 2015 - wrzesień 2019

grudzień 2012 - maj 2015 

BFG Consulting,Warszawa  

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, Warszawa 

Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing, Warszawa 

Finanse i bankowość 

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

2002-2007

Analityczne myślenie 

Dobra organizacja pracy

Doskonała znajomość MS Office
(Word, Excel)

Język angielski na poziomie B2 

Umiejętności: 

Język:
sierpień 2007 - listopad 2012

 LAXO Work Sp.z.o.o., Kraków

Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z zasadami rachunkowości                        
oraz przepisami podatkowymi 
Analizowanie umów kontrahentów 
Zamykanie miesiąca, kwartału i roku obrotowego 
Rozliczanie podatku VAT
Nadzorowanie zarządzania wszystkimi kontami spółki 
Rozliczanie i ewidencja rozrachunków z pracownikami 

Stopień: magister

Wzorowa znajomość zasad
rozliczania z Urzędem Skarbowym 
i ZUS-em 

Znajomość aktualnych przepisów 

Data urodzenie:
12.08.1983 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Kursy i certyfikaty: 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
(Centrum Edukacji- Faktura VAT) 

ADN Doradztwo Podatkowe 
(Nowe Obowiązki Podatników)

Szkolenia online dotyczące zmian
podatkowych 
(VAT, CIT, JPK)

Hobby:
- Yoga
- Podróże  
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WYKSZTAŁCENIE HISTORIA ZATRUDNIENIA

Organizacja prac bilansowych umożliwiających prawidłowe zamknięcie

roku obrachunkowego 

Obsługa finansowa dotacji 

Analiza finansowa kondycji firmy pod kątem obniżania kosztów 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Współpraca z audytorami państwowymi oraz firmami zewnętrznymi

Prowadzenie ewidencji księgowej 

Rozliczanie VAT 

Rozliczanie projektów unijnych 

Sporządzanie sprawozdań finansowych 

Przygotowanie przedsiębiorstwa do przekształcenia struktury prawnej pod

kątem finansowym i księgowym 

Kontrola dokumentów pod względem prawa podatkowego i bilansowego

Zarządzanie kontami przy pomocy analizy kosztów i przychodów 

Opracowanie strategii optymalizacji podatkowej 

Prowadzenie kompletnej dokumentacji księgowej MM, PZ 

Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT, GUS, ZUS) 

Przygotowanie wyniku finansowego 

Kancelaria podatkowa TaxCare, Warszawa | wrzesień 2015 - grudzień

2020 

Loret Itsum Sp.z.o.o., Warszawa | lipiec 2010 - sierpień 2015 

Biuro Rachunkowe Meta, Wrocław | listopad 2007 - czerwiec 2010  

Posiadam niezbędne umiejętności oraz ponad 10-letnie

doświadczenie w zakresie prowadzenia pe łnej księgowości

przedsiębiorstwa. Mimo krótkiej przerwy związanej z opieką  nad

dzieckiem, posiadam doskona łą  znajomość  aktualnych przepisów

księgowych i podatkowych. Jestem osobą  gotową

na rozwój i udoskonalanie swoich kompetencji na stanowisku

księgowej. Cz łonek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Telefon: 503 062 990 

E-mail: ankaczmarek9@gmail.com

Data urodzenia: 04.09.1983

ANNA
KACZMAREK

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Kierunek: Finanse i bankowość

Poziom wykszta łcenia: magister

2002 - 2007

UMIEJĘTNOŚCI
Znajomość aktualnych przepisów

Obsługa programów (Płatnik i Symfonia)

Pakiet MS Office (Word, Excel) 

KURSY
Rachunkowość Podatkowa, Centrum 

MDDP Akademia Biznesu Podatek VAT 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,

rozliczenia podatku VAT

  Edukacji Zawodowej Resortu Finansów 

  w 2020 r. 

ZAINTERESOWANIA
Psychologia biznesu 

Uprawa roślin doniczkowych 

Przejażdżki rowerowe z rodziną

DODATKOWE UWAGI
Od stycznia 2021 roku urlop związany z opieką

nad dzieckiem.

JĘZYKI:
Język angielski poziom B2
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Natalia
Zielińska
Specjalistka ds. marketingu

Doświadczenie zawodowe: 

Specjalistka ds. marketingu | 2017-2020

Tworzenie akcji promocyjnych zgodnie ze strategią marki oraz ocena ich
efektywności. 
Prowadzenie działań SEO i Google Ads. 
Realizowanie kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. 
Zarzadzanie firmowymi portalami społecznościowymi (Facebook,
Instagram). 
Ustalanie procesów i monitorowanie kampanii w celu zoptymalizowania
ich wyników. 
Stałe monitorowanie wydatków prowadzonych akcji promocyjnych.

Analiza motywacji użytkowników i konsumentów w celu
zoptymalizowania oferty sprzedażowej (m. in. praca z Google Analytics).
Nadzór nad planami sprzedażowymi, marketingowymi i rozwojowymi
firmy. 
Tworzenie strategii rozwoju sklepu internetowego. 
Odpowiedzialność za zdjęcia i opisy ofert w sklepie internetowym.
Redakcja firmowego bloga zgodnie z zasadami SEO.

Wolny Strzelec Sp. z o. o.  

Agencja Marketingowa Nakatori

Asystentka ds. marketingu | 2014-2017

Dodatkowe informacje:

Specjalistka ds. marketingu doświadczona       
 w skutecznym zarządzaniu projektami                    
- od pomysłu, aż po jego realizację!

Edukacja
Wyższa Szkoła Bankowa
Digital marketing 

Magister | 2012 - 2014

Licencjat | 2009-2012

Szkoła Główna Handlowa 
Zarządzanie

Język Angielski poziom B2 
Znajomość zasad SEO
Znajomość narzędzi Google
(Google Ads, Google Tag
Manager, Google Analytics)
Obsługa programów
graficznych (Canva,
Illustrator) 

Umiejętności

Kursy 

sprawny.marketing | 2022            

papaSEO | 2021

Szkolenie Google Ads, Google
Analytics i Google Tag manager

Kurs SEO

Zainteresowania 
Fotografia
Rodzinne spacery
Architektura wnętrz
Kryminały
Kuchnie świata 

Urlop związany z opieką nad dzieckiem | 12.2020-08.2022
W trakcie urlopu realizowałam zlecenia oraz wzięłam udział 
 w dwóch szkoleniach. 

zielinska.na12@gmail.com

12.07.1990

+48 503 062 990

Dane osobowe 

Realizacja zleceń marketingowych | 2020-2022
Freelancing

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie          
 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO). 

Badanie ruchu na stronach WWW kontrahentów oraz proponowanie
działań zwiększających atrakcyjność sklepów internetowych (Google
Analytics).
Redakcja artykułów na stronach kontrahentów, zgodnie z zasadami
SEO. 
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DANE OSOBOWE: 

WYKSZTAŁCENIE:

695 649 682

Uniwersytet
Warszawski
Licencjat 

SGH
Magister

Zarządzanie  

Marketing
internetowy

2010-2013

2013-2015

UMIEJĘTNOŚCI:

Obsługa pakietu Office
Wiedza z zakresu PPC
Znajomość Google Analytics
Język angielski na poziomie
B2
Google Tag Manager i Google
Ads

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Karolina Woźniak
S p e c j a l i s t a  d s .  m a r k e t i n g u  

2019-2022 Specjalista ds. marketingu

2016-2019 Junior Marketing Specialist 

10.06.1990

promowanie wizerunku marki poprzez
efektywne zarządzanie projektami
kreatywnymi
zarządzanie profilami firmowymi       
 w social mediach (Facebook,
Instagram)
zaprojektowanie i realizacja kampanii
direct mail (projekt pozwolił zwiększyć
sprzedaż firmy o 10%)
monitorowanie i analiza trendów
konsumenckich
realizacja kampanii internetowych     
 w Google Ads

Specjalistka z 6-letnim doświadczeniem w obszarze promocji
marki i e-commerce. Zainteresowanie social media, znajomość
narzędzi analitycznych Google, a także wiedza nt. finansowania
projektów marketingów to kompetencje, które pozwalają mi    
 w sprawny sposób realizować strategię marketingową firmy. 

HOBBY:

Podróże
Kitesurfing
Festiwale muzyczne
Fitness
Jazda na rolkach

współtworzenie strategii firmy         
 w zakresie marketingu i PR
realizacja kampanii internetowych    
 w Google 
opracowywanie materiałów
promocyjnych do kampanii
internetowych
zaimplementowanie strategii
marketingowej B2C zorientowanej  
 na częstą i regularną obecność        
 w mediach społecznościowych  
prowadzenie profili firmowych          
 w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram) 
prezentowanie członkom zarządu
informacji nt. budżetów
marketingowych oraz pomysłów  
 dot. kampanii

kar.wozniak90@gmail.com

KURSY I CERTYFIKATY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Planowanie                 
 i budżetowanie
wydatków
marketingowych
Arena Szkoleń                                      

Szkolenie Google Ads
Strefa Kursów
                                                                                                         
Kurs z zakresu
podstaw komunikacji,
sprzedaży
strategicznej               
 i marketingu             
 w sprzedaży
detalicznej
SWPS                               

Klastyl Sp. z o.o.

Terforia Sp. z o. o. sp. k.2021

2019

2017
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A.4.  Ograniczenia badania  
eksperymentalnego  
i jego wymiar etyczny
Kwestie dylematów etycznych w eksperymentach terenowych są tema-
tem niezmiernie istotnym, ponieważ interwencje podejmowane w ramach  
badania mogą mieć realny wpływ na ludzi, ich otoczenie i zachodzące w nim 
procesy społeczne. W naszym badaniu zminimalizowana została możliwość 
wystąpienia tego zjawiska, gdyż najbardziej wymierną konsekwencją podjęte-
go zabiegu było zajęcie kilku minut osobom przeprowadzającym rekrutację, 
które musiały poświęcić czas na analizę wysłanej aplikacji oraz ewentualny 
kontakt zwrotny. Osoby biorące udział w badaniu oczywiście nie były świa-
dome swojego uczestnictwa w eksperymencie, gdyż wiedza o udziale w ba-
daniu mogłaby zniekształcić wyniki. Nie ujawniamy nazw przedsiębiorstw, 
których ogłoszenia wykorzystaliśmy w badaniu, a w wielu przypadkach sami 
nie znaliśmy danych pracodawców prowadzących nabór. Anonimowe były  
dla nas także osoby reprezentujące pracodawców, więc badanie w żaden 
sposób nie wpłynie na wizerunek firm czy osób biorących udział w eks-
perymencie. Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która teoretycznie  
mogłaby mieć miejsce na skutek przeprowadzanego eksperymentu, – o zmia-
nie sytuacji innych aplikantów ubiegających się o to samo stanowisko. Po na-
szej odmowie reprezentanci firmy prawdopodobnie dzwonili do pozostałych 
kandydatek według swojego uznania czy rankingu, natomiast nie możemy 
wykluczyć wystąpienia innego przebiegu zdarzeń. Po otrzymaniu CV od fikcyj-
nej kandydatki mogło dojść do sytuacji, w której jej kandydatura stałaby się 
punktem odniesienia dla innych otrzymanych aplikacji, wystąpiłby tak zwa-
ny efekt zakotwiczenia. Takie okoliczności mogłyby w niektórych przypad-
kach stawiać innych aplikantów w mniej korzystnym świetle. Jednak biorąc  
pod uwagę niewielki odsetek wszystkich pozytywnych odpowiedzi uzyska-
nych na wysłane zgłoszenia, możemy uznać, że w przypadku tego bada- 
nia efekt ten mógł być co najwyżej minimalny, jeśli w ogóle miał miejsce.
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